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Quina és la realitat de les violències exercides contra les dones a Lliçà
d’Amunt?
Atenent a les dades que proporciona el servei d’atenció a les dones,que
s’ofereix a través del Punt d’Assessorament i d’Informació per a Dones (PADI),
al llarg de l’any 2009 les demandes d’assessorament jurídic que han reflectit
una situació de violència ha estat realitzades per 9 dones. Pel que fa al servei
d’atenció psicològica han realitzat consulta per aquest motiu 21 dones. Si es fa
la comparativa amb l’any 2008 les dades mostren una situació més o menys
igual a la de l’any 2009. Els valors no són preocupants però indiquen que les
violències contra les dones són presents al nostre municipi.
Les violències contra les dones tenen diferents maneres d’expressar-se i així
ho recull la Llei 5/2008 del dret de les dones per eradicar la violència masclista.
La violència física és la més visible però a vegades la violència psicològica és
la més destructiva perquè sovint la dona la pateix en silenci i és difícil de
demostrar.
A Lliçà d’Amunt els casos més greus són denunciats a la policia, perquè és a
partir d’aquest moment que la dona pot demanar una ordre d’allunyament, que
no vol dir que sigui automàticament concedida. Entre gener i novembre de
2008 es van presentar 14 denúncies a la policia local i es van demanar 7 ordres
de protecció. Aquest any només s’hi han presentat 7 denúncies. La dada és
positiva perquè representa una disminució del 50% en relació a l’any anterior,
però una lectura atenta ens fa veure que si els serveis d’atenció han registrat
més o menys el mateix número de dones ateses per violència masclista, és
possible que algunes situacions no s’hagin volgut denunciar.
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Eradicar les violències contra les dones vol dir viure en una societat en plena
llibertat i necessita de la intervenció ferma dels poders públics amb mesures i
recursos suficients, però igualment totes i tots en som responsables. Educar en
igualtat i des de la igualtat pot ser un bon començament.

25 de novembre
dia internacional
CONTRA
la violència masclista

