Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I EL
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT PER A LA DIFUSIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
TELEFÒNICA ESPECIALITZADA 900 900 120 DE LA XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ
INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Barcelona, ---- de 2015

REUNITS
D'una part, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de l’Institut
Català de les Dones.

D’altra,el senyor Ivan Tibau i Ragolta, Secretari General de l’Esport i President del Consell
Català de l’Esport,

ACTUEN
La primera, en representació de l’Institut Català de les Dones, en virtut del Decret 195/2011, de
18 de gener, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família.

Es segon, fent ús de les facultats que els són reconegudes pel Decret de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya núm. 149/2011, de 18 de gener, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm.5800, de 20.1.2011), i facultat en virtut de l’article 2,
apartats e) i f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament
del Consell Català de l’Esport, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm.3324, de 9.2.2001).

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar
aquest document i
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MANIFESTEN

I. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
s’emmarca en les previsions de l'Estatut d’autonomia de Catalunya que dóna un tractament
molt sensible a les dones i aborda d'una manera específica els drets de les dones davant la
violència masclista. Així, l'article 19 de l’Estatut determina, com a drets de les dones, el lliure
desenvolupament de la personalitat i la capacitat personal, i viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i tot tipus de discriminació, i més endavant,
l'article 41.3 estableix com un dels principis rectors de les polítiques públiques el deure de
garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els
actes de caràcter sexista i discriminatori i, així mateix, estableix el deure de fomentar el
reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic i el de
promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació de
les polítiques esmentades. A més, l'article 153 de l’Estatut aborda les polítiques de gènere
disposant que correspon a la Generalitat la competència exclusiva de la regulació de les
mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i per a detectar-la
i prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una
protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.

II. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix
en el seu preàmbul que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra la
violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les
distintes administracions públiques implicades, i també fomentar la participació i la col·laboració
de les entitats i les organitzacions socials, en especial els consells i les associacions de dones.
Així mateix, en aquest preàmbul s’obliga al Govern de la Generalitat a desenvolupar models
d'intervenció integral a tot el territori de Catalunya, per mitjà d'una xarxa de serveis de qualitat
en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades, àgils, properes i
coordinades a les necessitats de les dones que estan en situacions de violència masclista.
Alhora, la Llei determina que l'Institut Català de les Dones, a més de complir totes les funcions
que té atribuïdes per la legislació vigent, és l'instrument vertebrador per a afrontar la violència
masclista.
III. El Programa Dones i Esports 2014-2016 que la Secretaria General de l’Esport ha elaborat
conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, proposa augmentar la participació i la visibilitat
de les dones en el món de l’esport com el principal objectiu de les administracions públiques,
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institucions i entitats de la societat civil vinculades a aquest àmbit, que treballen conjuntament
perquè la societat evolucioni cap a la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones i
l’increment de la visibilització i valoració de les aportacions de les dones.
Així, dins aquest programa trobem en l’àmbit educatiu i de valors, la tasca a desenvolupar
d’accions per a la difusió de la línia telefònica especialitzada 900 900 120 de la Xarxa d’atenció
i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista en l’àmbit de l’esport.

IV. Que d’entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya
establerts a l’article 3 f) del Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text
únic de la Llei de l’esport, hi figuren el de promoure les condicions que afavoreixin la igualtat
de la dona en l’esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva a tots els nivells. Així
mateix, l’article 4 del mateix text legal preveu que l’organització de l’esport a Catalunya segueix
els principis de coordinació administrativa, de col•laboració amb les entitats públiques i privades
i de participació d’aquestes.
V. En el capítol Quatre de la Llei 5/2008 es defineixen els serveis que han de formar part de la
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista i en
el seu article 55 s’estableix el Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada com un servei
universal d’orientació i assessorament immediat que proporciona atenció i informació integrals
sobre els recursos públics i privats a l’abast de totes les persones a les quals és aplicable la llei
esmentada, i que ha de funcionar les vint-i-quatre hores tots els dies de l’any.

Dins d’aquest context, les esmentades parts consideren oportú establir un conveni de
col·laboració per impulsar la difusió del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120
a tot el territori de Catalunya.

Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen aquest acord, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte de l’Acord
Aquest Acord té per objecte articular mecanismes de col·laboració entre l’Institut Català de les
Dones i el Consell Català de l’Esport per tal d’establir les actuacions que permetin fer una major
difusió del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada per a les dones en situació de violència
masclista 900 900 120 en l’àmbit de l’esport a Catalunya.
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Segona. Criteris per a la definició de les actuacions
1. Potenciar la universalització del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120
donant-lo a conèixer en l’àmbit de l’esport.
2. Enfortir les polítiques de suport a les dones.
3. Incrementar l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció
de les situacions de violència masclista.

Tercera. Compromisos

1. L’Institut Català de les Dones facilitarà al Consell Català de l’Esport els materials
divulgatius del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120: cartells i
adhesius
2. El Consell Català de l’Esport impulsarà, així mateix, la col·laboració a través de les
entitats esportives que hi vulguin participar, per a la difusió dels materials divulgatius
del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120.

3. Les entitats esportives que s’adhereixin a aquesta iniciativa hauran de formalitzar el
seu compromís mitjançant l’adhesió d’aquest Acord i formalitzar la petició de material
mitjançant la sol·licitud. Ambdues accions es poden fer a través de l’espai

disponible

per a entitats esportives al web de l’Institut Català de les Dones, a l’apartat
corresponent al Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120.

Quarta. Recollida de dades i avaluació
Les entitats esportives participants recolliran les dades que es detallen al document d’adhesió
per tal que des de l’ICD es pugui fer el seguiment de la difusió del servei i l’anàlisi del seu
l’impacte

Cinquena. Comunicació de la cooperació
L’Institut Català de les Dones farà difusió de l’adhesió de les entitats esportives participants als
mitjans de comunicació locals i del territori corresponent a través d’un acte públic i de la difusió
d’una nota de premsa conjunta, si s’escau.
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Sisena. Vigència
La vigència d’aquest Acord s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2015, i es prorrogarà tàcitament per períodes anuals successius excepte si una
de les parts comunica per escrit a l’altra la seva voluntat de no renovar-lo, amb una antelació
d’un mes abans de la finalització del termini de vigència.

Setena. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest Acord:


La finalització del termini de vigència.



L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits



L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.



La denúncia per alguna de les parts



La impossibilitat sobrevinguda legal, material o temporal, de donar compliment a
l’objecte del protocol



El mutu acord de les parts.

Vuitena. Jurisdicció competent
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació, modificació,
efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts, i subsidiàriament per
mediació.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i en la data indicats a l’encapçalament.

Montserrat Gatell i Pérez

Ivan Tibau i Ragolta

Presidenta de

Secretari general de l’Esport

la Junta de Govern de l’ICD

President del Consell Català de l’Esport

