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L’Ajuntament presenta dimecres la guia “Com actuar davant la
violència de gènere”

Dimarts 24 de novembre de 2009
Programes| Dia Mundial contra la Violència de Gènere 2009

La presentació de la guia es farà en el marc dels actes al voltant del Dia
Mundial contra la violència de gènere

L’Ajuntament de Castellar presentarà demà dimecres, 25 de novembre, una guia que
porta per títol “Com actuar davant la violència de gènere”. La presentació de la guia
es durà a terme a les 19 hores, al Calissó Espai Plural, en el marc dels actes que es
duen a terme al municipi al voltant del Dia Mundial contra la violència de gènere.

La guia “Com actuar davant la violència de gènere” s’ha elaborat amb l’objectiu de
donar eines i recursos a les dones i als professionals que les atenen, “per tal
d’encoratjar-les a trencar amb la situació de violència en què viuen”, segons
que ha explicat la regidora d’Igualtat, Mercè Giménez. La regidora ha fet èmfasi en
el fet que, tot i que és necessari saber detectar les situacions de violència, així com
intervenir-hi, “és també molt important prevenir-les i sensibilitzar i educar la
ciutadania sobre el respecte, la llibertat i la igualtat”.

El document recull una descripció dels principals tipus de maltractaments existents
(psicològic i/o verbal, físic, sexual, econòmic, social i ambiental), repassa algunes
de les conductes dels homes maltractadors i incideix en les conseqüències que pot
tenir per a les dones i pels fills i filles viure en un entorn de violència.

A més, la guia ofereix diferents consells per a les dones que pateixen aquesta
situació, i facilita adreces i telèfons on les víctimes poden adreçar-se per demanar
ajut. L’elaboració de la guia ha anat a càrrec de diferents professionals del Servei
d’atenció a la dona de l’Ajuntament de la vila, del Centre d’Atenció Primària, dels
Mossos d’Esquadra i de la Policia Local.

Durant l’acte es procedirà a fer la lectura del Manifest contra la violència de gènere
que enguany han consensuat diferents institucions, i es podrà gaudir del concert
“Donant veu a les dones”, a càrrec d’An-Marí. Les invitacions per assistir a l’acte es
troben disponibles als Serveis Socials/ Servei d’atenció a les dones.

“A Castellar tampoc ho volem” és el lema dels actes que commemoraran a la
vila el Dia Mundial contra la violència de gènere

A banda de la presentació de la guia “Com actuar davant la violència de gènere” i
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del concert d’An-Marí que tindrà lloc demà dimecres, Castellar commemora el Dia
Mundial contra la violència de gènere, que se celebra arreu del món el 25 de
novembre, amb diversos actes que s’apleguen sota el lema “A Castellar tampoc ho
volem”.

Així, mentre que ahir dilluns, dia 23 de novembre, es va dur a terme un taller de
defensa personal per a dones joves a l’Espai Jove, el proper dissabte, 28 de
novembre, a les 12 del migdia, tindrà lloc al carrer de Sala Boadella, davant de la
Biblioteca Antoni Tort, l’espectacle de carrer La maté porque era mía, a càrrec de
Lapsus Espectacles. A través de diferents sketchs s’il·lustra el desenvolupament
d’una situació possible de violència domèstica, deixant clar que no existeix un
estereotip d’aquest tipus de situació, però sí un cercle viciós del qual és molt difícil
escapar.

En aquest context, la Rosa i l’Alberto expliquen les seves raons al públic, implicant-
los en la història des de l’inici. Un cop finalitzada la representació, que culmina en
una situació límit, se sent un breu manifest i expliquen al públic de quines formes,
de vegades gairebé imperceptibles, es manifesta la violència (manca de respecte,
gelosies, possessió, prohibicions, etc.). I explicant, especialment als adolescents,
que aquesta és una situació que pot ser més propera del que es creu, ja que aquests
tendeixen a veure la violència domèstica com una cosa que “a mi no em passarà”.
 
D’altra banda, la Biblioteca Antoni Tort acull fins al proper 30 de novembre
l’exposició que porta per títol “DONES, DOnes, Dones...”. Altres activitats
programades són, el dia 27 de novembre, el taller “Sexe a canvi d’amor?”, que
s’adreça als alumnes de l’Escola d’Adults i del qual ja s’ha fet una sessió el dia 23
d’aquest mes. A més, els alumnes del Programa de Qualificació Professional Inicial
(P.Q.P.I.) realitzaran el taller “Qüestionant la masculinitat i la seva relació amb la
violència de gènere”, mentre que els professionals d’atenció directa al municipi
estan duent a terme durant tot el mes un curs de formació titulat “Eines per
l’abordatge i la prevenció de la violència de gènere”.
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