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Les dones es mobilitzen en
contra de la violència de gènere
La comissaria dels Mossos d’Esquadra rep cada mes entre 60 i 70 denúncies per maltractaments
La violència contra les dones

anys és el títol de la conferència que Natalia FernánM
dez, professora de ComunicaU
ció Internacional i IntercultuN
ral de la UAB, va pronunciar
D
a La Farga amb motiu del Dia
I
Internacional contra la vioA
lència vers les dones. El teL
ma el va introduïr la regidora
de Serveis Socials i Programa
de la Dona, Dolors Fernández.
Natalia Fernández va fer un
repàs per la història dels últims
vint anys en el tractament de la
violència de gènere als mitjans
de comunicació. Segons la professora, als anys 80 ja es parlava
de maltractaments i assetjaments, però mancava consciència social i el més important en
aquests temes era el titular de la
notícia, que quasi sempre justificava l’agressor: “Mató a su mujer
porque se jugó el dinero en el
bingo”, va posar com a exemple.
Segons va dir, el primer cas
sexual que va sortir a la llum va
ser el de l’empresari de Lleida
que va agredir una treballadora
de 17 anys perquè portava minifaldilla, i segons el jutge aquest
tipus de vestit “el va provocar”.
També el Ple municipal, amb
motiu del Dia internacional contra la violència vers les dones, va
aprovar una moció unitària de

La plaça de l’Ajuntament
va ser el lloc de concentració per a la lectura

L’apunt

d’un manifest contra la
violència de gènere. En
el document es feia patent que “la violència
vers les dones és un dels
problemes més importants que té la nostra
societat”. En el text es
manifestava el compromís de lluitar contra
qualsevol tipus de violència vers les dones;
promocionar i millorar
les mesures educatives,
preventives i de sensibilització i difondre els valors de la tolerància i el
respecte.
Deia el manifest que
les administracions han
de garantir i augmentar
els recursos necessaris
per a l’atenció i recuperació de les víctimes i demanava que els municipis catalans puguin participar en la propera llei
contra la violència de gènere i en el Pla de Polítiques d’Igualtat que està
elaborant la Generalitat.

GABRIEL CAZADO

D
als mitjans de comunicació:
I
imatges i mites dels últims
A

Figures de cartró, intercalades entre una cadena humana, recordaven les víctimes

tots els grups polítics adherint-se
als actes convocats a la ciutat, i s’acordà impulsar des de l’àmbit local
la sensibilització davant aquesta
xacra social.
El Ple també va decidir reclamar una dotació pressupostària
suficient a les administracions
públiques per tal que els ajuntaments puguin aplicar la futura
Llei Integral contra la Violència de
Gènere.

El Ple va acordar
reclamar una dotació
pressupostària suficient
per tal que l’Administració
local pugui aplicar la
futura Llei Integral contra
la Violència de Gènere

També els grups de dones de
la ciutat van convocar una concentració davant l’Acollidora, el
mateix dia 25, on van llegir un
manifest al temps que es formava una cadena humana en solidaritat amb les víctimes.
Els Mossos d’Esquadra mensualment reben entre 60 i 70 denúncies relacionades amb la violència de gènere i practiquen
unes 45 detencions. # MARGA SOLÉ

