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1. PREÀMBUL 

La violència masclista és una de les violacions dels drets humans més sistèmica i 

generalitzada arreu del món, arrelada en el si d’una societat sexista, construïda 

sobre la base del gènere i la divisió sexual del treball. Aquesta violència patriarcal és 

transversal i transcendeix a totes les societats, sense distinció de classe, edat, 

cultura o capacitats, estructurant les societats de manera desigual i mitjançant una 

jerarquia sobre les persones per raó de sexe i gènere, situant els homes que 

compleixen amb els rols assignats a la masculinitat tradicional per sobre de les 

dones.  

 

Així, la violència masclista s’exerceix contra les dones com a manifestació d’aquesta 

discriminació sexual i de gènere, en el marc d’un sistema de relacions de poder dels 

homes sobre les dones. Les violències són produïdes per mitjans físics, econòmics o 

psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, amb el 

resultat de causar un dany o patiment físic, sexual o psicològic a les dones, tant si es 

produeix en l’àmbit públic com si té lloc en el privat.  

 

La violència de gènere és una manifestació de la discriminació, de la situació de 

desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. Aquesta 

violència s’exerceix per part de qui és o qui ha estat parella o està lligat a elles per 

relacions similars d’afectivitat, encara que sense convivència.  

 

La violència vicària és una manifestació de les violències masclistes, exercida vers la 

dona, amb l’objectiu d’atacar-la i fer-li mal com a mare a través dels seus fills o les 

seves filles, emportant-se la criatura, deixant de pagar la pensió o les despeses 

dels/les infants, bloquejant qualsevol decisió que la mare vulgui prendre, 

interposant constantment procediments jurídics per modificar la custòdia, utilitzant 

les criatures per anar contra la mare i finalment, assassinant-les. 
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Els feminicidis són la màxima expressió d’aquestes violències masclistes i 

patriarcals, i el terme s’usa per fer referència als crims dels homes que assassinen a 

les dones pel fet de ser dones.  

 

El present PROTOCOL DE DOL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A LA CIUTAT 

DE RUBÍ s’emmarca en el marc legal i jurídic estatal i autonòmic actual, a través de la 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la 

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les 

dones a erradicar la violència masclista. 

 

Ambdues lleis tenen per objectiu l’erradicació de les violències masclistes i la 

remoció de les estructures socials i els estereotips culturals que permeten la 

reproducció i perpetuació d’aquestes violències, amb la finalitat que es reconegui i 

garanteixi el dret de les dones a viure sense cap manifestació d’aquestes violències.  

 

S’estableixen doncs, a través de les esmentades lleis, les mesures integrals de 

prevenció, detecció, sensibilització i l’atenció, assistència, protecció, recuperació i la 

reparació integral vers aquestes violències.  

 

Finalment, aquest protocol vol esdevenir un pla d’actuació, si és necessari, davant 

els casos de violència masclista amb la voluntat de visibilitzar els feminicidis, 

sensibilitzar a la ciutat de Rubí entorn d’ aquestes violències, condemnar els crims 

masclistes, honorar a les víctimes i comunicar aquests casos, amb l’objectiu de 

caminar cap a una societat lliure de violències masclistes i patriarcals.  

  

2. ACCIONS DE REBUIG INSTITUCIONAL EN CASOS DE FEMINICIDIS 

A continuació, es defineixen les actuacions que l’Ajuntament de Rubí realitzarà per 

tal de mostrar al conjunt de la ciutadania el rebuig institucional cap a les violències 

masclistes i els feminicidis, així com els diversos serveis i actors implicats en cada 

actuació. 
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En el cas que es produeixi un feminicidi, s’activarà el Protocol de dol, i les accions 

portades a terme per l’ens local variaran en funció de l’àmbit territorial on s’hagi 

produït el cas. 

Figura 1. Àmbits territorials del Protocol  

 

 

A més, d’acord amb el Protocol d’actuació davant dels feminicidis del Departament 

d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya (octubre 2021), en el qual es 

subscriu el present protocol, les comunicacions que s’efectuïn de tots els casos de 

feminicidis o de violència vicària en qualsevol dels tres àmbits territorials, 

s’elaboraran seguint les següents recomanacions: 

 Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i un 

atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones. 

 Respectar la dignitat de les persones agredides i de persones del seu entorn 

familiar o veïnal. 

 Evitar qualsevol relació causa-efecte entre els fets i la procedència de les 

persones implicades, la seva situació sociocultural i/o les circumstàncies 

personals. 

 Contextualitzar la informació. Cal oferir dades i aquells elements de 

contextualització que permetin entendre el problema i ajudin a reflexionar. 

