
Moció d'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR -AMUNT 
per  a  la  IMPLEMENTACIÓ DEL CENTRE D’APODERAMENT
FEMINISTA  i  la  INCLUSIÓ  DE  LA  PARTICIPACIÓ  en  el
PROTOCOL  PER  A  L’ABORDATGE  DE  LA  VIOLÈNCIA
MASCLISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Enguany,  com  cada  mes  de  novembre,  tornem  a  parlar  de  violència  masclista,  arran  del  Dia
Internacional  per  l’Eradicació  de  la  Violència  Masclista.  L’Ajuntament  de  Rubí,  com  tots  els
ajuntaments, presenta propostes. Els col·lectius feministes, també. 

Cada Ple, malhauradament, hem de fer un minut de silenci en record de les dones assassinades. Fins
el dia 5 de novembre Feminicidio.net tenia comptabilitzats 90 feminicidis i altres assassinats a dones
a l’Estat espanyol1. 1172 des del 2010. Les xifres són esfereïdores. I parlen només de la punta de
l’iceberg, els assassinats. Però ara mateix, a moltes de les llars de Rubí, s’estan produint violències
masclistes. Ara mateix una dona està sent violentada, en una casa, en un carrer. Una nena ho ha
estat fa una estona en el pati d’una escola. Una persona trans està sent assetjada. Un nen està
amagat a la seva habitació sentint la por a casa seva. 

Aquestes xifres però no es corresponen amb una inversió proporcional en recursos i esforços públics.
I  l’eina  principal  de  la  que  disposen  els  ajuntaments  per  a  fer  front  a  aquesta  situació  és,
precissament,  les polítiques feministes,  per què són les úniques que van a l’arrel  de la  violència
estructural que sacseja les nostres vides, per a desactivar-la i eradicar-la. 

En el marc de la transversalitat feminista en les polítiques locals es poden desenvolupar multitud
d’accions. En aquesta moció incidirem en dues. 

En primer lloc, el  Protocol per a l’abordatge de la violència masclista al nostre municipi. Es
tracta  d’una  eina  clau  per  a  la  prevenció,  detecció,  atenció,  acompanyament  i  recuperació  en
situacions de violències masclistes, que ha estat actualitzada i revisada en el marc de la Llei 5/2008,
del  24 d’abril,  del  dret  de les  dones a  eradicar  la  violència  masclista  aprovada  al  Parlament  de
Catalunya. La seva revisió s’ha fet treballant en xarxa amb les diferents persones i àrees implicades
en la seva aplicació, fet essencial tant per a què sigui eficaç, ja què així s’impliquen les diferents
professionals  que  l’han  de  dur  a  terme,  com  per  la  tasca  de  sensibilització  que  aquest  treball
transversal suposa. 

A l’Aup, però, considerem important que aquesta tasca no es desenvolupi només dins les institucions
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(CAP, Mossos, Jutjats, Ajuntament), sinó també amb altres agents que són essencials en la detecció i
la prevenció de casos de violència, com són de forma especial els col·lectius feministes, de dones i,
en  segon  lloc,  altres  agents  que  fan  tasques  de  primera  atenció,  de  contenció  en  situacions
d’emergència social, i altres, com poden ser ASAV, la PAH, Càritas, l’Església Evangèlica o l’AVV Les
Torres, entre d’altres.

En un altre nivell d’aquesta tasca també podem trobar altres entitats, com les associacions veïnals,
ampa o entitats formades essencialment per dones (per exemple, vinculades a la pràctica de la salut,
la costura, etc.), que poden tenir cert nivell de participació en determinats moments. 

No tots els casos arriben als serveis públics i, sovint, quan arriben es troben ja en un moment avançat
del cicle de violència. És per això que cal un molt bon treball de col·laboració i coordinació amb les
entitats que tenen relació directa i quotidiana amb moltes dones, nenes, nens, o trans de la ciutat. 

