Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 15
de juliol de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA
DE CALAFELL, AMB L' ADHESIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'UNIÓ ALTERNATIVA
MUNICIPAL, DE SUPORT AL PROJECTE VIOPET, JULIOL 2021
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La violència masclista és una xacra social que des del moviment feminista i les polítiques
d'igualtat es continua lluitant per abolir. No volem ni una dona més assassinada pels seus
maltractadors.

Gairebé en la meitat de llars de l'estat conviu un animal de companyia i la sensibilitat,
respecte i vincle emocional amb ells ha canviat molt en els darrers anys. I és aquest punt
on el maltractador utilitza el vincle emocional de la dona amb el seu animal de companyia
com una forma més de terror i maltractament.
Entorn de 30% de les dones víctimes de violència masclista conviuen amb animals de
companyia. El 86% de les dones que pateixen situacions de violència masclista refereixen
que aquesta violència també l’han patit els animals que conviuen en aquesta llar. El 59%
de les dones víctimes declaren que retarden la decisió de denunciar i abandonar el domicili
per la impossibilitat de trobar allotjament d’emergència per als animals amb qui conviuen i
la incapacitat dels recursos socials d’acollida per a dones d’acollir també els seus animals.
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La violència contra les dones no tan sols s'exerceix de manera física sinó que també
s'exerceix de manera psicològica. I dins de la violència que pateixen les dones, la violència
vicària és una forma freqüent, entesa com aquella violència que pateixen les dones quan li
volen fer mal a través dels seus fills i filles. Amb la mateixa finalitat de causar dany a les
parelles o exparelles, s’utilitzen els animals amb els quals conviuen.

Aquesta negativa comporta la continuació de la situació de violència i desemparament, ja
que les víctimes no volen deixar els animals sols amb el seu agressor.

L’amenaça d’agredir o assassinar els animals és un element habitual que terroritza les
víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor.
Articles científics al "Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law" ja el
2002 publicaven un tractat en el qual s'associaven els actes repetits de crueltat animal en
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El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus animals és
explotat pels maltractadors com un xantatge que les obliga a romandre al domicili.
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la infància amb el desenvolupament de trastorns de personalitat, presència de trets
antisocials i l'abús de substàncies en persones adultes.
La universitat de Utah va evidenciar que el 86% de les dones que s'allotjaven en un alberg
per a dones maltractades tenien animals de companyia i d'aquestes dones, el 80% havien
vist com es maltractaven i fins hi tot es mataven els seus animals de companyia per part de
les seves parelles.
Pel que es demostra clarament la necessitat imperiosa que les institucions normalitzin
l'estància de les víctimes de violència masclista amb els seus animals de companyia perquè
en ambdós casos puguin abandonar el domicili amb el qual conviuen amb el seu
maltractador.

VIOPET és, en definitiva, un programa d’acollida temporal o permanent dels animals de
dones víctimes de violències masclistes que compta amb més de 500 punts d’acollida i que
ja ha protegit un miler d’animals. El funcionament i la ubicació dels animals és totalment
confidencial per a garantir-ne la seguretat, i les cases d’acollida superen una prova
d’idoneïtat per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits.
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La violència contra els animals en llars que pateixen altres violències és generalitzada i
sovint invisibilitzada. Per això la Direcció General de Drets dels Animals del Govern
d’Espanya, en coordinació amb el Ministeri d’Igualtat, han impulsat el programa VIOPET
(https://viopet.es/), adreçat a la protecció dels animals víctimes de violència. A través
d’aquest pla, els animals són reallotjats a cases d’acollida a tot el territori de l’Estat,
facilitant la sortida de les dones víctimes de violència del domicili i protegint la vida dels
animals.

Per tot l’exposat, els Grups Municipals PSC i ECP-ECG, amb l’adhesió el grup municipal
d’UAM, de Calafell proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS

● Segon.- Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats animalistes del municipi, es
comprometi a cercar llars d'acollida urgent pels animals de companyia de les dones
víctimes de violència de gènere. A més, l'Ajuntament treballarà i mediarà perquè en els
pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de gènere les dones puguin conviure
amb els seus animals de companyia.
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● Primer.- Que l’Ajuntament de Calafell expressi la seva adhesió i suport al programa
VIOPET del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i del Ministeri d’Igualtat, en faci
difusió a la població, i que es manifesti explícitament en contra de totes les formes de
violència vers els animals.
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● Tercer.- Que s’inclogui en els protocols d’actuació de l’àrea de Serveis Socials la
casuística d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de
companyia per a facilitar-ne les actuacions, visibilitzar aquests casos i disposar de dades al
respecte.
● Quart.- Que l’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es
comprometi a realitzar jornades de conscienciació i sensibilització contra el maltractament
animal, i la seva relació amb altres formes de violència, en especial les violències
masclistes.
● Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri d’Igualtat, Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030, a la Direcció General de Drets dels Animals, a la Direcció General
d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats animalistes del municipi, a les
entitats de suport a les dones víctimes de violència del municipi, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
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ÚNIC: Aprovar íntegrament la moció que presenten els grups municipals d’En Comú
Podem i Partit Socialista, amb l’adhesió del grup municipal d’UAM de suport al projecte
Viopet, juliol 2021.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del
PSC, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es
de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González
Santiago, 1 de la regidora d’UAM , 3 dels regidors/es d’ERC, i amb 1 abstenció del
regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, adopta el següent acord:
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