Combatre la violència de gènere amb
compromís, formació i sensibilització

L

a violència de gènere continua cobrant-se desenes
de vides cada any. Malgrat
els esforços legals i econòmics, els feminicidis no s’aturen,
i són milers les dones que pateixen agressions en els carrers i en
les seves pròpies llars. I és que la
violència masclista està present
en totes les societats, en tots els
àmbits, sense distinció de posició
econòmica, raça o cultura. El més
trist, però, és que els assassinats de
dones són només la punta d’un iceberg que invisibilitza tot un oceà
de violències de mitja i de baixa
intensitat físiques, sexuals i psicològiques.
A Sant Just Desvern, el Circuit
d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere ha atès
31 dones aquest 2017. D’altra banda,
el primer trimestre de 2017, 588 dones
van ser víctimes de violència masclista
al Baix Llobregat.
Per això, per trencar amb les estructures d’una societat patriarcal que
perpetua aquesta violència contra les
dones, cal atacar directament els seus
fonaments amb un fort compromís per
part de tothom, però especialment dels

homes, així com també amb formació
i sensibilització des de les edats més
primerenques. L’objectiu: educar en
el respecte per eradicar les diferents
violències que s’exerceixen contra les
dones per tal que puguin viure, estimar,
sortir, passejar, treballar i desenvolupar-se sense pors i gaudir plenament
dels seus drets.
El compromís de Sant Just per eliminar la violència de gènere és ferm:
a través del Circuit d’Atenció i Suport

a les Dones Víctimes de Violència de
Gènere, de xerrades i tallers de coeducació, de campanyes de sensibilització,
accions per viure festes respectuoses
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“DE MANERA PIONERA, FEM UNA MARXA EXPLORATÒRIA
QUE ANALITZARÀ
L’URBANISME AMB
VISIÓ DE GÈNERE..”

“LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
CONSIDERA QUE
LA MILLORA DEL
CIRCUIT D’ATENCIÓ
A LA VÍCTIMA DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA DE
SANT JUST AJUDARÀ A MILLORAR LA
COORDINACIÓ ENTRE SERVEIS..”

DÉSIRÉE SLAUKA
TRILER TRUJILLO,
Advocada i membre
de Dona i Empresa

Denunciar no és
responsabilitat únicament
de la persona que pateix
el maltractament, és
responsabilitat de tothom

QUÈ OPINEN…
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“LES SITUACIONS DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA COMENCEN
AMB UNA MANCA
DE RESPECTE I UN EXCESSIU CONTROL. ADONAR-SE I ACTUAR
A TEMPS POT EVITAR QUE LA SITUACIÓ
ES FACI MÉS DIFÍCIL. ASSESSORA’T. TE’N
POTS SORTIR”

i lliures de sexisme... En aquesta línia, l’Ajuntament va fent passes per
millorar i prestar una atenció integral
a les dones que són víctimes d’aquesta xacra, com ara l’actualització del
mateix Circuit –que aquest 2017 ha
atès 31 dones del poble– o el nou servei d’assessorament legal gratuït per
a dones víctimes de maltractaments a
través d’un conveni amb l’entitat Dona
i Empresa, entre d’altres accions.
Els mecanismes de suport i acompanyament a les dones que pateixen
violència de gènere i les accions de
sensibilització són contínues, però
el mes de novembre hi ha un reforçament amb motiu del 25 de novembre. Enguany, la proposta d’activitats
relacionades amb el Dia Internacional té com a novetat una acció que
conjuga urbanisme i gènere. S’ha

previst una marxa exploratòria
per diagnosticar els espais que creen percepció d’inseguretat i establir
actuacions que permetin millorar
l’espai públic i fer-lo més humà. “Homes i dones no fem servir els espais
públics i carrers de la mateixa manera. Les seves experiències i percepcions també són diferents. Les
dones, per exemple, utilitzen més les
botigues de barri, els ambulatoris, les
escoles, el transport públic..., mentre que els homes són principalment
usuaris dels equipaments esportius i
d’oci. Amb aquesta marxa, volem posar sobre la taula aquestes diferents
experiències i percepcions i recollir-les perquè es tinguin en compte
per canviar allò que es pugui o, fins
i tot, preveure-ho en futures planificacions amb la voluntat que el mu-

Sant Just actualitza el Circuit d’Atenció i Suport
a les Dones Víctimes de Violència de Gènere
Quan una dona, així com els seus fills i filles, són víctimes de
violència masclista s’activen tot un seguit de serveis públics per
garantir-ne la protecció i recuperació personal. Tal com reconeixen
les Declaracions internacionals, s’està produint una violació dels
drets humans i cal aplicar totes les eines d’atenció integral que
preveu l’ordenament jurídic espanyol i català.
A Sant Just Desvern, s’activa el Circuit Municipal d’Atenció
i Suport a les dones víctimes de Violència de Gènere, que
s’acaba d’actualitzar a través d’una anàlisi feta conjuntament amb
els equips tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
La dona víctima de violència masclista ha de ser l’eix de la nostra
mirada i el treball en xarxa és fonamental per aconseguir aquest
objectiu. És per aquest motiu que la Comissió Tècnica del Circuit
ha ampliat el nombre de serveis locals implicats, ha incorporat
professionals d’educació, joventut i ocupació, i ha millorat la
coordinació entre serveis ja existents. La xarxa creix i es reforça amb
l’objectiu de coordinar el màxim nombre de recursos disponibles i
evitar la doble víctimització o victimització secundària de la dona.
La Xarxa Local d’Actuació en Violència Masclista no només
està formada per serveis públics i institucions, sinó que també
incorpora entitats i col·lectius del municipi que poden contribuir a
fer un abordatge integral. Aquest model integral implica afrontar el
fenomen de la violència contra les dones de forma multidimensional,
és a dir, actuant en el camp de la prevenció; la detecció; l’atenció i la
recuperació i reparació de la dona o nena. El Circuit Local estarà en
constant revisió i es recolliran indicadors quantitatius i qualitatius
per detectar febleses en la seva aplicació.

