
MOCIÓ  QUE  PRESENTA  LA  XARXA  DONES  ALT  EMPORDÀ  ALS  GRUPS

MUNICIPALS REPRESENTATS A L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER EXIGIR QUE

S’ATURIN  LES  RETALLADES  DE  SERVEIS  PROPOSADES  PEL  GOVERN  DE  LA

GENERALITAT  AL  SERVEI  D’INTERVENCIÓ  ESPECIALITZADA  EN  VIOLÈNCIA

MASCLISTA DE LES COMARQUES GIRONINES

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista (SIEs) són serveis públics

que neixen arrel de la “Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista”,

la  qual  impulsa  una  xarxa  d’atenció  i  recuperació  integral.  El  SIE  de  les  comarques

gironines va ser el primer a Catalunya en posar-se en funcionament l’any 2005 com a

model pilot per a la resta de SIEs. Els eixos principals d’aquest servei són:

• Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari per a dones que han

sofert violència i pels seus fills i filles.

•  Promoure  la  formació,  prevenció,  sensibilització  i  implicació  de  la  comunitat  per  a

identificar relacions abusives, evitar la seva cronificació i garantir la presa de consciència

social per a la inadmissibilitat de les violències masclistes.

L’equip  actualment  està  format  per  onze  professionals  de  diferents  disciplines:  una

treballadora social, dues educadores socials per a dones, dues psicòlogues per a dones,

una psicòloga infantil, un educador infantil, una advocada, una inseridora laboral, direcció i

administració.

Al febrer d’aquest any es va informar que, per raons polítiques, des del Departament de

Benestar Social i Família, es vol reestructurar el model de SIE, el que implica que a partir

del  1  de  juliol  de  2014  es  prescindeixi  de  tres  professionals  al  SIE  de  Girona  (una

psicòloga,  un  educador  i  una  inseridora  laboral),  gairebé  una  retallada  del  25% dels

actuals professionals. 

Des de la Xarxa Dones Alt Empordà estem informades per els i les treballadores dels SIE,

per les seves usuàries i  per els i  les professionals agrupades en els diferents Col·legis

Professionals implicats, i tots alerten de les gravíssimes conseqüències que aquest canvi



suposarà en el model d’intervenció, precaritzant la seva funcionalitat i el seu sentit:

• Afectació en la quantitat i la qualitat d’atenció a dones i els seus fills/filles. Afectació en

l’atenció de la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de

violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en queden ressentits. 

• Es preveu la intenció de la desaparició de l’especialització terapèutica infantil/dones i

disgregació de funcionalitats. El significat d’atenció interdisciplinar i integral desapareix. 

• Privatització del programa d’inserció laboral. Aquesta atenció passarà a ser gestionada

per una Fundació de l’entitat bancària La Caixa. 

• Sobrecàrrega de les professionals esdevinguda per la supressió d’una psicòloga i  un

educador, suposant una limitació del temps d’atenció a dones i a nenes i nens.

Des de la Xarxa Dones Alt Empordà donem total suport a les demandes i accions que des

dels Col·legis professionals, treballadores del SIE i dones usuàries s’estan fent per evitar

aquestes retallades i  ens hi  sumem plenament,  doncs  considerem que la  retallada en

aquests  serveis  suposa  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. Atès que el Govern de la Generalitat ha

manifestat sempre que la seva política envers la Violència de Gènere és ferma i sense

retallades, mantenint els pressupostos i recursos necessaris per poder-la portar a terme.

Per tots aquests motius, la Xarxa Dones Alt Empordà demana a l’Ajuntament de Figueres

que adopti els següents acords:

1) Instar al Govern de la Generalitat a aturar les retallades que afectaran al SIE de Girona

a partir de l’1 de juliol i que suposaran una reducció del 25% dels serveis que fins ara

s’ofereixen.

2) Instar al Departament de Benestar i Família a dotar de tots els recursos necessaris per

a que els SIEs puguin desenvolupar les seves funcions d’acord amb el que diposa la Llei

5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista”.

3)Donar trasllat d’aquests acords al SIE de Girona i els col·legis professionals implicats.

Figueres, a 17 de juny de 2014



Xarxa Dones Alt Empordà


