A la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció
Maria Rovira i Torrens, en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació, manifesta:
Durant el darrer any es va dur a terme la municipalització de dos serveis d’atenció a la
violència masclista a la ciutat de Barcelona –el PIAD i el SARA- tanmateix encara
queden diferents serveis que entenem haurien de ser també municipals, com és el
CMAU (Servei d’Acolliment d’Urgència per dones que viuen situacions de violència
masclista i els seus ﬁlls i ﬁlles)
Volem recordar que totes les persones que treballen en aquest servei són
majoritàriament dones que treballen amb persones que han paTt i pateixen violències
masclistes cada dia, amb els riscos psicològics que això comporta, amb la pressió diària
de voler donar un bon servei malgrat les condicions precàries amb les que es troben i
amb condicions diferenciades de les seves companyes de recursos de violències de la
ciutat.
Creiem que la municipalització és un pas imprescindible i irreversible pel que la millora
d’aquest servei, i que signiﬁca l’inici ser de molts altres passos: l’equiparació d’aquest
servei com a servei social, la millora de condicions laborals, la presa de decisions sobre
el funcionament d’aquest circuit de violències des de les pròpies treballadores amb una
avaluació i propostes per part de les usuàries i veïnes dels diferents barris.
PROPOSICIÓ
-Que en el pròxims mesos s’iniciïn els tràmits per tal de municipalitzar el Servei
d’Acolliment d’Urgència per dones que viuen situacions de violència masclista i els seus
ﬁlls i ﬁlles.
-Que a través d’aquest procés s’equipari les condicions de les treballadores d’aquest
servei a les treballadores de serveis socials, amb les categories adequades, millorant
d’aquesta manera les seves condicions laborals i s’avanci per la presa de decisions
conjuntament entre usuàries i treballadores; treballant colze a colze amb la regidoria
de feminismes LGTBI.

-Que es treballi per facilitar i garanTr la coordinació entre els diferents serveis de
prevenció i atenció a la violència masclista de la ciutat, tenint en compte el conjunt de
recomanacions fetes a parTr de l’avaluació que es va fer del circuit de violències
masclistes.

Maria Rovira Torrens

A 7 de Juliol de 2017, Barcelona (Països Catalans)

