SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

RECURSOS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ
I ATENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
El maltractament i la violència contra les dones no és un problema
individual o privat, sinó fonamentalment social; i tampoc és un problema
puntual i actual, sinó una manifestació derivada de les relacions de poder
històricament desiguals entre homes i dones, i cal que la societat i les
institucions hi intervinguin. Aquesta xacra continua cobrant-se desenes
de vides –49 des de començament d’any. Malgrat els esforços legals i
econòmics, els feminicidis no s’aturen, i són milers les dones que pateixen
agressions als carrers i fins i tot a casa seva.
Quan una nena o una dona són víctimes de violència masclista, s’activen
tot un seguit de serveis públics per garantir la seva protecció i recuperació
personal. Tal com reconeixen les declaracions internacionals, s’està produint
una violació dels seus drets humans i cal aplicar totes les eines d’atenció
integral. A Sant Just Desvern, s’activa el Circuit Municipal d’Atenció i
Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere, a través del
qual es treballa en xarxa amb els diferents serveis locals implicats i amb
personal professional de les diferents àrees amb l’objectiu de coordinar el
màxim de recursos disponibles i evitar la doble victimització de la dona.

Serveis i recursos municipals
Regidoria de Polítiques de Gènere i Igualtat
Treballa per a la dotació de recursos municipals i supramunicipals
adreçats a les dones víctimes de violència masclista, punt prioritari
del Pla Municipal de Gènere. Campanyes, suports i accions coeducatives i preventives contra la violència masclista.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00 / bustiaigualtat@santjust.cat
Serveis Socials
Atenció directa a diferents col·lectius, entre les quals hi ha el de
les dones víctimes de violència de gènere. Escolta de les seves
situacions, valoració de la situació de risc, establiment d’un pla
d’intervenció i activació de diferents recursos. Coordinació del
Circuit d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00

La Xarxa Local d’Actuació en Violència Masclista no només està formada
per serveis públics i institucions, sinó que també incorpora a entitats i
col·lectius del municipi que poden contribuir a fer un abordatge integral.
Aquest model implica afrontar el fenomen de la violència vers 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.

PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones)
Prevenció, detecció i atenció psicològica. Ajuda i suport emocional.
Identificació de conductes problemàtiques i de patiment. Dotar de
coneixement personal per a la comprensió dels conflictes.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00. Cita prèvia a santjust.cat i
a l’app Ajuntament de Sant Just Desvern

En aquest sentit, el compromís de Sant Just es desplega a través de
diferents serveis i recursos que treballen de forma coordinada perquè
les persones que visquin una situació d’assetjament sexual i/o violència
de gènere puguin comunicar-ho, denunciar-ho, rebre assistència professional i sentir-se acompanyades i assessorades en qualsevol moment.

Servei d’Orientació Jurídica
Ofereix informació, assessorament i orientació jurídica per reclamar
la tutela judicial de drets i interessos quan tinguin per objecte
evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
El servei es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona,
els dimecres de 10 a 13 hores a les dependències municipals.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00. Cita prèvia a santjust.cat i
a l’app Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei Enllaç
Servei d’acompanyament al jovent que ofereix atenció personalitzada i confidencial a nois i noies joves d’entre 14 i 25 anys i a
les seves famílies.
Telèfon i WhatsApp: 654 331 528 / enllaces@santjust.cat
Punt d’Informació Juvenil al Casal de Joves i a l’Institut
Servei d’informació que ofereix, mitjançant una atenció personalitzada, informació i orientació sobre qualsevol tema que interessi al
jovent. També hi ha un punt d’informació a l’IES Sant Just.
Casal de Joves. Av. de la Indústria, 34. Telèfon: 93 371 02 52
Institut Sant Just. Pg. de la Muntanya, 19. Telèfon: 93 371 50 50
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Espai Lila del Casal de Joves
Espai de trobada per dones de 15 a 35 anys per tractar temes en clau
de gènere. Instagram: @espailila

Punts segurs a les festes
L’Ajuntament habilita punts segurs en diferents activitats de la Festa
Major, al concert de Festes de Tardor i a la festa de Cap d’Any per
vetllar perquè tothom pugui viure unes festes respectuoses i lliures de
sexisme. Els punts segurs compten amb dues persones professionals
que s’encarregaran d’assistir, protegir, acompanyar i donar recursos a
qualsevol persona que se senti agredida.

Àrea Bàsica de Salut.
Diagnòstics de maltractament físic i psíquic
manifest. Assistència a la dona, suport,
contenció i assessorament. Treball per
apoderar la dona. Part de lesions, si s’escau.
c. Indústria s/n. Telèfon: 93 4700689

Referents de coeducació als centres educatius
Tots els centres educatius de Sant Just Desvern disposen de persones
referents en temes de gènere i coeducació als quals l’alumnat pot adreçar-se sempre que ho necessiti.

Policia Local. PAMIRC
Protecció integral de les víctimes mitjançant funcions policials (proactives
i reactives) que permetin la detecció d’aquelles relacions interpersonals
no igualitàries i abusives des d’una perspectiva de gènere.
Sant Just també disposa d’una aplicació mòbil de seguretat ciutadana,
gratuïta i disponible tant per a Android com per a iOS. Permet una
comunicació immediata i àgil amb el cos de Policia Local, així com
l’enviament de missatges d’emergència i trucades geolocalitzades sense
deixar rastre del número de telèfon.
c. Can Padroseta, s/n. Telèfon: 93 480 48 00
Mossos d’Esquadra
Prevenció i detecció, atenció a la víctima (informació i assessorament),
seguiment i protecció, intervenció policial. Grup d’Atenció a la Víctima
(GAV)
ABP Esplugues de Llobregat
c. Laureà Miró, 80. Telèfon: 93 413 99 99
Associació Just Dones
Entitat local que treballa per la igualtat i l’aplicació de la perspectiva
de gènere
Centre Cívic Salvador Espriu, c. Tudona s/n. Telèfon: 93 371 12 82
Associació Dona i Empresa. Servei d’assessorament legal gratuït
a la dona maltractada.
Advocades de l’entitat especialistes en violència masclista i amb un
ampli coneixement del sistema judicial informen, orienten i presten un
servei d’assessorament legal gratuït a dones víctimes de maltractaments.
Aquest servei vol guiar a qualsevol dona que tingui dubtes sobre el
comportament de la seva parella.
Telèfon i WhatsApp: 699 985 555 / consulta@donaiempresa.cat

Recursos supramunicipals
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Baix Llobregat
Ctra. Reial/ parc de Torreblanca, N-340. 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Telèfon: 935 572 420
Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (SIE). C.
Pou de Sant Pere, 8, baixos. 08980 Sant Feliu de Llobregat. Telèfon:93
685 99 34
Línia d’atenció a dones en situació de violència: 900 900120
Emergències: 112
La prevenció com a eix prioritari de les polítiques municipals, busca
avançar-se a qualsevol situació que impliqui violència de gènere. Els
orígens d’aquesta violència es troben en l’ús de valors i actituds sexistes,
en les creences estereotipades i en les relacions de desigualtat que es
donen en la societat menyspreant les dones i les persones LGTBI+. En
aquesta línia, l’Ajuntament ofereix tallers i activitats als centres educatius
per desmuntar estereotips i perquè l’alumnat visqui relacions sanes i
igualitàries. També es col·labora amb el professorat dels centres amb
formació en coeducació, i s’organitzen activitats de sensibilització i
conscienciació obertes a la població.
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