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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 15 de Novembre de 2010 

 
 
1. Declaració d’urgència de la convocatòria 
 
Prèvia declaració d’urgència per unanimitat, la Presidència informa que amb 
caràcter previ a la lectura i a l’aprovació, si procedeix, del comunicat, es va a 
guardar un minut de silenci per la defunció de Dª Cristina Menna. 
 
 
2. Comunicat de repulsa per l assassinat de Dª Cristina Menna 
 
El Ple de la Corporació, acorda, aprovar el comunicat i la seua remissió als Centres 
educatius de la població per si estos consideren convenient la seua divulgació 
entre l’alumnat, sent el seu contingut literal el següent: 
 
“MANIFEST PER LA CONVIVÈNCIA 

 
Davant dels fets ocorreguts a Catarroja el passat 12 de novembre, on va ser 
brutalment assassinada la veïna d’esta població SRA Cristina Menna, els partits 
polítics baix firmants, 

 
MANIFESTEM: 
 
La nostra sincera solidaritat amb les famílies i amics de les víctimes. 
La nostra repulsa enfront d’un nou i brutal acte de violència de gènere, una de les 
més degradants violacions dels drets humans, que no respecta fronteres, cultures 
ni nivells econòmics, que està present en èpoques de conflicte i en èpoques de 
pau, en la llar, el treball i en el carrer. Un fet que atenta contra la vida, la 
igualtat, la dignitat i la integritat física i psíquica de milions de dones en tot el 
món. 
 
Que la violència de gènere és una mostra de les relacions de poder històricament 
desiguals entre hòmens i dones. La dona patix violència per ser dona. En el 
sistema patriarcal en què vivim el maltractament prové de la creença cultural i 
social de superioritat de l’home sobre la dona, per la qual els hòmens s’han 
atorgat el dret de sotmetre la dona per qualsevol mitjà, incloent la violència. 
 
Que Massanassa és un poble d’acollida, on mai han existit greus conflictes de 
caràcter racial o xenòfob i on la convivència, la interculturalitat i el respecte als 
altres ha sigut una constant en l’esdevindre dels anys. 
 
Que en els centres escolars es fomenta la integració plena de tota la població 
nouvinguda introduint valors ‘'igualtat, convivència i respecte, creant nous 
referents per a la infància i la joventut, i intentant que la coeducació siga un fet 
real en les aules. 
 
ACORDEM: 
 
1. Que l’Ajuntament de Massanassa, en coordinació amb la resta 

d’'Administracions i les organitzacions democràtiques del municipi, adopten 
mesures actives: 
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a)  Per a defendre una societat oberta, respectuosa i solidària, on 
imperen els drets humans i els valors democràtics, i on la integració 
s’edifique des de la convivència intercultural fonamentada en el respecte 
a la diversitat i en la mateixa dignitat per a totes les persones. 

b)  Contra qualsevol tipus de violència i especialment contra la violència 
cap a les dones, no quedant-se en silenci enfront d’ella i transmetent a les 
generacions futures els valors de la no-violència i el respecte a la igualtat 
entre hòmens i dones. 