 

 

 

 

Àmbit municipal

Àmbit comarcal

Àmbit autonòmic i estatal

1 

2 

3 
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2.1. Àmbit municipal 

L’Ajuntament de Rubí compta des de 2019 amb el Protocol Municipal d’Abordatge 

de la Violència Masclista, document marc que coordina els diferents serveis 

municipals implicats en casos de violència masclista (SIAD, serveis socials, cossos de 

seguretat, centres educatius, serveis sanitaris...).  

En el cas que es produeixi un feminicidi a la ciutat de Rubí, s’activaran totes les 

accions del circuit que marca el Protocol Municipal d’Abordatge de la Violència 

Masclista. A banda d’aquestes accions, l’Ajuntament de Rubí, amb la coordinació de 

les diverses àrees implicades, durà a terme les actuacions que es detallen i descriuen 

a continuació per tal de mostrar al conjunt de la ciutadania el rebuig institucional 

cap a les violències masclistes.  

Figura 2. Tipologia d’accions   

 

a) Declaracions oficials i accions en el Ple municipal 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Declaració oficial de 3 dies de dol durant els quals es 

suspendran tots els actes oficials i la programació municipal. 

Alcaldia i àrees 

afectades 

 Cada dia de dol es farà un minut de silenci davant de 

l’Ajuntament i el primer dia es farà una lectura del manifest 

de condemna i rebuig. Per garantir la màxima inclusió, la 

lectura del manifest ha de comptar amb la traducció en 

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

Declaracions oficials i accions en el 
Ple municipal

Símbols a l'Ajuntament

Accions amb la comunitat

Accions amb els mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials

a 

b 

c 

d 
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llengua de signes. 

 Convocatòria d’una Junta de Portaveus Extraordinària, on 

es farà una lectura de la declaració institucional de rebuig, 

un minut de silenci i es llegiran tots els noms de les dones 

assassinades per violència masclista durant l’any. Si no fos 

possible la convocatòria d’una Junta de Portaveus 

Extraordinària, es farà en el ple municipal més proper a la 

data del feminicidi. 

Alcaldia i Igualtat 

  

b) Símbols a l’edifici de l’Ajuntament 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es penjarà una pancarta en el balcó de l’Ajuntament. 

Aquesta pancarta comptarà amb un missatge de condemna 

i rebuig de la violència masclista i un crespó negre. Estarà 

penjada durant els tres dies de dol. 

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 Es posaran les banderes que hi ha a la façana de 

l’Ajuntament durant els tres dies de dol. 
Alcaldia 

 S’il·luminarà de color lila la façana de l’Ajuntament durant 

els tres dies de dol. 

Alcaldia i 

Comunicació 

 

c) Accions amb la comunitat 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es realitzaran accions de rebuig als barris, que es decidiran 

amb les entitats participants a les comissions de barri allà on 

estiguin funcionant, o les que proposin les entitats actives a 

cada barri. 

Alcaldia, 

Comunicació i 

Acció Comunitària 

 La comissió de coeducació proposarà als instituts de la 

ciutat que realitzin accions de condemna en cas de 

feminicidis (a concretar a cada un dels centres). 

Servei d’Infància i 

Educació i Servei 

de Joventut 

 Es convocarà un minut de silencia al mercat municipal i es 

proposarà que es convoqui a les empreses i comerços que 

Servei Oficina de 

Serveis a 
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es vulguin adherir. l’Empresa i Servei 

de Comerç i Servei 

de Comunicació 

 Es repartiran cartells de condemna i rebuig a tots els 

comerços de la ciutat i es proposarà que els pengin. 

Igualtat, 

Comunicació i 

Comerç 

 

d) Accions amb els mitjans de comunicació i a les xarxes socials 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 La declaració institucional de rebuig es difondrà pels canals 

oficials de l’Ajuntament: les xarxes socials (Twitter, 

Facebook, Instagram i Telegram) i la pàgina web.  

Igualtat i 

Comunicació 

 A les xarxes socials també es farà ús dels hashtags 

#Niunamenys i #Rubídedolperviolènciamasclista a totes les 

publicacions en relació al feminicidi, acompanyats d’una 

imatge de condemna i rebuig. 

Comunicació 

 Es redactarà i s’enviarà als mitjans de comunicació una nota 

de premsa, on s’explicarà i es condemnarà el fet. 

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 Els mitjans de comunicació locals (Ràdio Rubí, Rubí TV i 

Diari de Rubí) comunicaran el cas i faran difusió de les 

convocatòries de rebuig. 

