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PROTOCOL DE DOL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES 

El protocol de dol del Parlament de Catalunya, d'acord amb l'acció 5.10 del Pla d'iaualtat 
de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023. expressa el compromís de la cambra a 
fer visibles les formes de violència contra les dones i llurs conseqüències i a expressar el 
rebuig i la condemna absoluta a totes les expressions de violència masclista. Aquest 
protocol defineix les actuacions davant una situació de feminicidi, les quals es dirigeixen 
als membres del Parlament i al conjunt de la ciutadania. 

1. Actuacions que ja es duen a terme 

- Comunicació del feminicidi en sessió plenària 

Seguint la Declaració del Parlament de Catalunya sobre la primera víctima mortal per 
violència masclista a Catalunya el 2015, el Parlament de Catalunya reitera el compromís a fer visibles 
les formes de violència contra les dones i llurs conseqüències i a expressar el rebuig i la condemna absoluta a totes 
les expressions de violència masclista i, concretament: 
f) Es compromet a lamentar a l'inici de cada sessió plenària, cada vegada que hi hagi una dona morta per violència 
masclista, el nou cas ocorregut i el nombre total de víctimes mortals, com a mesura per a avançar en la sensibilització 
i la prevenció de la violència masclista a Catalunya. 
g) Vetllar pel record i la memòria d'aquestes víctimes de la manera que es consideri més adequada 

2. Proposta de noves actuacions 

- Incloure en la comunicació el nom de la dona, si se sap, sense donar gaire informació 
personalitzada, per tal de protegir els fills i les filles si són menors. Si se sap, incloure també 
el nom de les filles i fills. 

- Ampliar l'extensió del terme feminicidi i no excloure'n determinades dones segons la 
definició de violència masclista (com treballadores sexuals o prostitutes), i contactar amb 
les entitats i associacions que treballen contra la violència que sí que tenen aquests 
registres. 

- Convocar, quan hi hagi noves víctimes (dones assassinades), un minut de silenci en 
acabar la sessió plenària següent, el dimecres al migdia, davant la façana del Palau del 
Parlament. 

- Recopilar els noms de les dones assassinades per violència masclista en un document 
amb projecció sobre el tòtem de l'escala d'honor. 

- Fer èmfasi, en la primera sessió plenària de l'any, en el nombre i els noms de les dones 
assassinades durant l'any anterior, com a recordatori i amb voluntat preventiva, amb unes 
paraules d'acompanyament. 
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- Emetre una comunicació de condol en el portal web i en les xarxes socials institucionals. 

3. Emetre una comunicació de condol 

Qui l'emet: 
- El Parlament de Catalunya (presidència i Departament de Comunicació). 

Què s'emet: 
- Nota de premsa. 
- Missatge institucional de dol i de rebuig pels canals digitals del Parlament. 

Contingut de la nota de premsa: 
- Informació sobre el fet. 
- Causa de la mort. S'ha de fer un tractament de la dona que en preservi la intimitat, sense 
victimitzar-la. 
- El nom de la dona, si se sap, sense donar gaire informació personalitzada, per tal de 
protegir les filles i els fills si són menors. Si se sap, s'hi ha d'incloure el nom dels fills i filles. 
- Un recordatori de les causes de les violències masclistes i dels serveis i els espais de 
suport institucionals, entre els quals, el telèfon d'urgència. 
- La corresponsabilització de tothom en el rebuig actiu d'actituds masclistes, sexistes i de 
control, que constitueixen l'inici de les conseqüències mès dramàtiques de la violència. 

4. Convocatòria de rebuig i minut de silenci 

Qui convoca: 
- El Parlament de Catalunya, concretament des de presidència. 

A qui es convoca: 

- Hauria d'èsser obert als diputats, a tot el personal del Parlament i a tota la ciutadania en 
general. Si al Palau hi ha membres del Govern o altres visitants, se'ls ha de convidar a 
participar-hi. 

- S'haurien de tenir contactes amb els mitjans de comunicació, per tal que fessin difusió de 
l'acte de rebuig. 

Com es convoca: 
- Per mitjà d'una nota de premsa i dels canals digitals del Parlament. 

Quan es convoca: 

Quan el feminicidi està confirmat, el Parlament: 
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- Él comunica en sessió plenària. 
- Fa un minut de silenci al migdia dels dimecres de ple, en acabar la sessió plenària, davant 
la façana del Palau del Parlament. 
- Reprodueix en el web la nota de premsa. 
- Modifica el perfil del Twitter i usa l'etiqueta de denúncia de feminicidis de les campanyes 
del moviment feminista #ProuFemmicldis, més l'etiqueta d'acompanyament en les 
comunicacions de gènere pròpies de la Cambra #ParlamentFeminista 
- Emet, per mitjà dels perfils de Twitter i Instagram, simultàniament à la nota de premsa, un 
missatge de rebuig i de dol, que ha d'anar acompanyat de l'etiqueta de denúncia de 
feminicidis de les campanyes del moviment feminista #ProuFeminicidis, més l'etiqueta 
d'acompanyament en les comunicacions de gènere pròpies de la Cambra 
#PariamentFeminista, per a convocar a la concentració i al minut de silenci. El temps de 
publicació i despublicació ha d'ésser de poques hores. S'ha de despublicar a les 8 h de 
l'endemà. 

5. Relació amb les entitats de dones i feministes 

El Parlament ha d'establir relació amb les entitats de dones i feministes, per tal tenir dades 
més properes a la realitat i informar dels feminicidis no visibilitzats. Alhora, ha de mantenir 
informades aquestes entitats de les diverses convocatòries i accions. 
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