MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER ESTABLIR UN
PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT ELS CASOS DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA AMB PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÈSTICS
Aquesta moció es presenta en nom de l’associació VioPET i compta amb
el suport de la Plataforma Animalista de Sant Cugat del Vallès (PAS)

1. ATÈS que la protecció dels animals ha de ser també una prioritat d'aquest
Ajuntament, com ja s'ha demostrat en les anteriors mocions sobre dret animal
aprovades per aquest ple.
2. ATÈS que en molts casos de violència de masclista la víctima té algun
animal de companyia com gossos o gats.
3. ATÈS que moltes vegades el maltractador també dirigeix els seus atacs cap
als animals de companyia de la víctima, com a mesura de violència psicològica,
en molts casos arribant a provocar la mort de l'animal.
4. ATÈS que a les llars d'acollida per a dones víctimes de la violència masclista
no està permesa l'entrada amb animals.
5. ATÈS que moltes dones víctimes de la violència masclista es neguen a
entrar en aquestes llars d'acollides per no voler abandonar els seus animals en
mans del maltractador, i prefereixen continuar a la llar sota l'amenaça de
l’agressor, amb el conseqüent risc que suposa per a la seva vida.
6. ATÈS que hi ha hagut casos de dones que prefereixen viure a la intempèrie
abans que abandonar el seu animal per anar a una casa d'acollida. Així ha
sigut en un cas a les Illes Canàries on una dona, víctima de la violència
masclista, ha preferit acampar a la platja per evitar abandonar al seu gos per
poder entrar en una llar d'acollida.
7. ATÈS que deixar els seus animals en mans del maltractador, amb la
consegüent possibilitat de la seva mort, agreuja el patiment psicològic de les
dones víctimes de violència masclista.
8. ATÈS que les filles i els fills de la parella també pateixen doblement, en
veure el maltractament al qual és sotmès el seu animal de companyia en mans
de l’agressor.

9. ATÈS que la defensa de la vida del seu gat o gos és per a aquestes dones,
víctimes de violència masclista, un acte de valor que les ajuda a mantenir la
seva dignitat i enteresa malgrat els maltractaments físics i psicològics.

Per tot això, el grup municipal d'ERC-MÉS proposa que el plenari de
l'Ajuntament de Sant Cugat acordi:
PRIMER.- Que els Serveis Socials incloguin, en casos de violència de
masclista, un protocol d'actuació quan hi hagi involucrats animals domèstics
com gats o gossos.
SEGON.- Que l'Ajuntament de Sant Cugat porti a terme les gestions
necessàries per permetre l'entrada d'animals de companyia a les llars d'acollida
per a dones víctimes de la violència de masclista. I que en un termini no
superior a un any s'hagi habilitat de manera efectiva aquesta possibilitat.
TERCER.- Que de manera transitòria, i mentre no s'habilitin les llars d'acollida
per poder entrar amb animals, l'Ajuntament vetlli per trobar llars d'acollida per
als animals de companyia de les dones víctimes de violència masclista; llars
d'acollida on puguin ser visitats per les seves propietàries.
QUART.- Que l'Ajuntament de Sant Cugat dugui a terme jornades de
conscienciació sobre animals de companyia i violència masclista, en
col·laboració amb associacions com VioPet, que promouen aquesta
conscienciació.
CINQUÈ.- Continuar la formació de la Policia Local, que ja es va iniciar el
passat mandat, en matèria de drets dels animals i incloure cursos de
capacitació per actuar en casos de violència masclista en què intervinguin
animals de companyia.
SISÉ.- Traslladar els presents acords al departament de Benestar Social de la
Generalitat, perquè aquestes actuacions es portin a terme a tota Catalunya, a
l’associació VioPet i a la Plataforma Animalista de Sant Cugat del Vallès (PAS).

