Actualitat

Un dels senyals que s'han col·locat a les entrades del municipi i a diversos punts del poble.

El Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones es commemorarà la setmana que ve
a Castellar
Dijous 19 de novembre de 2020
Castellar del Vallès s’uneix un any més a la commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones, que se celebra arreu del món el 25 de novembre. Malgrat la situació d’emergència sanitària
actual provocada per la COVID-19, la Regidoria de Feminisme i la Comissió municipal per la igualtat
d’oportunitats proposen diverses activitats que s’han adaptat al context de la pandèmia.
D’una banda, Castellar s’adhereix novament al manifest institucional que es pot consultar al web
www.castellarvalles.cat/25N, i el mateix dimecres 25 de novembre publicarà un vídeo a les xarxes socials de
Fem Castellar que ha comptat amb la participació de la Comissió de prevenció de la violència masclista.
També el dia 25, durant tota la jornada, la plaça d’El Mirador acollirà un acte d’art i memòria contra els feminicidis
organitzat per Castellar Jove. Es tracta d’una acció inspirada en la performance de sabates vermelles creada
l’any 2009 per l’artista visual mexicana Elina Chauvet per denunciar la violència envers les dones. Per poder dur
a terme aquesta iniciativa, Castellar Jove ha fet una crida a la ciutadania per a què doni sabates velles que ja no
faci servir i les porti a les bústies que es poden trobar a El Mirador i a l’Espai Tolrà.
Les activitats a l’entorn del 25N es completaran amb diverses mostres i propostes, com l’exposició “La tortura”, a
l’Escola Municipal d’Adults, que inclourà un recull de frases contra el masclisme i fotografies de sabates de taló,
com a instrument de tortura i símbol de control de les dones. Aquesta mostra és oberta a la participació de
tothom que vulgui fer arribar pensaments i/o imatges al centre, al carrer dels Pedrissos, 9, baixos, o per correu
electrònic a escoladults@castellarvalles.cat.
Per la seva banda, el Club Cinema Castellar Vallès proposa una llista de pel·lícules de denúncia contra la
violència sexista, que es podrà consultar al web www.clubcinemacastellar.cat i veure en diverses plataformes
digitals, mentre que la Biblioteca Municipal Antoni Tort prepararà una mostra de bibliografia relacionada amb
aquesta temàtica.
Iniciatives a l’espai públic
L’espai públic també es tenyirà de lila contra la violència envers les dones. D’una banda, l’escultura de la Dona
Acollidora, que dona la benvinguda a la vila des de la carretera de Sentmenat, es converteix en un nou emblema

feminista amb una mascareta de color violeta que, a més, vol sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de dur-ne
sempre mentre duri la pandèmia. A més, amb l’objectiu de conscienciar de la necessitat d’eradicar les violències
masclistes, s’han col·locat senyals a les entrades del municipi i a diversos punts del poble. I, finalment, Castellar
s’ha adherit a la campanya de l’Institut Català de les Dones que pretén reconèixer i desmuntar el masclisme per
llençar-lo a la paperera. Aquesta acció serà visible gràcies a uns adhesius que s’enganxaran a les papereres.
Serveis d’atenció a les dones i punt lila virtual
Coincidint amb l’inici de la difusió de les activitats al voltant del Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones, la Regidoria de Feminisme vol recordar els serveis d’atenció a les dones que s’ofereixen
gratuïtament des de l’Ajuntament. El SIAD ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament
en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres,
amb total confidencialitat i discreció. A més, compta amb assessoria jurídica a El Mirador, que funciona amb cita
prèvia a www.castellarvalles.cat/assessoriajuridicadones, i els serveis de suport Psicodona i Psicoinfància
(accés derivat des de Serveis Socials).
L’any 2019, els serveis de Psicodona i Psicoinfància, adreçats a dones que pateixen o han patit situacions de
violència i als seus infants, van atendre 36 dones i 20 infants, mentre que el servei d’orientació jurídica va atendre
un total de 73 usuàries que, majoritàriament, tenien consultes relacionades amb el dret de família (2/3 del total).
La resta de consultes tenien a veure amb qüestions de l’àmbit civil i laboral, entre d’altres.
Val a dir que aquest 2020 s’ha fet seguiment de 31 usuàries del servei Psicodona a través de vies com la
videotrucada o telèfon especialment durant el confinament, i que s’han hagut d’atendre 4 situacions d’urgència.
Pel que fa a l’assessoria jurídica, enguany el servei ha atès entre 8 i 10 consultes mensuals, amb la dificultat
també que algunes s’han hagut de fer telefònicament durant el període de confinament per la pandèmia.
D’altra banda, i d’acord amb el compromís adoptat pel Ple de l’Ajuntament, aquest mes de novembre s’ha creat
un punt lila virtual obert a la ciutadania per atendre situacions d’assetjament i/o de violències masclistes i lgtbifòbiques que es puguin donar a la vila. Així, qualsevol persona que vegi o visqui una agressió o senti malestar de
gènere pot deixar els seus missatges a www.castellarvalles.cat/puntlila.
A més, l’Ajuntament de Castellar del Vallès continua adherit a la campanya “Establiment segur contra la violència
masclista”, una proposta engegada per l’Institut Català de les Dones i els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu que
les dones que es troben en situació de violència masclista comptin amb el suport dels comerços per trucar al 900
900 120 o al 112. Els establiments comercials que també estan adherits a la campanya o que s’hi vulguin adherir
(al formulari www.castellarvalles.cat/establimentsegurdona) disposen a un lloc visible d’uns cartells amb el
missatge “Establiment segur contra la violència masclista”.
Cal recordar també que les dones que pateixen o han patit violència masclista poden contactar amb la línia
d’atenció 24 hores 900 900 120, amb la Policia Local (937144830), també les 24 hores, o a través de WhatsApp
al número 671778540.
Per a més informació: Regidoria de Feminisme (c. de Portugal, 2C, tel. 937144040 –de 9 a 14 h–).
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