Donat que en el 2015 hi hagut a Catalunya 15 feminicidis o morts de dones per part d'homes, 32
en els països catalans i 80 en l'Estat Espanyol i que e 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 i que segons dades del Ministeri d'Interior del 2013, a l'estat espanyol
es van denunciar 1.298 violacions, el que suposa una violació cada 7 hores.
Donat que es concedeixen porque 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 de gènere 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 o joves.
Donat que l'actual context de crisi i de retallades no ajuden a minvar la violència masclista
conseqüència d'un sistema patriarcal que fomenta i consolida relacions de poder, relegant a la
dona a una posició de subordinació i que es donen en l'àmbit de la parella, el laboral, el familiar i
el social i comunitari i les seves formes són els abusos sexuals, físics, psicològics, simbòlics i els
econòmics.
Tanmateix, la societat badienca 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 aquestes raons, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Incorporar a un procés participatiu la finalitat de que la ciutat es doti d’un protocol de dol
que haurà de detallar les accions a seguir per les associacions, 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, LGTBIQ 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 es seguirà en el nostre
municipi en cas que es produeixi un feminicidi o mort per causes de violència masclista.
Tercer. Realitzar un rendiment de comptes a la ciutadania amb la presentació pertinent d'aquest
protocol de dol.

