PROTOCOL DE DOL DE CIUTAT
En cas de mort per violència de gènere

Aquest Protocol de dol de ciutat el promou la regidoria delegada d’Igualtat. Sistematitza la
resposta externa i interna de l’Ajuntament a un cas de mort per violència masclista sempre
que la dona sigui per una resident al municipi de Girona o els fets succeeixin dins el terme
municipal, sigui o no resident. En endavant es refereix a “feminicidi”. També podrà usar‐se per
a la resposta en el cas de que la mort per violència de gènere no sigui una dona, sinó una altra
persona que defensava una víctima, un membre d’una parella homosexual, un o uns infants
vinculats, un/a agent de seguretat, etc.
El protocol es refereix tant a la resposta externa com interna:
Externa: dirigida cap a la ciutadania en conjunt, on es defineixen les actuacions que
l’Ajuntament realitzarà per tal de mostrar al conjunt de la ciutadania i a les persones
familiars pròximes a la víctima el rebuig institucional.
Interna: es defineixen les actuacions, les coordinacions i els rols dels diferents serveis
i actors implicats en la intervenció en violències masclistes per tal de donar resposta a
la situació de possible feminicidi.
Al mateix temps es protocolitza aquí el suport municipal a les entitats feministes que
responguin públicament a algun feminicidi a la resta del país.

Resposta externa
Actuacions a realitzar segons si el feminicidi no està confirmat o ho està:

Feminicidi no confirmat
No es convoca cap acte de rebuig
Es respon als mitjans que preguntin només amb la informació comprovada
En cas de convocatòria de rebuig en el municipi per part d’alguna entitat s’informa per
correu electrònic a tots els membres de la corporació per si tenen a bé assistir‐hi.
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No s’autoritza cap convocatòria a la Plaça del Vi.

Feminicidi confirmat
2.1. Comunicació de condol (Alcaldia):
2.1.1. Decret de dol i carta de condol a la família directa, a les persones properes i a la
xarxa d’amistats de la víctima (Gabinet d’Alcaldia)
(Alcaldia)
Decret de dol, disposa un nombre de dies de dol.
Envia carta de condol adaptada a cada cas.

2.1.2. Nota de
premsa
(Oficina de
Comunicació)

L’Ajuntament, en nom de la ciutat, manifesta el seu condol i
condemna l’assassinat d’una dona1 [només les incials] a Girona,
presumptament a mans de2 [només el rol en relació a la víctima]1. Dones i homes
expressem el rebuig a la violència masclista.
Alcalde/essa, regidors i regidores fem saber el ferm compromís de
les institucions en la lluita contra aquesta xacra.
Fem una crida a la societat actuï de forma contundent en contra
d’aquesta violència, per petita que sigui, i no es toleri cap
manifestació que la justifiqui. La llei protegeix a les víctimes des del
primer abús, posa el necessari per a la recuperació, i ens
compromet a donar‐les el suport que calgui per refer la vida.
Fem una crida a les dones perquè demanin l’ajut necessari davant
qualsevol indici de perill. No hi ha cap culpa que justifiqui la
violència. Té dret a viure sense por ni trauma, ella i els seus fills i
filles.
Recordem l’existència, entre d’altres, de serveis especialitzats com
la Línia telefònica gratuïta 900 900 120 i els serveis municipal
d’informació i atenció a les dones (SIAD, tel. 972 222 478) on hi
trobarà assistència psicològica immediata i especialitzada. Amb
aquest suport iniciarà un procés de reparació de les conseqüències
traumàtiques de la violència.
Convoca x dia/es de dol, i a una concentració pública de rebuig,
avui [dia de la publicació] , a les 12/19 h, a la Plaça del Vi.

