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Eliminar la violència de gènere és
responsabilitat de tota la societat
Sensibilitzar per eradicar les causes que provoquen la discriminació de la dona
Sensibilitzar la població
per lluitar contra la
violència envers les
dones i construir una
societat més equilibrada
són els objectius que
marquen el 8 de març,
Dia de la Dona
Eradicar les causes socials que
provoquen la discriminació de
la dona i combatre la violència
de gènere són dues línies de
treball del Programa Municipal
per a la Dona que per a aquest
8 de març s’han plasmat en un
material explicatiu titulat Fem de
L’Hospitalet una ciutat sense violència vers les dones. Per una
societat més justa i equilibrada.
És una mena de guia sobre les
formes de violència i indica com
actuar en el cas que se sigui una
dona maltractada o se sàpiga d’algun
cas de maltractament.
En el document s’alerta que la vi
olència masclista és un problema de
tota la societat i ens insta a no “restar
impassibles o ignorants davant d’una
situació que causa cada any més
víctimes que qualsevol forma de
terrorisme i perpetua unes relacions
afectives basades en l’abús, el sot
metiment i el dolor”. Recorda que
sempre hi ha hagut violència contra
les dones, però que fins ara “estava
tan arrelada en la societat que s’havia
acceptat com a normal, fins al punt
de restar pràcticament invisible”.
També indica que la violència
pren formes distintes: física, psico
lògica, sexual, econòmica i social, i
explica com saber si s’és víctima de
la violència de gènere, o si ho és una
dona propera, i com actuar pel que
fa al cas.
A L’H, la commemoració instituci
onal del Dia de la Dona tindrà lloc el
dia 7 amb un acte a La Farga (accés
només amb invitació), mentre que
les entitats de dones organitzen acti
vitats des del dia 6. # r .
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Una de les concentracions contra la violència de gènere que s’han fet a L’H

Xerrada sobre els maltractaments a la Josep Janés
L’escriptora Esmeralda Berbel va ser la protago
nista de la trobada organitzada pel Programa
Municipal per a la Dona a la Biblioteca Josep Ja
nés el 27 de febrer passat. El seu llibre Trátame
bien. El maltrato físico y psicológico a examen
va servir com a eix per parlar sobre la situació
que viuen les dones víctimes de violència de
gènere. Entre el públic, hi havia força integrants
del Punt de Dones de Collblanc-la Torrassa, que
cada dimarts es reuneixen per compartir les
seves reflexions.
L’any 2004 Esmeralda Berbel va publicar el
seu llibre, que recull el testimoni de superació
de 18 dones que van patir maltractaments i
que van poder superar el seu drama i recuperar
una vida normalitzada. “La violència de gènere
afecta tothom, em vaig trobar amb mestresses
de casa, llicenciades universitàries, dones amb
un alt poder adquisitiu... i els maltractadors tam

poc no responen a cap model prefixat”, segons
Berbel, “això sí, totes les dones tenen una ferida en la infància, una presència de la violència
que fa que, quan apareixen els maltractaments,
els vegin com quelcom de normal”.
Les dones víctimes de violència de gènere
han de superar diferents fases. Esmeralda Ber
bel explica que “la primera constant és que sempre pensen que ell canviarà i, quan s’adonen
que no és així, ve el sentiment de culpabilitat
i la vergonya, i et preguntes per què et passa
a tu això”.
A poc a poc, la dona va perdent la seva xarxa
social i s’aïlla, amb la qual cosa és encara més
difícil trencar el cercle i decidir-se a trencar la
relació o a denunciar els maltractaments. “El
que necessiten és que algú les escolti i no els
recrimini que hagin aguantat tant de temps”,
sentencia l’autora.

G r u p d e D o ne s d e
Santa Eulàlia
7 i 8 de març. Exposició
de les activitats fetes pel
grup. CC Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60).
15 de març, 17.30h.
Conferència de l’escripto
ra Ana Tortajada, sobre
les dones a Israel i Pa
lestina.
Seu de l’entitat: c. de Jo
sep Anselm Clavé, 24.
Associació de Dones
del Gornal.
8 de març, 10h. Taula
informativa a la rambla
del Gornal. 19h. Acte
festiu al casal cívic.
9 de març, 19h. Videofò
rum.
16 de març, 19h. Xerrada
Dones i memòria històrica.
Seu de l’entitat: av. Carmen
Amaya, 47.
Associació de dones de
Sant Josep
6 de març, 17.30h. Festa
de celebració del Dia de
la Dona amb teatre i ball i
un taller de cuina. CC Sant
Josep (av. d’Isabel la Catò
lica, 32).
Seu de l’entitat: c. de Gal
vany, 15.
Associació de Dones de
Can Serra
6 de març, 17.30h. Videofòrum.
Seu de l’entitat: Casa de la
Reconciliación.
A ssociació Dones del
Centre
8 de març, 17h. Xerrada
Dones i memòria històrica.
Seu de l’entitat: c. Sant Jo
sep, 33.
Associació Vivències
8 de març, 17h. Confe
rència sobre el lideratge
personal.
Seu de l’entitat: c. de Cam
poamor, 62.
Web del CAID:
www.l-h.cat/caid