Comunicació 

 Es farà difusió de les eines i recursos per abordar la 

violència masclista (serveis on es pot acudir, SIAD, policia)a 

través del web i les xarxes socials. 

Igualtat i 

Comunicació 

 

2.2. Àmbit comarcal 

Si es produeixi un feminicidi a la comarca del Vallès Occidental, les actuacions que 

l’Ajuntament, amb la coordinació de les diverses àrees implicades, portarà a terme 

són les descrites a continuació.  
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a) Declaracions oficials i accions en el Ple municipal 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Minut de silenci davant de l’Ajuntament.   
Alcaldia, Igualtat 

i Comunicació 

 En el ple municipal més proper a la data del feminicidi, es farà 

una lectura de la declaració institucional de rebuig, un minut 

de silenci i es llegiran tots els noms de les dones assassinades 

per violència masclista durant l’any.  

Alcaldia i Igualtat 

  

b) Símbols a l’edifici de l’Ajuntament 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es penjarà una pancarta en el balcó de l’Ajuntament. Aquesta 

pancarta comptarà amb un missatge de condemna i rebuig 

de la violència masclista i un crespó negre. Estarà penjada 

durant els tres dies següents al feminicidi. 

Alcaldia, Igualtat 

i Comunicació 

 Es posaran a mitja asta les banderes que hi ha a la façana de 

l’Ajuntament durant els tres dies següents al feminicidi. 
Alcaldia 

 S’il·luminarà de color lila la façana de l’Ajuntament durant els 

tres dies següents al feminicidi. 

Alcaldia i 

Comunicació 

 

c) Accions amb la comunitat 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es realitzaran accions de rebuig als barris, que es 

decidiran amb les entitats participants a les comissions de 

barri allà on estiguin funcionant, o les que proposin les 

entitats actives a cada barri. 

Alcaldia, 

Comunicació i Acció 

Comunitària 

 La comissió de coeducació proposarà als instituts de la 

ciutat que realitzin accions de condemna en cas de 

feminicidis (a concretar a cada un dels centres). 

Servei d’Infància i 

Educació i Servei de 

Joventut 

 Es repartiran cartells de condemna i rebuig a tots els 

comerços de la ciutat i es proposarà que els pengin. 

Igualtat, 

Comunicació i 

Comerç 
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d) Accions amb els mitjans de comunicació i a les xarxes socials 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 La declaració institucional de rebuig es difondrà pels 

canals oficials de l’Ajuntament: les xarxes socials (Twitter, 

Facebook, Instagram i Telegram) i la pàgina web.  

Igualtat i 

Comunicació 

 A les xarxes socials també es farà ús del hashtag 

#Niunamenys a totes les publicacions en relació al 

feminicidi, acompanyat d’una imatge de condemna i 

rebuig. 

Comunicació 

 Els mitjans de comunicació locals (Ràdio Rubí, Rubí TV i 

Diari de Rubí) han de comunicar el cas i fer difusió de les 

convocatòries de rebuig. 

Comunicació 

 Es farà difusió de les eines per abordar la violència 

masclista (serveis on es pot acudir, SIAD, policia) a través 

del web i les xarxes socials. 

Igualtat i 

Comunicació 

 

2.3. Àmbit autonòmic i estatal 

Si es produeixi un feminicidi a Catalunya o Espanya, les actuacions que l’Ajuntament, 

amb la coordinació de les diverses àrees implicades, portarà a terme són les 

descrites a continuació.  

a) Declaracions oficials i accions en el Ple municipal 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Minut de silenci davant de l’Ajuntament.  
Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 En el ple municipal més proper a la data del feminicidi, es 

farà una lectura de la declaració institucional de rebuig, 

un minut de silenci i es llegiran tots els noms de les dones 

assassinades per violència masclista durant l’any. 

Alcaldia i Igualtat 

 

 

 



 
 

11 

 

b) Símbols a l’edifici de l’Ajuntament 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es penjarà una pancarta en el balcó de l’Ajuntament. 

Aquesta pancarta comptarà amb un missatge de 

condemna i rebuig de la violència masclista i un crespó 

negre. Estarà penjada durant els tres dies següents al 

feminicidi. 

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 Es posaran a mitja asta les banderes que hi ha a la façana 

de l’Ajuntament durant els tres dies següents al 

feminicidi. 

Alcaldia 

 S’il·luminarà de color lila la façana de l’Ajuntament 

durant els tres dies següents al feminicidi. 

Alcaldia i 

Comunicació 

 

c) Accions amb la comunitat 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es realitzaran accions de rebuig als barris, que es 

decidiran amb les entitats participants a les comissions 

de barri allà on estiguin funcionant, o les que proposin 

les entitats actives a cada barri. 

