
MOCIÓ PER PRESERVAR LA CONTINUÏTAT  DEL CENTRE D’INFORMACIÓ 
I RECURSOS PER A DONES (CIRD)

El mes de juliol de 2009 l’Ajuntament del Masnou i l’Institut Català de la Dona 
van signar un Contracte-programa bianual pel desenvolupament del  Centre 
d’Informació i Recursos per a dones en base al qual rebíem  20.000 € anuals. 

Aquests contracte-programes, en els  que participen diversos ajuntaments, és la 
materialització de l’Acord marc que es va signar el 15 de juny de 2009 entre 
l’Institut Català de la Dona, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

L’objectiu d’aquest acord marc és enfortir les polítiques locals de suport a les 
dones i promoure la consolidació i/o creació d’espais de referència (CIRD) que 
atenguin les seves necessitats. La llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista defineix el nou context de treball i desenvolupament 
territorial d’aquests serveis i estableix els Centres d’Informació i Recursos per a 
Dones com serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la 
sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència 
masclista.

Atès que el mes de juliol de 2011 es va renovar el contracte-programa entre 
ICD i l’Ajuntamnet del Masnou, en virtud del qual l’ajuntament va rebre un 
import de 23 000 euros. 

Atès que l’Institut Català de la Dona manifesta la voluntat de continuïtat de 
col·laboració de les  diferents entitats que van subscriure l’acord marc abans 
esmentat.

Atès que el contracte-programa, en el seu punt 2.4 s’acorda promoure la 
consolidació d’espais de referència que atenguin les necessitats  específiques 
de les dones. 

Atès que l’Institut Català de la Dona determina que és d’obligat compliment que 
l’espai físic on s’ha de prestar el Servei d’Informació i atenció a les dones 
ha de ser un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per 
a les dones usuàries.

Donat que com a conseqüència del pacte de govern entre CiU i ERC s’ha 
traslladat el CIRD de la Casa de Cultura a l’Edifici de Roger de Flor. I que 
resulta una obvietat que l’actual ubicació del CIRD no compleix el requeriment 
bàsic  de comptar amb un espai físic diferenciat d’altres serveis.



En definitiva, la singularitat del CIRD exigeix un espai propi i diferenciat per 
diversos motius: perquè així ho demana la legislació vigent, perquè hem  
subscrit un contracte-programa amb l’Institut Català de la Dona pel qual rebem 
una subvenció anual sempre que es compleixin els acords presos, i aquest n’és 
un; perquè els casos  atesos al CIRD, molts d’ells relacionats amb la violència 
masclista, requereixen d’una atenció personalitzada i professional des de la  
recepció de l’usuària al centre, i de privacitat, i ambdós punts no s’assoleixen ni 
es poden assolir on està actualment ubicat el servei, a l’edifici Roger de Flor.

En atenció a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:

Que l’equip de govern determini, en un termini màxim de dos 
mesos, una ubicació adequada pel CIRD, tenint en compte que 
haurà de ser un espai específic, ben comunicat, cèntric i de fàcil 
accessibilitat, per tal de donar compliment als acords presos amb 
l’ICD, en el marc del contracte-programa i que  es garanteixi, 
d’aquesta manera,  la continuïtat del Centre de Informació i 
Recursos per a Dones.
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