La pròpia Llei 5/2008 estableix,

● article 85.2 a) que un dels objectius dels protocols és “garantir l’atenció coordinada dels
diferents departaments de la Generalitat, ens locals i  agents socials i dels serveis que en
depenen.”

● article 85.3 “els protocols han d’establir la participació dels àmbits directament relacionats
amb el tractament de la violència masclista, com les entitats i les associacions de dones
que treballen en els diferents territoris a partir d’un model d’intervenció compatible amb el
que estableix aquesta llei”. 

● article  87,  Participació  i  foment  dels  consells  i  les  associacions  de  dones:  “les
administracions públiques, en les polítiques d’eradicació de la violència masclista, han de
comptar preferentment amb la col·laboració dels consells de participació de les dones i
també amb altres entitats de dones constituïdes o que siguin part d’una agrupació sindical
o empresarial, respecte a les polítiques institucionals corresponents.” 

I afegeix (article 2) que “els programes i les actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquesta llei han
d’establir  mesures  de  foment  de  les  entitats  a  què  fa  referència  l’apartat  1  per  a  dur  a  terme
programes i activitats encaminats a eradicar la violència masclista o a pal·liar-ne els efectes”. És en
aquest punt que passem a l’argumentació de la segona proposta d’aquesta moció. 

En segon lloc,  en  el  ple municipal  del  mes de novembre de 2015 es va aprovar  amb els  vots
favorables del govern la moció proposada pel nostre grup municipal “per a la promoció d’identitats de
gènere no subordinades, mitjançant recursos i polítiques proactives envers l’autoempoderament de la
dona i la construcció de masculinitats no subjugadores”. 

En aquella  moció  es va acordar,  entre d’altres aspectes,  la  creació  d’un centre d’empoderament
feminista que permetés visibilitzar, donar força i projectar les polítiques municipals en aquest àmbit
(tot  incloent  el  SIAD),  a  la  vegada  que  oferís  a  les  dones  i  col·lectius  feministes  un  espai  de
referència, participació, treball o relació. 

Trobem  exemples  de  centres  d’aquest  tipus  a  diversos  municipis  catalans  (Santa  Coloma  de
Gramanet, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Cornellà,Reus, Lleida, Vilafranca del Penedès,
per exemple), però són especialment destacables les 20 escoles per a l’empoderament de les dones



de municipis d’Euskal Herria com Basauri, Donostia, Durango, Zarautz, etc., ja tinguin la forma de
gestió o de cogestió amb els col·lectius feministes. 

Quan aquests centre funcionen adequadament, la seva repercussió en l’empoderament feminista als
municipis és molt rellevant, i ja va ser justificada en la moció del novembre del 2015. 

És per tot això que el Grup Municipal Alternativa d’Unitat Popular - AMUNT proposa al Ple l’adopció
dels següents 

ACORDS

1. Introduir la participació com a agents implicats a diferents nivells en el Protocol local per
a  l’Abordatge  de  les  Violències  Masclistes  d’agents  socials  com  són  col·lectius
feministes o entitats. 

a. Agendar  presentació del  Protocol  per  a l’Abordatge de la  Violència  Masclista
amb les diferents entitats del municipi.

b. Recollir les necessitats de les entitats en matèria de violència masclista i oferir
els recursos formatius, si s’escau.

c. Obrir espais de diàleg amb les entitats per valorar la seva incorporació en el
circuit per a l’Abordatge de les Violències Masclistes. Cal consensuar el nivell de
participació en el  circuit  segons les seves funcions,  diferenciant  entre serveis
que es poden oferir des de les entitats i els de les professionals de la xarxa per
tal d’evitar la doble victimització i respectant sempre les decisions que prengui la
dona implicada.

2. Desenvolupar  en col·laboració  amb les  entitats  de dones i  col·lectius  feministes  del
municipi el projecte del Centre d’Empoderament Feminista del municipi de Rubí. Definir
la  seva  ubicació  en  un  edifici  independent  d’altres  serveis,  dotar-lo  dels  recursos
necessaris  (personal,  econòmics  i  materials)   i  implementar-lo  durant  la  present
legislatura. 


