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MOCIÓ PER PROMOURE UNA ACTUALITZACIÓ DELS INSTRUMENTS I SERVEIS
DE LA NOSTRA CIUTAT PER ERRADICAR LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I,
ESPECÍFICAMENT EN L’ÀMBIT DE LA PARELLA, D’ACORD AMB LA
NORMATIVA I EL MARC LEGAL ACTUAL.
Fa pocs dies es commemorava a la nostra ciutat l’obertura del CAID, l’any 1986, el segon
centre d’atenció a les dones a Catalunya (el primer va ser l’EAD de Barcelona). El CAID va
ser una fita del moviment feminista a la ciutat i les vocalies de dones, entitats, etc.. per tal de
facilitar un servei d’atenció a les dones a la nostra ciutat. L’atenció a les dones que patien
violència, aleshores violència domèstica o violència de gènere i ara violència masclista en
l’àmbit de la parella, era una part de l’atenció que es s’oferia, malgrat no s’explicita així fins a
la memòria 2012.
La realitat punyent d’aquesta greu problemàtica és reconeguda internacionalment. Des de la
Declaració Universal del drets humans (1948), el moviment feminista ha fet un llarg camí per
aconseguir aquest reconeixement, com la Conferència Mundial de Beijing(1995) o la resolució
del Consell d’Europa (2002) en la que s’insta als estats a elaborar estratègies d’intervenció
col·lectiva. El 1989 l’ONU estableix el 25N com a Dia internacional contra la violència a les
dones. Sense cap dubte, ha estat la lluita de les dones arreu del món, que ha fet possible un,
cada cop, més gran coneixement de la necessitat de combatre aquesta problemàtica i les
greus seqüeles que comporta per les víctimes, dones i infants, fins i tot encara massa
vegades, amb la pèrdua de la vida. Aquesta lluita ha fet possible que el reconeixement
impliqui el desenvolupament de directives europees, lleis, protocols i serveis, així com de
formacions especialitzades i campanyes de prevenció, cada cop més amb la necessària
implicació de les institucions, Ajuntaments, Consells comarcals, Diputació, Govern, etc.
Al nostre país, en els darrers vint anys hem aconseguit fites essencials en aquest sentit, al
2004 la llei estatal sobre la Violència de gènere, al 2008 llei catalana per la eradicació de les
violències masclistes, al 2009 el Protocol Marc d’actuació als territoris, creació dels SIES,
Serveis d’Intervenció Especialitzada en l’atenció i recuperació a les dones, així com la
implantació en gairebé tots els municipis o comarques de SIADS o PIADS , també serveis
d’informació i atenció a les dones.
Al nostre municipi, però, no hi ha hagut cap actualització des del 2005 del protocol d’actuació
contra les violències. Com ja vam dir a la moció que vam presentar l’any passat, el 25N
precisament, la major part de les ciutats grans i petites han anat actualitzant els seus
protocols fins a dues o tres vegades en aquests anys, tal com es recomana al Protocol Marc,
per tal de fer-lo efectiu i útil.
Els protocols actuals són molt complerts per tal d’atendre tant casos d’emergència, com
situacions inicials de violència, així com per poder atendre totes les tipologies de violència
que tenim conceptualitzades, no tan sols violència física, sinó també violència psicològica,
sexual, econòmica o social. Alhora, han de coordinar en un municipi concret diferents serveis:
serveis socials, sanitaris, policials, judicials, educatius i entitats, per tal de fer-los eficaços.
Treballar des d’una perspectiva integral és també el repte: prevenció, protecció, reparació,
però també per tal d’adequar les actuacions possibles, a situacions complexes i, sovint
dilatades en el temps, com són les situacions de violència masclista a la parella. A la nostra
ciutat no s’ha fet cap actualització des del 2005.
A Catalunya aquest marc legal del 2008 també ha estat actualitzat el passat any, amb la
conceptualització de noves de formes de violències, obstetrícia, vicaria, digital i de segon
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ordre, sense que sapiguem com s’articularà a la nostra ciutat el treball de detecció, intervenció
i reparació sobre aquestes noves formes conceptualitzades.
Específicament, però en relació a la Violència en l’àmbit de la parella tenim mancances
importants a L’Hospitalet, incomplint el marc legislatiu actual, com per exemple:
-El cos de la Guàrdia Urbana no té una unitat especialitzada en aquest tema, ni el conjunt de
la Guàrdia Urbana tenen formació especialitzada que permeti i asseguri una correcta
intervenció tant en l’àmbit de detecció com de situacions emergència.
