
MANTENIMENT DELS SERVEIS QUE ATENEN LES DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
A Catalunya, són més de 10 les dones assassinades al llarg d’aquest 2014, tot i 
que en algun cas no es consideren víctimes per violència masclista. Això ens fa 
pensar que aquesta xacra està lluny de reduir-se, ans el contrari, demostra que 
la violència masclista repunta, tenint en compte que els 3 primers mesos de 
l’any 2014 havien mort més dones per violència masclista que en tot l’any 2013. 
Un 2013, que segons les denúncies recollides pel cos de Mossos d’Esquadra, 
arribava a prop les 12.400 dones víctimes de violència masclista. 
 
La situació d’aquestes víctimes és cada cop més desesperada, ja que la crisi fa 
més complicat que tinguin recursos per assegurar-se la independència 
econòmica. Les retallades en els serveis públics afegeixen més dificultats i fan 
gairebé impossible la garantia d’un suport necessari per poder tenir cura d’ella 
mateixa i, si té infants al seu càrrec, s’agreuja més encara la situació. 
D’aquesta manera es fa inviable poder abandonar el maltractador un cop 
denuncien.  
 
Malauradament, després d’anys de legislació, tant estatal com catalana, encara 
trobem bastants obstacles que impedeixen poder arribar a l’eradicació d’aquest 
tipus de violència. Aquestes dades ens indiquen que la violència masclista és 
encara un problema social i que no podem reduir el conjunt de polítiques i 
serveis per eradicar-la des d’una perspectiva interdisciplinària i integradora i 
amb campanyes de sensibilització, prevenció, detecció, protocols, atenció, 
acompanyament i educació.  
 
Arrel de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i 
en aquesta perspectiva interdisciplinària i integradora, es creen els Serveis 
d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIEs) i els Serveis 
d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) com a serveis públics que, 
treballant en xarxa, ofereixen atenció i recuperació integral per a dones que han 
sofert una situació de violència i per als seus fills i filles a càrrec, mitjançant 
professionals de les disciplines del treball social, l’educació social, la inserció 
social, la psicologia i el dret . 
 
Al febrer d’aquest any, a través d’una carta, el Departament de Benestar Social 
i Família va informar als equips que gestionen els SIEs que, per raons 
polítiques i de retallades pressupostàries, es reestructurava el model dels 
serveis a partir del 1 de juliol. D’aquest manera s’ha  produït una reducció del 
nombre de professionals en 7 serveis distribuïts pel territori, un dels quals és el 
del Baix Llobregat, amb seu a Sant Feliu.  
 
D’aquesta manera s’han suprimit professionals essencials per a la tasca de 
reparació i reinserció de les dones i infants víctimes de violència masclista. En 
concret, professionals per a la inserció laboral, així com educadors/es infantils i 
psicòlegs o psicòlogues. 
 
És una preocupació de tots i cadascun dels ajuntaments de la nostra comarca 
que la qualitat dels serveis es vegi compromesa tant pel que fa a la seva funció 



preventiva i el treball en xarxa que s’està duent a terme, com a la sobrecàrrega 
dels i les professionals que pot anar en detriment de la intervenció immediata 
que precisen aquestes situacions de violència masclista. 
 
ICV i Dones amb Iniciativa volem fer constar, aquest mes de novembre, en el 
marc del 4t Congrés de Dones del Baix Llobregat que: 
 
- Entenem que la violència masclista és un greu problema social que requereix 
d’una actuació contundent per part del Govern, ja que és imprescindible 
donar resposta a les víctimes de la violència masclista i garantir tots els serveis 
públics d’atenció a les dones i els seus fills i filles. 
 
- Creiem que no hi ha cap justificació en la precarització d’aquests serveis 
amb la reducció pressupostària i de personal perquè suposen un greu 
atemptat contra un dels sectors de la població més vulnerable, com són les 
dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles i que, 
malauradament les xifres d’assassinats per violència masclista demostren que 
és una xacra de la nostra societat encara lluny de ser eradicada. 
 
- Volem expressar un reconeixement a la tasca que s’està desenvolupant 
en els serveis d’Intervenció Especialitzada ja que estan donant un servei a 
les dones de la nostra comarca de manera coordinada amb els ajuntaments i 
complementant les accions que s’hi duent a terme. 
 
- I reclamem que es garanteixi el manteniment del nivell d’atenció 
necessària per a les demandes i les necessitats de les dones i les seves 
criatures dels pobles i ciutats del Baix Llobregat i d’arreu del territori, amb 
l’aportació de l’adequada dotació pressupostària que permeti continuar 
treballant per a l’eradicació de la violència masclista. 
 
 
Resolució d’Iniciativa per Catalunya i Dones amb Iniciativa del Baix Llobregat 
pel 4t Congrés de Dones del Baix Llobregat 
 
Gavà, novembre 2014 
 
 
 