1

[preservant la seva intimitat i sense victimitzar‐la. No donar massa informació
personalitzada, per tal de protegir filles i fills si són menors].
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2.1.3. Convocatòria de rebuig (Oficina de Comunicació):
Convoca l’Alcaldia en nom de l’Ajuntament, a través d’una nota de
prensa.
Es convoca a:
Ciutadania
Delegació a Girona de l’ICD
Membres del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere
Mitjans de comunicació
Missatge intern a “tothom”
Mails: mails Presidència, mail d’equipaments, mail SIAD, mail Igualtat,
mail SBAS, mail del web del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere
SMS ...
Acte:
A la plaça del Vi a les 12 del migdia (excepcionalment a les 19h)
Només presideix l’alcalde o alcaldessa
Primera fila: alcalde/essa, delegat/da de la Generalitat, sotsdelegat/da
del Gobierno, familiars si escau, grups municipals, autoritats
convocades.
Lectura de manifest de rebuig.
1 minut de silenci.
Alcalde/essa expressa condol i condemna; pot donar veu a altres
persones que sigui pertinent que s’expressin. Demana en aquest
parlament que no s’aplaudeixi al final de l’acte.
S’hi reparteix llaç negre.
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2.2. Manifestacions de dol:
1. (Servei d’Ordenances) Posa banderes a mig pal, durant el temps del decret de
dol.
2. (SIAD) Facilitar que tots els i les treballadores de l’Ajuntament disposin d’un
símbol de condol (llaç negre) i convida a la ciutadania a que també ho faci.
3. (Oficina de Comunicació)
a. Emet la nota de premsa subscrita per l’Ajuntament (i si escau per
altres entitats).
b. Emet la convocatòria de l’acte de rebuig si és diferent de la nota de
premsa.
c. Difon la convocatòria en missatge intern a “tothom”.
d. En el web municipal penja la nota de premsa i convocatòria de l’acte
de rebuig, acompanyat d’un signe de dol en un espai visible
4.

(Oficina de Comunicació) Elabora un cartellet A4, color, format pdf , sobre
aquesta plantilla, partint de la imatge facilitada per les
entitats feministes i donada per l’artista Josep Perpinyà
(2016), aprovada en el Consell Municipal d’Igualtat de
Gènere. El difon pel mail dels equipaments municipals, a
Presidència i a Igualtat.
en memòria de
X.X.X.

5. (Alcaldia, amb acord de la Junta de Portaveus) En el Ple municipal següent, es
un minut de silenci pel feminicidi que es rebutja.
6. (Centre Cívic Barri Vell i Xarxa Dones Girona) Col∙loca una espelma i el
cartellet en un marc A4 de metraquilat, sobre una petita tauleta, a l’escultura
de les Voltes d’en Rosés durant el temps de dol:
a. La Recepció del centre cívic guardarà una espelma
amb fanal adient per durar més d’un dia a la
intempèrie, el marc A4 de metraquilat, i una tauleta
per posar davant l’escultura.
b. La Xarxa instal∙la la tauleta junt a l’escultura,
encendrà l’espelma, amb el cartellet en un marc A4,
imprès per Recepció.
c. Recepció retira i guarda aquest material tant punt
acabi el temps de dol.
7. (Igualtat) Reenvia la convocatòria i el cartellet de l’Oficina de Comunicació als
mails:
a. mail d’equipaments socials
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b. mail SIAD,
c. mail SBAS,
d. mail del web del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere
2.3. Agraïments de mostres de solidaritat:
(Alcaldia) Agraeix les mostres de solidaritat que rebi l’Ajuntament
Exemple de carta
Girona, x de x de x
Sr. / Sra………
Benvolgut/da …,
Li agraeixo la seva carta de condol per l’assassinat d’una veïna de Girona, víctima de
violència de gènere.
En nom de tot el Consistori, vull deixar constància del nostre reconeixement per aquest
gest de solidaritat, imprescindible i necessari, per seguir sumant esforços que a tots ens
impliquen a favor de la dignitat de les dones.
Rebi el testimoni de la meva millor consideració.
Atentament,
L’alcalde/alcaldessa de Girona

2.4. Atenció a familiars víctima:
‐ ICD /i SBAS:
1. (SBAS del barri de la dona víctima) Un educador/a o treballador/a social
valorarà si la família de la víctima té necessitats econòmiques tals que pugui
ser beneficiària de la prestació forçosa o bonificada del servei funerari. En tal
cas es posarà al seu servei per expedir l’informe social i activar el mecanisme
front a l’empresa se serveis funeraris, tot d’acord amb l’Ordenança municipal
reguladora de la prestació de serveis funeraris.
2. Igualment actuarà si es donen altres circumstàncies d’atenció social (p.ex
estrangeria..)

2.5. Atenció a familiars de l’agressor resident a Girona:
‐ ICD / SBAS:
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1. (SBAS del barri de l’homicida) Un educador/a o treballador/a social valorarà si
la família de l’homicida té necessitat d’atenció social i actuarà en
conseqüència.

