
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER PROMOURE I ACONSEGUIR 

ADHESIONS AL PROTOCOL DE DOL A LA CIUTAT DE TERRASSA EN 

CASOS DE FEMINICIDIS I ALTRES ASSESSINATS PER VIOLÈNCIA 

MASCLISTA 

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

 

Cada 25 de novembre commemorem el dia internacional per l’eradicació de les 

violències masclistes reivindicant el dret de les dones a viure lliures de violències. La 

lluita incansable del moviment feminista d’arreu del món, afronta la necessitat de cercar 

solucions a aquesta greu xacra patriarcal. 90 dones han estat assassinades per criminals 

masclistes durant el 2017, fins aquest mes de novembre. 8 nens i nenes han estat 

assassinats pel seu pare, un agressor masclista que pretenia causar el major dany a la 

mare, matant al seu fill o filla. El fenomen d’atemptar contra la vida de les criatures ha 

pres unes dimensions cruelment alarmants aquest 2017, on s’han multiplicat els 

assassinats infantils a mans del seu propi progenitor. L’últim dels colpidors casos, el 

d’aquest novembre a Alzira. Vivim en un sistema que crea desenes de criminals cada 

any i milers d’agressors en potència. I que a més en fa un tractament mediàtic amb 

grans dosis d’irresponsabilitat en determinats mitjans de messes. Aquest any hem vist la 

sobreexposició mediàtica com el cas de Juana Rivas o el de la Manada dels San 

Fermines on, de manera impune, es posa el focus sobre la credibilitat de la dona víctima 

i es promouen tòpics i prejudicis masclistes que atempten contra la seva dignitat i la de 

totes les dones. 

 

Les respostes institucionals encara no són capaces d’abordar amb eficàcia les amenaces 

del masclisme. El 2017 serà l’any que ha vist la llum el Pacte d’Estat contra la violència 

de gènere, una llarga reivindicació que, si bé ha aconseguit impulsar un bon nombre de 

mesures, també deixa pel camí altres importants reivindicacions feministes. La 

incapacitat dels partits conservadors de situar les violències vers les dones en el pla 

ideològic que li correspon, el de la ideologia masclista i, alhora, la seva negativa a 

reconèixer el sistema patriarcal com a ordre social que perpetua les discriminacions de 

gènere; esdevé l’arrel del conflicte polític. És aquest el fet que avui està lesionant les 

expectatives de transformació social necessàries per eradicar les violències masclistes.  

 

A Catalunya vam impulsar l’Acord Social i Polític, amb ampli suport al Parlament, 

però, del que no se n’ha obtingut cap fruit. La manca de voluntat política del govern 

català ha quedat palesa en les retallades pressupostàries de fins al 24% en violència 

masclista i, en el nul desplegament de la Llei d’Igualtat i de les polítiques i serveis de la 

Llei del dret de les dones a eradicar les violències masclistes. 

 

La importància de superar i desbordar els espais governamentals per a impulsar les 

polítiques públiques continua sent una reivindicació necessària. Un Pacte d’Estat o un 

Acord Social i Polític han de ser instruments reals per a implicar la societat civil, agents 

socials i polítics i tots els àmbits institucionals, en la tasca de desenvolupar estratègies 

de lluita contra les violències masclistes.  



 

Només des de marcs amplis, que es reconeguin en la diagnosi i les propostes del 

feminisme per abordar la lluita contra les violències masclistes, podrem situar 

l’esperança de canvi que aturi aquesta xacra. Cal fer molt més. 

 

En aquest sentit, l’Octubre de 2015 el ple va aprovar una acord de junta de portaveus a 

proposta de Terrassa en Comú per tal d’establir un protocol de dol a la ciutat de 

Terrassa en casos de feminicidis i altres assassinats per violència masclista. Des 

d’aleshores, l’equip tècnic de l’ajuntament ha treballat de manera conjunta amb els 

partits polítics mitjançant una comissió de seguiment que s’ha reunit de manera 

periòdica per informar dels avenços produïts i de les accions previstes. En el procés 

d’elaboració del protocol de dol s’han constituït dues comissions, una per tal de portar 

la reflexió dels feminicidis en el entorn escolar i una altra per tal d’entomar la part més 

pràctica que ha de proveir l’ajuntament en cas de produir-se un feminicidi (serveis 

socials, assessoria jurídica, protecció dels menors, etc). A més, s’ha compartit amb les 

associacions de la ciutat el procés de generació del protocol per tal d’incloure les seves 

aportacions mitjançant una enquesta i reunions explicatives a nivell de districte. L’èxit 

de la iniciativa i l’esforç institucional que s’ha realitzat hauria de ser visualitzat per tal 

de que la societat terrassenca i les seves entitats s’adhereixin al dol i a la denúncia sobre 

els efectes de la societat patriarcal i el masclisme que patim les dones. Però ens cal 

interpel·lar a tothom. Necessitem fer un esforç addicional per tal d’aconseguir la 

participació no únicament dels actors que ja es manifesten habitualment (col·lectius de 

dones, escoles, advocats, etc) sinó d’aquells que encara no s’hi ha adherit (comerços, 

entitats esportives, associacions professionals, entitats culturals, entre d’altres). Només 

amb la participació i presa de decisions vinculants feta de manera amplia i col·lectiva 

aconseguirem reproduir els canvis sostenibles i estructurals que es requereixen. 

 

Per totes aquestes raons, proposem l'adopció dels següents  

 

 

ACORDS: 

 

 

Primer._ Finalitzar la redacció del protocol de dol a la ciutat de Terrassa en un període 

màxim de dos mesos. Incloure en el protocol algunes accions a realitzar en cas de 

feminicidi no només a Terrassa sinó a Catalunya. 

 

Segon._ Dissenyar i executar una campanya per tal de donar a conèixer el protocol entre 

la ciutadania i promoure la seva adhesió. Iniciar la campanya en un màxim de tres 

mesos. 

 

Tercer._  Iniciar un procés ampli d’adhesió i proposta d’accions dirigit als agents de la 

ciutat que encara no s’han adherit al protocol (per exemple comerços, entitats 

esportives, associacions professionals, entitats culturals, entre d’altres). Iniciar el procés 

en un màxim de tres mesos. 

 

 
 

A Terrassa, 24 de novembre de 2.017 
 

Xavier Matilla Ayala 

Portaveu Grup Municipal de Terrassa en Comú 



 
 

      

 

 
 