- A la nostra comarca i ciutat, segona de Catalunya en població, no tenim un SIE (Servei
d’Intervenció Especialitzada) com tenen gairebé tots els municipis i comarques de Catalunya.
Aquests serveis són especialitzats i diferenciats dels generals d’atenció a les dones (SIADS,
PIADS, CAID) encara que aquests també poden i fan una atenció específica important.
- A la nostra ciutat no tenim una Casa d’Acollida per estades de llarga o mitja durada per
dones i filles/s, ni places o pisos per estades d’urgència, més curtes amb la quantitat i qualitat
necessària per acollir a les dones i sovint, les criatures que les acompanyen en aquesta
situació altament traumàtica.
Aquests serveis i recursos son els que marca la Llei 5/2008 del Dret a les dones a eradicar la
violència, i tal com el propi nom de la llei indica, son necessaris per tal de lluitar de forma
efectiva contra la Violència Masclista per exemple en l’article 64 sobre els serveis de la xarxa
d’atenció i recuperació o l’article 54.2 que descriu els serveis d’atenció telefònica, informació,
acollida i recuperació que han d’existir. Fa 12 anys de l’aprovació de la llei.
Actualment, ningú no dubta de què aquest fenomen és universal, afecta a totes les classes i
grups socials i té conseqüències greus sobre dones i filles/s. Les diferències, doncs,
s’estableixen entre aquelles societats, comunitats, estats i municipis que tenen més o menys
voluntat i compromís, i això vol dir lleis i serveis per combatre-la.
El ja conegut “iceberg” de les violències masclistes indica el gran volum, encara, de situacions
submergides en la “normalitat” i el silenci que quan emergeixen tenen ja, sovint, una resolució
tràgica i irreversible com és la pèrdua de la vida de dones i nens/es. Els recursos i les eines,
com les citades abans, actualment força homologades seguint també les orientacions dels
organismes internacionals, tenen com a funció ajudar a les víctimes, protegir-les i reparar els
danys sobre elles i les filles/s, però també prevenir, detectar de forma preventiva i sobretot,
combatre la causalitat, la normalització i el silenci.
La manca dels recursos especialitzats, necessaris i suficients, incrementa el risc anterior.
Considerem que aquesta situació provoca que les dones de la nostra ciutat no tinguin al seu
abast els mateixos recursos que en d’altres ciutats, i sobretot, els recursos que determina la
llei actual i les normatives que se’n deriven, tot i ser aquests, encara insuficients, per evitar les
violències.
Considerem doncs, que a la nostra ciutat cal una actualització dels instruments de lluita per la
eradicació de les violències, i en aquest cas de la violència en l’àmbit de la parella.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
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ACORDA
PRIMER.- Constitució d’una comissió especialitzada formada per professionals i entitats de
dones del municipi i de serveis especialitzats (Diputació de Barcelona i l’ICD) així com
representants dels grups polítics, per avaluar quines són les necessitats actuals, a la nostra
ciutat de procediments, nous o actualització, i serveis homologats a la resta de grans ciutats.
Abordant de forma prioritària el nou protocol d’actuació seguint les pautes del Protocol Marc..
SEGON.- Activar els mecanismes necessaris per sol·licitar l’obertura d’un SIE ( Servei
d’Intervenció Especialitzada) del Barcelonès sud.
TERCER- Activar els procediments necessaris perquè que la Guàrdia Urbana disposi d’una
unitat especialitzada, així com de formació continuada per tot el personal en contacte amb la
ciutadania i per tant, amb possibilitats de detectar situacions de violència, així com d’atenció a
les víctimes en relació al marc legal actual.
QUART.- Actualitzar a la web de l’Ajuntament un espai visible d’atenció a les violències
masclistes.
CINQUÈ.- Promoure campanyes regulars i específiques sobre la identificació de les violències
en totes les seves tipologies i característiques.
SISÈ.- Trasllat dels acords a les entitats de dones de la ciutat, a l’Institut Català de les Dones,
al Departament d'Igualtat i Feminismes, als Consells de Districte, al Consell de Ciutat, i als
grups polítics del Parlament de Catalunya.