2.6. Enterrament:
‐ Cap protocol específic, protagonisme de familiars i oficiants.
‐ Es respectarà la voluntat de la família quant a qui desitja que hi assisteixi.
‐ Policia municipal protegeix dels mitjans si són invasius i no desitjats.

Publicació del Protocol:
Aquest protocol tindrà una pàgina web ubicada a la del Consell Municipal d’Igualtat de
Gènere.
A aquesta pàgina s’oferirà la possibilitat de registrar adreces de correu electrònic d’entitats i
particulars que vulgui ser assabentades d’un feminicidi i de les respostes de rebuig
directament de la secretaria del Consell (tècnic/a d’igualtat de gènere, Regidoria d’Igualtat)
Les institucions de la ciutat que vulguin ser informades directament, o bé estan registrades en
el mail de Presidència, o bé es registraran en el mail del Consell si la institució facilita un enllaç.

Circuit intern
Desenvolupament operatiu:
Ordre
1

Actuació
Notícia de feminicidi,
comprovació de la
relació de víctima i
homicida amb Girona,
activació protocol

Responsable
Policia Municipal (PM)

Destinatari
Alcaldia

2

Avís a primers
responsables

Presidència

Regidor/a,
Cap d’Àrea Serveis
Socials
Tècnic/a Igualtat
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Ordre

Actuació

Responsable

Destinatari
ICD
UVD Sotsdelegació

3

Completar informació
imprescindible:

PM

Presidència i
Comunicació

Nom complert víctima i
homicida... comprovar
al Padró

SIAD

Edats

ICD

Relació víctima‐
homicida

UVD Sotsdelegació

SBAS

Familiars 1r grau
víctima i homicida:
noms complerts i
domicili
4

Decret de dol

Alcaldia

Comunicació
Ordenances

Redacció nota de
premsa de rebuig
(notícia,
recomanacions i crida),
de la convocatòria de
l’acte de rebuig si no
coincideix amb la nota
de premsa, i del
cartellet de rebuig

Oficina de Comunicació

9

Adaptació de la nota
de premsa i la
convocatòria de l’acte
de rebuig; adjuntant
cartellet

Responsables de mail:
‐ Presidència
‐ Igualtat
‐ Equipaments
municipals

Destinataris/es
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Difusió del cartallet i la
convocatòria, junt a la
notícia adaptada als
destinataris

Igualtat

Mail d’equipaments
socials
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Mitjans
Canals de comunicació
Responsables de mails
de:
‐ Presidència
‐ Igualtat
‐ Equipaments
municipals

SIAD,
Mail del web del Consell
Municipal d’Igualtat de
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Ordre

Actuació

Responsable

Destinatari
Gènere

8

Pengen cartellet i
convocatòria

Responsables
d’equipaments

Públic

9

Valoració de suficiència
econòmica de la
família de la víctima i si
escau activació de la
prestació funerària
forçosa o bonificada, i
d’altres necessitats
socials

SBAS del barri

Família víctima
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Preparació escenari
concentració

Presidència

...

Suport municipal a accions de grups feministes en resposta a la
resta de feminicidis



Recepció de cada centre cívic guardarà una pancarta “prou assassinats” facilitada pels
grups feministes.
Penjarà la pancarta en el lloc públic acordat del centre cívic quan avisi el grup
feminista, motivat per un feminicidi.
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Avaluació postemergència
S’avaluarà cada cas en dues instàncies:
A) A la Comissió del “Protocol d’intervenció en casos de violència de gènere en la
parella”, convocada per la regidoria d’Igualtat. Responent a aquests temes:
1. Quin tipus de demanda havia expressat la dona
2. Quin era l'objectiu de la intervenció amb la dona
3. Si existia coneixement de violència masclista per part dels serveis que tenien
relació amb la dona i l'entorn.
4. Si s'havia realitzat la valoració de risc.
5. Quin era el posicionament de la dona davant la violència masclista.
6. Existència o no de mesures de protecció.
Aquesta Comissió també es podrà reunir amb posterioritat a la primera reunió als 6 o
12 mesos després del cas, per fer seguiment de l'entorn familiar en els casos en què
hagi fills i filles.
B) Al Consell Municipal d’Igualtat de Gènere, a la següent reunió. Responent als temes:
1. Valoració dels actes realitzats Valoració de l’activació del protocol i del seu
funcionament.
2. Propostes de canvi si escau.

Gener 2017
Protocol aprovat per decret d’Alcaldia núm. 2017005724 de 23/03/2017, amb la participació
del Consell Municipal d’Igualtat.
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