nicipi esdevingui un espai més humà
i igualitari”, explica la regidora de
Polítiques de Gènere i Igualtat,
Gina Pol.
El programa també inclou un curs
de defensa personal per apoderar les
dones i dotar-les de recursos perquè
sàpiguen enfrontar-se a situacions de
perill i risc, i altres accions que impliquen diferents serveis i equipaments
municipals, amb la voluntat de lluitar
contra la violència de gènere de forma transversal. Això ha estat possible
amb la implicació del Consell de les
Dones, el Casal de Joves, l’Espai Lila,
JustDona, Dona i Empresa, l’Institut,
la Biblioteca Joan Margarit, el Club
de Taekwondo Sant Just, l’Atlètic
Sant Just Club de Futbol, l’Hoquei
Club Sant Just i els diferents serveis
de l’Ajuntament.

FORMES DE VIOLÈNCIA

Física

Sexual

Psicològica
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QUINS SERVEIS TÉ LA DONA AL SEU
ABAST EN CASOS DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA?

PROGRAMACIÓ 25 NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les dones víctimes de maltractament i els seus fills i filles a càrrec
poden disposar de diferents serveis d’atenció:

Diumenge 12 de novembre
Teatre: La treva
Direcció: Julio Manrique
Amb Clara Segura, David Selvas, Ramon Madaula i Mima Riera.
Sortida al Teatre Àtrium de Viladecans a les 18.15 h, des del Parc
del Parador. L’obra es representa a les 19 h
Preu: 20 ¤ (autocar inclòs). Venda d’entrades fins al 8 de novembre: 		
a JustDona, al Centre Cívic Salvador Espriu, els dimarts de 19 a 21 h
Organitza: JustDona

Serveis locals
• L’atenció personalitzada a Serveis Socials. 		
Telèfon 93 480 48 00
• Servei d’Atenció Psicològica. Telèfon 93 480 48 00 		
Cal demanar cita prèvia
• Servei d’Orientació Jurídica. Telèfon 93 480 48 00
• Àrea Bàsica de Salut. 				
Telèfon 93 470 06 89
• Policia Local. PAMIRC. 				
Telèfon 93 480 48 48
• Assessorament legal gratuït 				
de l’entitat Dona i Empresa. Telèfon 699 985 555

Serveis d’àmbit supramunicipal
• Línia d’atenció a dones en situació 				
de violència. 900 900 120
• Emergències. 112
• Mossos d’Esquadra Esplugues-Sant Just. 			
(Grup d’Atenció a la Víctima) Telèfon 93 413 99 00
• Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 		
Telèfon: 93 553 12 00
• SIAD Baix Llobregat. (Atenció psicològica 			
i atenció jurídica gratuïta) Telèfon: 935 572 420 			
Cal demanar cita prèvia
• Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat
(SIE). Telèfon: 93 685 99 34. Accés preferentment a través
de Serveis Socials Municipals
Els homes agressors que sol·licitin ajut a serveis
especialitzats tenen al seu abast:
Serveis d’atenció a homes (SAH)
Que viuen o treballen a Barcelona. 			
Telèfon: 933 491 610
Conexus. Telèfon 93 217 16 46
Fundació IRES. Telèfon 93 486 4750
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Dies 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre
Curs de defensa personal per a dones
Sessions d’1 hora, de 19.30 h a 20.30 h
Lloc: Escola Canigó
Inscripcions: Club Taekwondo Sant Just (c. Major, 92) o a través
de l’e-mail: taekwondosantjust@gmail.com
Dijous 16 de novembre, de 19 h a 22 h
Marxa exploratòria d’urbanisme pel Barri Centre
Recorregut pel barri Centre amb l’objectiu de fer una anàlisi de
l’urbanisme amb perspectiva de gènere i un taller propositiu.
Més informació: Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament
Dimarts 21 de novembre, a les 19.30 h, a la Sala Isidor Cònsul 		
i Giribet de Can Ginestar
Conversa amb l’escriptora Ada Castells i la psicòloga i màster
en estudis sobre la dona a l’UAB, Anna R. Ximenos
Tema: La inseguretat i la dependència. Com perdre la por a ser un
mateix
Organitza: Biblioteca Joan Margarit, Fundació d’Antigues Caixes
Catalanes i BBVA – CX
Divendres 24 de novembre, a les 18 h, al Casal de Joves
Tallers i activitats al Casal de Joves
Divendres 24 de novembre, a les 19 h, a la pl. Verdaguer
Acte institucional per commemorar el Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere
Lectura del Manifest i participació de l’alumnat de l’Institut de Sant Just
Exposició de les propostes de logotip sobre la violència de gènere que
ha treballat l’alumnat de l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró i que
podreu votar
Diumenge 26 de novembre, a les 12.30 h, al Parc de Torreblanca
Acte central de la 5a Marxa del Baix Llobregat contra la violència
de gènere
Lectura del Manifest i xocolatada
Dissabte 2 de desembre, al matí, al Camp de Futbol
Activitats esportives: partit de futbol per la igualtat entre mares
i pares, classe de zumba...
Inscripcions a l’Atlètic Sant Just Club de Fubol: dilluns, dimecres 		
i divendres de 18 h a 20 h, al Camp de Futbol.
Organitza: Atlètic Sant Just Club de Futbol

