FORMULARI D’ATENCIÓ CIUDADANA
Nom: _____________________________________________________________________________
Cognoms: __________________________________________________________________________
Núm. Document Identitat: ___________________________________________________________
Adreça: ___________________________________________________________________________
Localitat: __________________________________________________________________________
Província: __________________________________ CP: ____________________________________
Telèfon: ___________________________________________________________________________
Correu electrònic: ___________________________________________________________________

JUZGAT, TRIBUNAL O SERVEI OBJECTE DE LA QUEIXA, RECLAMACIÓ O SUGGERÈNCIA:
UNIDAT D’ATENCIÓ CIUDADANA DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL
__________________________________________________________________________________
TEXT DE LA RECLAMACIÓ
Davant les preocupants i doloroses xifres de violència contra les dones (975 feminicidis entre l'any
2003 al 2018) i la manifesta ineficàcia fins ara de l'Administració de Justícia per protegir les dones,
presento la següent RECLAMACIÓ:
1. Que s’ha d’ampliar el concepte de violència de gènere (àmbit de la parella) a tots els delictes
comesos contra les dones (violència sexual, matrimonis forçats, delictes d’odi, etc.) i tractarlos d’una forma integral.
2. Que cal incrementar el número de jutjats de violència contra la dona i que la seva
competència tracti tots els delictes masclistes, i no només els de l’àmbit de la parella, i que
s’augmenti els recursos econòmics i personals necessaris.
3. Que cal implementar la protecció necessària i el suport assistencial a les dones que no
denuncien.
4. Que s'han de crear equips multidisciplinars amb formació especifica integral per als
professionals de l’advocacia, fiscalia, medicina i psicologia forense, judicatura, policia, etc. i
que realitzin un acompanyament integral a les dones víctimes de violència masclista en tot el
procés.
5. Que s'ha de millorar la formació del Torn d’ofici en violència masclista
6. Que s’ha de millorar el sistema policial de seguiment integral (Viogen) introduint valoracions
de risc dels fills i filles, de l’agressor, i no limitant la valoració al risc d’agressió física.
7. Que s'ha de d'ampliar el ventall de recursos per atendre la diversitat de dones (migrades,
discapacitades, etc.) i diversitat de les seves necessitats.
8. Que s'ha d'impartir formació obligatòria als professionals de la justícia, fiscalia, judicatura,
forensia , advocacia, etc. que intervenen en el procés judicial.
El Consell General del Poder Judicial ha d'activar tots els mecanismes al seu abast perquè es posin en
marxa aquestes mesures i instar immediatament al Ministeri de Justícia i a les comunitats autònomes
amb competències en Justícia, a fi de que puguin adoptar en l'exercici de les seves competències les

decisions oportunes que permetin millorar i desenvolupar les Administració de Justícia fins a
aconseguir un sistema integral i ple d'atenció a les dones víctimes de violència masclista.
Aquestes mesures s'han de posar en marxa sense dilació, ja que són una obligació imposada pel
Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i la
violència domèstica (Conveni d'Istanbul) i perquè VOLEM UNA JUSTÍCIA QUE ENS PROTEGEIXI.

__________________, _______de ______________ 2019

Signatura:

