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Jutjat de
violència contra
la dona a L’H
El passat 30 de desembre va
entrar en funcionament el Jutjat
de Violència sobre la Dona, la
segona sala que específicament
veurà casos de violència de gè
nere (el primer és a Barcelona).
El primer dia efectiu de feina va
ser el dia 2 de gener i en els 10
primers dies de funcionament
va rebre 20 denúncies.
Per conèixer el seu funciona
ment, la consellera de Justícia, Mont
serrat Tura, acompanyada de l’alcal
de, Celestino Corbacho, i d’altres
autoritats, va visitar les instal·lacions
ubicades a l’edifici judicial de l’avin
guda de Josep Tarradellas, 179.
Per a la consellera, aquest nou
jutjat permet “materialitzar els instru
ments que la legislació ha anat apro
vant” per fer front a la violència de
gènere, atès que –diu Montserrat
Tura– “l’intent de protegir la part
més vulnerable està al darrere de
les normes i de les institucions que
les posen en mar xa”. En aquest
sentit, ha posat com a exemple L’H
perquè des de fa més de 20 anys
hi funciona “un servei d’informació,
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d’assessorament i d’ajuda psicològi
ca a les dones maltractades”.
Tot i les accions aprovades per
les administracions, el volum de
casos de maltractaments no permet
ser optimistes i així ho reconeix la
mateixa consellera. El 2006 va aca
bar amb més víctimes mortals que
l’any 2005. Segons Tura, “no podem
estar satisfets malgrat l’esforç que
fem totes les administracions. Tenim
tots els serveis que cal però malgrat
tot no hem aconseguit contenir la
xifra de casos”. El jutjat número 5,
que fins ara portava els casos de
violència contra les dones, en va
processar un miler l’any passat.
Segons la consellera, els jutjats
específics són una bona eina ja que
aporten rapidesa en la decisió de
mesures cautelars i de protecció de
la víctima i dels menors, en el cas
que hi hagi, però no solucionen el
problema perquè “malauradament
estem parlant d’un fenomen que
fa difícil els sistemes de prevenció
que afavoreixin que els casos i les
víctimes disminueixin”.
Per la seva banda, l’alcalde, Ce
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En 10 dies va rebre 20 denúncies

Tura, Corbacho, regidors, jutges i advocats es van reunir per parlar del jutjat de violència

El nou jutjat específic de
violència contra les dones
permet “materialitzar
els instruments que la
legislació ha anat aprovant”
per fer front a aquest
problema, segons Tura

lestino Corbacho, va relacionar l’aug
ment de les denúncies de violència
masclista a l’increment dels instru
ments a l’abast de les víctimes per
denunciar.
El Jutjat de Violència sobre la Do
na número 1 de L’Hospitalet compta
amb una plantilla d’onze treballadors
i forma part d’un grup de 10 que van
entrar en funcionament el passat
30 de desembre. El Departament
de Justícia ha invertit més de sis mi

lions d’euros en la posada en marxa
d’aquests 10 òrgans judicials a tot
Catalunya.
Aquest jutjat s’integrarà en un
futur en la nova Ciutat de la Justícia
que s’està construint a la Granvia.
El trasllat dels jutjats de L’Hospitalet
i de Barcelona permetrà, segons la
consellera, millorar l’eficiència dels
processos ja que les instal·lacions
seran més àmplies i en permetran el
creixement. # p. g .

