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MOCIÓ  PER  IMPULSAR  I  ACTUALITZAR  EL  PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  CONTRA  LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE, AMB MOTIU DEL 25 NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA
LES VIOLÈNCIES VERS LES DONES.

Atès que  les violències vers les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de
diverses formes, econòmica, social, psicològica, física i sexual, i simbòlica.

Atès que  l’eradicació de la Violència masclista implica un compromís ferm de totes i tots i  de què
se’n derivi el desenvolupament de múltiples accions per tal de desconstruir l’estructura patriarcal
de la nostra societat, causa darrera de la violència, les ideologies i les creences que l’emparen així
com, els factors socioeconòmics i culturals (desigualtat salarial, rols i estereotips de gènere, etc.)
que la sustenten.

Atès que a Catalunya gràcies als moviments socials feministes ens hem dotat d’instruments legals
per fer front a les violències masclistes.

Atès que les diferents administracions públiques hem de destinar més recursos econòmics per
impulsar polítiques per poder ajudar a les dones i  les filles/es per combatre les situacions de
violència concretes, el risc i les seqüeles.

Atès que la detecció precoç per part d’agents socials, entitats, serveis i professionals diversos, en
contacte amb la ciutadania, la intervenció efectiva i ajustada a cada situació, contribueix o pot
contribuir  a  prevenir  la  instal·lació  de  la  violència  i  el  seu  Cicle  de  desenvolupament,
l’agreujament, i el dany, així com prevenir la repetició transgeneracional d’aquesta violència en el
dany a les filles i fills.

Atès que els protocols també, són eines per impulsar la formació continuada i permanent de tots
els agents implicats, assegurant que les renovacions i canvis en els equips professionals i les
entitats no minven els coneixements que han de tenir per la intervenció especialitzada, així com
l’actualització i aprofundiment.

Atès que  a la nostra ciutat, que va impulsar un centre pioner en l’atenció a les dones, el CAID,
tenim vigent un protocol del 2005, de 20 planes que no s’ha actualitzat ni adaptat a la nova realitat
legislativa  i social.

Atès que des de l’any 2008 tenim un Protocol Marc a Catalunya que orienta i promou la renovació
i actualització d’aquests protocols, com així ho han fet i fan totes les ciutats del nostre voltant, amb
elevats graus d’elaboració i concreció, Alhora que es desenvolupen protocols específics dins de
cada servei implicat (sanitat, seguretat, etc.) o per actuacions específiques.

Atès que la no actualització d’aquest protocol, suposa un greu risc de vulnerabilitat per les dones
d’aquesta  ciutat,  donat  que  possibilita  descoordinació  entre  serveis,  manca  de  coneixements
actualitzats de professionals i agents socials...

Atès que ens cal actualitzar el protocol contra les violències masclistes com una xarxa d’actuació,
detecció i de suport a les dones que la pateixen, però també una xarxa de seguretat per dones i
nens/es, si no s’actualitza pot facilitar les situacions límit, però també la manca d’intervencions
preventives (dades) o l’articulació d’actuacions ràpides en situacions concretes com la pandèmia.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

ACORDA
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PRIMER.-   Instar  a  l’Ajuntament  a  establir,  de  forma  urgent,  el  procediment  de  treball  per
actualitzar el Protocol contra les Violències masclistes, alhora que la comissió de seguiment actual
avalua com pal·liar els dèficits existents en tant no s’elabora el nou protocol.

SEGON.- Instar a l’equip de govern a realitzar un estudi de detecció de la situació derivada dels
efectes de la pandèmia en les situacions de violències vers les dones, en els casos en seguiment,
en la detecció i un pla d’actuació integral per combatre-les, així com una avaluació de l’efectivitat
de les mesures que es van dur a terme. 

TERCER.- Instar al govern a ampliar  l’equip de professionals  especialitzades per tal de poder
assolir, en les xifres de detecció i atenció especialitzada i integral, aquelles que es corresponen al
nostre volum de població i al lloc que podem tenir en tant que segona ciutat de Catalunya.

QUART.- Promoure i articular campanyes permanents per tal de modificar i incidir en els factors
que normalitzen i invisibilitzen la violència, amb la participació sempre del personal especialitzat,
per tal d’avançar vers l’objectiu de poder ser ciutat sense violències masclistes.

CINQUÈ.- Traslladar els acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a les entitats de
Dones de l’Hospitalet.


