
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER TAL D’ESTABLIR UN PROTOCOL DE DOL A 
LA CIUTAT DE TERRASSA EN CASOS DE FEMINICIDIS I ALTRES 
ASSESSINATS PER VIOLÈNCIA MASCLISTA 

RETIRAT COM PR – APROVAT COM ACORD JUNTA DE PORTAVEUS 

Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, Isaac Albert i 

Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d’Esquerres i Maria Sirvent i Escrig, portaveu del Grup Municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament 

Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de 

resolució al Ple d’aquesta Corporació 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Donat que en el mes de Gener d’aquest any es va produir l’assassinat de la Sandra a la 

nostra ciutat per motius de violència masclista. Donat que del que va de 2015 hi hagut 

a Catalunya 14 feminicidis o morts de dones per part d’homes i 77 en l’Estat Espanyol i 

que en els darrers mesos han incrementat els assassinats masclistes com a expressió 

màxima d’un sistema patriarcal. 

 

Donat que més del 26% de les dones de Catalunya han patit violència masclista greu al 

llarg de la seva vida segons l’Enquesta de Violència Masclista de Catalunya (2010) amb 

una especial incidència en dones joves. 

 

Donat que es concedeixen poques mesures cautelars i a Catalunya més d’un 60% de 

les ordres d’allunyament són rebutjades, i s’està produint una disminució del nombre 

de denúncies o de detinguts en l’àmbit de la parella que passa de les 13.000 denúncies 

i 7810 detinguts del 2009, a les 11.449 denúncies i 5695 detinguts del 2013.  

 

Atès que les entitats de suport cada vegada més tenen dificultats per poder fer 

acompanyaments i atencions a les dones, els programes de prevenció han patit una 

disminució important, la coeducació ha caigut de la LOMCE,  la formació, capacitació a 

professionals de tots els àmbits ha desaparegut i la promoció necessària per a implicar 

a tota la ciutadania, també ha minvat. Donada la inexistent priorització i aposta per les 

polítiques públiques de  dones i d’equitat a l’estat espanyol reflexada amb el 

desmantellament,  la privatització o externalització dels serveis en aplicació de la 

reforma dels ens locals, la reducció del personal en els Jutjats especialitzats o  la 

reducció de les campanyes efectives d’informació, sensibilització i prevenció a joves.  

 

Donat que l’actual context de crisi i de retallades no ajuden a minvar la violència 

masclista conseqüència d’unes relacions de gènere basades en el sexisme, la 

discriminació i la desigualtat masclistes es dóna en l’àmbit de la parella, el laboral, el 

familiar i el social i comunitari i les seves formes son els abusos sexuals, físics, 

psicològics i els econòmics. 

 

Tanmateix, la societat terrassenca i les seves entitats han d’implicar-se front aquesta 

violència i exigir el compromís ferm en el rebuig de les diferents accions que com a 



col·lectiu i individualment podem realitzar per confrontar aquestes violències i no 

permetre-les. Així mateix, atenent que només amb la participació i presa de decisions 

vinculants feta de manera col·lectiva aconseguirem reproduir els canvis sostenibles i 

estructurals que es requereixen. 

 

Per totes aquestes raons, els grups polítics municipals a sota signants, proposen 

l'adopció dels següents acords: 

 

 

Primer._ Iniciar un procés participatiu per tal de que la ciutat es doti d’un protocol de 

dol en un termini màxim de 6 mesos que haurà de detallar les accions que realitzaran 

les associacions, les propostes a la ciutadania, les accions institucionals per part de 

l’ajuntament i les altres institucions de la ciutat (en especial els centres formatius).  

 

Segon._ Convidar a totes les entitats i en especial els col·lectius feministes, LGTB o que 

treballen sobre el gènere  (encara que no estiguin inscrites en el registre) i 

administracions que es vulguin sumar per a que decideixin de manera vinculant el 

protocol de dol que seguirà la ciutat en cas que es produeixi un feminicidi o mort per 

causes de violència masclista.  

 

Tercer._  Dotar del procés mitjançant un pressupost d’un mínim de 10.000€ i 

l’assignació d’un mínim de dues tècniques expertes en participació i violències 

masclistes per tal de dinamitzar el procés de participació. 

 

Quart._ Realitzar un rendiment de comptes com a mínim bimensual dels avenços del 

procés en el marc de la comissió informativa pertinent.  

 

Cinquè._ Prorrogar la declaració de junta de portaveus relativa a la denuncia de la 

violència de gènere en cas d’assassinat i les accions acordades fins a la finalització del 

protocol de dol. 
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