
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 09-02-2015 

 

Moció que presenten els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, 
Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Joaquim Bonaventura per reforçar el 
servei municipal d’intervenció especialitzada en el tractament de la 
violència de gènere 
 

L’actual crisi social i econòmica ha fet augmentar la demanda en tots els serveis 
públics que tenen per objectiu donar suport a situacions de vulnerabilitat de la 
ciutadania, inclosos els de titularitat local. L’increment exponencial de la desigualtat 
està en l’origen de l’augment del percentatge de població afectada per aquestes 
situacions de vulnerabilitat, i planteja a les administracions el repte d’adaptar-se i fer 
front de forma ràpida i eficient aquesta situació. 
 
Els Ajuntaments, com a administració més propera, tenim el deure i la responsabilitat 
de procurar no deixar desateses a les persones que en aquests moments viuen de 
forma més crua les conseqüències de l’empitjorament de les condicions de vida, en les 
diverses formes que aquest es manifesta.  
 
La pobresa i la desigualtat afecten a grans percentatges de la ciutadania i generen un 
empitjorament de la qualitat de vida de la població en molt diversos àmbits. Les dades 
empíriques demostren que les societats desiguals generen un augment dels trastorns 
mentals (que porta associat un increment de les taxes de suïcidi), erosionen la 
confiança entre els veïns i veïnes, retallen l’esperança de vida, incrementen els índex 
de delinqüència o fan aflorar l’estrés personal i familiar i l’angoixa de forma 
preocupant. 
 
En aquesta situació la feina de les administracions públiques ha d’anar més enllà de la 
política de la beneficència. Ha de procurar anar a l’arrel del problema i ha de procurar 
pal·liar, també, en la mesura del possible, els efectes negatius que li són directament 
imputables, com els exemples que hem assenyalat abans. Un d’ells, desgraciadament, 
és l’augment de la violència intrafamiliar.  
 
Les dades ens diuen que el nombre de nous casos de violència intrafamiliar i contra 
les dones ha anat en augment en aquests anys de crisi econòmica.  
 
A Girona, un dels elements de referència de l’acció municipal en aquest sentit ha estat 
i és l’equip d’atenció a la violència contra les dones, que fa dotze anys que funciona. Al 
llarg d’aquest període, més de 1.500 dones gironines han pogut esser ateses per 
aquest equip que és, per la seva excel·lència, un referent en la xarxa de serveis. 
 
Avui però, i a causa de l’increment de l’entrada de nous casos -que supera ara els 150 
anuals a la ciutat-, calen més hores de professional especialitzat per atendre les dones 
i també els infants d’aquestes famílies. Aquests darrers han d’esser atesos des d’un 
servei especialitzat que sigui capaç d’abordar les seves necessitats de present i de 
treballar amb consciència del valor preventiu del tractament pel futur desenvolupament 
emocional d’aquests infants. 
 
Per tot això, proposem al plenari el següent  
 
ACORD: 
 
- Que es doblin les hores d’atenció psicològica a les dones i als infants en el marc del 
servei municipal d’atenció a la violència contra les dones, per poder atendre 
correctament la demanda de la ciutat.  
 