Alcaldia, Comunicació 

i Acció Comunitària 

 La comissió de coeducació proposarà als instituts de la 

ciutat que realitzin accions de condemna en cas de 

feminicidis (a concretar a cada un dels centres). 

Servei d’Infància i 

Educació i Servei de 

Joventut 

 

d) Accions amb els mitjans de comunicació i a les xarxes socials 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 La declaració institucional de rebuig es difondrà pels 

canals oficials de l’Ajuntament: les xarxes socials 

(Twitter, Facebook, Instagram i Telegram) i la pàgina 

web.  

Igualtat i 

Comunicació 

 A les xarxes socials també es farà ús del hashtag 

#Niunamenys a totes les publicacions en relació al 
Comunicació 
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feminicidi, acompanyat d’una imatge de condemna i 

rebuig. 

 Es farà difusió de les eines per abordar la violència 

masclista (serveis on es pot acudir, SIAD, policia) a través 

del web i les xarxes socials. 

Igualtat i 

Comunicació 

 

 

3. ACCIONS DE REBUIG INSTITUCIONAL EN CASOS DE VIOLÈNCIA VICÀRIA 

Si es produeix un assassinat per violència vicària a la ciutat de Rubí, a la comarca del 

Vallès Occidental o a nivell autonòmic i estatal, les actuacions que l’Ajuntament, 

amb la coordinació de les diverses àrees implicades, portarà a terme són les 

descrites a continuació.  

a) Declaracions oficials i accions en el Ple municipal 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Minut de silenci davant de l’Ajuntament.  
Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 En el ple municipal més proper a la data del cas, es farà 

una lectura de la declaració institucional de rebuig, un 

minut de silenci i es llegiran tots els noms dels nens i 

nenes assassinades per violència vicària durant l’any. 

Alcaldia i Igualtat 

 A més, si es tracta d’un assassinat per violència vicària en 

el municipi: 

o  Es farà una declaració oficial de 3 dies de dol, 

durant els quals es suspendran tots els actes 

oficials i la programació municipal. 

o Es convocarà una Junta de Portaveus 

Extraordinària, on es farà una lectura de la 

declaració institucional de rebuig i es llegiran 

tots els noms dels nens i nenes assassinades per 

violència vicària durant l’any. 

Alcaldia i Igualtat 
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b) Símbols a l’edifici de l’Ajuntament 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es penjarà una pancarta en el balcó de l’Ajuntament. 

Aquesta pancarta comptarà amb un missatge de 

condemna i rebuig de la violència masclista i un crespó 

negre. Estarà penjada durant els tres dies següents al cas 

de violència vicària. 

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 Es posaran a mitja asta les banderes que hi ha a la façana 

de l’Ajuntament durant els tres dies següents al cas de 

violència vicària. 

Alcaldia 

 S’il·luminarà de color lila la façana de l’Ajuntament 

durant els tres dies següents al cas de violència vicària. 

Alcaldia i 

Comunicació 

 

c) Accions amb la comunitat 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 Es realitzaran accions de rebuig als barris, que es 

decidiran amb les entitats participants a les comissions 

de barri allà on estiguin funcionant, o les que proposin 

les entitats actives a cada barri. 

Alcaldia i 

Comunicació 

 A més, si es tracta d’un assassinat per violència vicària en 

el municipi: 

o Es proposarà als centres d’educació secundària 

que impulsin un minut de silenci i altres accions 

de rebuig. 

Servei d’Infància i 

Educació i Servei de 

Joventut 

 

d) Accions amb els mitjans de comunicació i a les xarxes socials 

Accions 
Àrea/servei 

responsable 

 La declaració institucional de rebuig es difondrà pels 

canals oficials de l’Ajuntament: les xarxes socials 

(Twitter, Facebook, Instagram i Telegram) i la pàgina 

web.  

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 
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 Els mitjans de comunicació locals (Ràdio Rubí, Rubí TV i 

Diari de Rubí) comunicaran el cas i faran difusió de les 

convocatòries de rebuig. 

Comunicació 

 Es farà difusió de les eines per abordar la violència 

masclista (serveis on es pot acudir, SIAD, policia) a través 

del web i les xarxes socials.  

Igualtat i 

Comunicació 

 A més, si es tracta d’un assassinat per violència vicària en 

el municipi: 

o Es redactarà i s’enviarà als mitjans de 

comunicació una nota de premsa, on s’explicarà i 

es condemnarà el fet. 

Alcaldia, Igualtat i 

Comunicació 

 

NOTA: Els hashtags s’aniran actualitzant 


