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AcoRD DE coopERAcro rNTERrNSTrrucroNAL pER A L'tMpuLS DE LES pouilouEs
D'rcuALTAT oe oEUERE r coNTRA LA vtoLEncn MAScLtsrA A cATALUNyA

Barcelon a, 24 de marg de 2021

REUNIDES

D'una part, la senyora Laura Martinez Portell, presidenta de l'lnstitut Catald de les Dones.

D'una altra, I'll.lustrissim senyor Lluis Soler, president de l'Associacio Catalana de Municipis i

Comarques.

I d'una aftra, la ll.lustrissima senyora Olga Arnau Sanabra, presidenta de la Federacio de Municipis

de Catalunya.

MANIFESTEN

1. Que la igualtat de dones i homes 6s un dret fonamental i constitueix un valor cabdal per a

!a democrdcia i 6s una necessitat essencial en una societat democritica i moderna que vol

erradicar el sistema patriarcal androcdntric i sexista.

Que les violdncies masclistes son una greu vulneracio dels drets humans de les dones i un

impediment per a que puguin assolir una plena ciutadania, autonomia i llibertat. Les

violdncies masclistes no son un problema que afecti exclusivament l'imbit privat; es

converteixen en una situacio susceptible d'6sser tutelada pels poders p(blics en

manifestar-se com a simbol de la desigualtat per rao de sexe a la nostra societat.

Que l'Estatut d'autonomia de Catalunya recull a l'article 19 els drets de les dones a viure

amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotaci6, maltractaments i de tota mena de

discriminacio; tamb6 tenen dret a participar en condicions d'igualtat amb els homes en tots

els dmbits p0blics i privats. Aixi mateix, prescriu a l'article 41 que els poders p0blics han de

garantir e! compliment del principi d'igualtat, i garantir que les politiques p0bliques afrontin

de manera integral totes les formes de violdncia contra les dones i el actes de cardcter

sexista idiscriminatori. Finalment, I'article 153 estableix que correspon a la Generalitat

l'establiment d'accions positives per a aconseguir eradicar !a discriminacio per ra6 de sexe

i ta regulacio de les mesures i els instruments per a la sensibilitzaci6 sobre la violdncia de

gdnere i per a detectar-la i prevenir-la.

Que el Govern de Ia Generalitat de Catalunya t6 un compromis clar cap a les politiques

encaminades a assolir la igualtat de gdnere i a erradicar les violdncies masclistes, com b6

demostra l'aprovaci6 del Pla de Govern de la Xll Legislatura, el Pla estratdgic de
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politiques d'igualtat de gdnere 2019-2022, la Llei 1712020, del 22 de desembre de
modificacio de la Llei 512008, del 24 d'abri!, del dret de les dones a eradicar Ia violdncia
masclista, i la Llei 1712015, del 21 dejuliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Aquests instruments recullen les actuacions que els poders p0blics catalans han de dur a
terme a favor de la igualtat i contra les violencies masclistes, i constitueixen el marc de
referdncia per a actuar de manera integral contra totes les formes de discriminacio per rao
de sexe. L'lnstitut Catald de les Dones t6 e! mandat de garantir el desplegament d'aquestes
lleis.

5. Que les autoritats locals son les esferes de govern m6s prdximes a Ia ciutadania i

representen els nivells d'intervenci6 m6s adequats per a combatre la persistdncia i la

reproducci6 de les desigualtats. Es competdncia dels ens locals, d'acord amb I'article 6 de
la Llei 1712015, emprendre accions concretes a favor de la igualtat de dones i homes i per

a erradicar la violdncia masclista.

6. Que des del Govern de la Generalitat, mitjangant l'lnstitut Catali de Ies Dones del

Departament de la Presiddncia, i des dels Governs locals, es reitera la voluntat compartida

amb el conjunt de Ia societat catalana de treballar per a que la igualtat de gdnere en l'dmbit
priblic i privat sigui una realitat.

Per tot aixo,

ACORDEN

Primer. Treballar conjuntament per implementar les politiques publiques destinades a erradicar la

desigualtat entre dones i homes, i abordar les violdncies masclistes com a expressio mixima de la

desigualtat entre homes i dones.

Segon. Signar aquest Acord per a I'exercici 2021, amb I'objectiu de coordinar, cooperar i col'laborar

entre l'lnstitut Catald de Ies Dones i els ajuntaments de m6s de 20.000 habitants i els consells

comarcals d'arreu de Catalunya en matdria de politiques d'igualtat de gdnere i d'erradicaci6 de les

violdncies masclistes, que respon a criteris de corresponsabilitat, transpardncia, equitat territorial i

optimitzaci6 dels serveis p0blics d'acord a la relaci6 de l'annex a aquest document.

Aquesta eina determina els compromisos que assumeixen cada part en relacio amb la prestaci6

det servei d'informaci6 i atenci6 a les dones (SIAD) i la seva ampliaci6 en el marc del Pacte d'Estat

en matdria de violdncia de gdnere, aixi com les actuacions d'igualtat i transversalitat de la
perspectiva de gdnere.

Tercer. Establir les col.laboracions necessdries per garantir la cessi6 de dades estadistiques

d'atenci6, trimestralment, a trav6s de l'eina informdtica HIPATIA de processament estadistic de

dades de !'lnstitut Catali de les Dones.

$iuu*ACMHiid,



Generalitat de Catalunya
lnstitut Catali
de les Dones

40
,rlilrw' ACM ffilfftu,

Quart. Col'laborar en el desplegament de polltiques d'equitat de gdnere amb tots els ens locals,
fent especial atencio als municipis de menys de 20.000 habitants, mitjangant els recursos
especifics i el suport tdcnic de l'lnstitut Catald de Ies Dones.

I com a prova de conformitat, signen e! present Acord en el Iloc i Ia data assenyalats a
l'encapgalament.

Sra. Laura Martinez Portell ll.lm. Sr. Lluis Soler Panisello ll'lma. Sra. Olga Arnau Sanabra

Presidenta de l'lnstitut President de I'Associaci6 Presidenta de la Federaci6 de
Catali de Ies Dones Catalana de Municipis i Municipis de Catalunya

Comarques


