INFORME PER L’ERADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Districte de l’Eixample

1.

Marc contextual

El drama de la violència masclista és una problemàtica de salut pública 1, que té les
seves arrels en la nostra cultura patriarcal, inscrita de forma profunda en cada un i
cada una de nosaltres. És per aquest motiu que requereix d’un abordatge comunitari
des d’una perspectiva de drets.
Sabem que la violència masclista no és un problema domèstic, sinó una
responsabilitat col·lectiva. Per això cal que les institucions públiques generem
mecanismes de prevenció, detecció, atenció i recuperació per a les persones que ho
pateixen.

2.

Diagnòstic de la situació

Els serveis municipals ens proporcionen dades que ens permeten fer una fotografia
aproximada de la realitat, sabent però, que només són la punta de l’iceberg. L’any
2014 a Barcelona ciutat 9 dones van ser assassinades. A banda dels homicidis, es
van interposar més de 4.700 denúncies per lesions, i segons l’enquesta de Violència
Masclista realitzada el 2010 2, sabem també que el 29,9% de barcelonines han viscut
al llarg de la seva vida una agressió masclista greu.
Al Districte de l’Eixample un dels serveis municipals que atén dones en totes
situacions, el PIAD (Punt d’Atenció i Informació a les Dones), l’any passat va atendre
279 dones en les diverses vessants de serveis que ofereix. La majoria van ser per
demandar acompanyament psicològic.

3.

Línies estratègiques

Les primeres mesures del nou govern han estat clares en matèria de violències
masclistes. Des de la nova regidoria de Cicles de vida, feminismes i LGBTI+, s’han
emprès accions com:
•
•
•

La Declaració Institucional per Garantir un pacte per l’eradicació de les
violències masclistes
La Mesura de govern per millorar el sistema per l’abordatge integral de les
violències masclistes a Barcelona, acompanyada d’un increment
pressupostari d’un 1.279.280€ per l’any 2016
O la campanya “Barcelona Antimasclista” llançada el passat 25N

Totes aquestes mesures tenen la seva traducció en els Districtes amb polítiques que
volen crear un model integral d’abordatge de les violències masclistes, arrelat al
territori i que tingui en compte la diversitat de les dones. S’aposta per canviar el
model d’intervenció dels PIADs cap a un model comunitari que ens permeti:
•
1
2

Desplegar estratègies de prevenció

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut)
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior i Ajuntament de Barcelona. (2010)

•
•
•
•

Millorar la detecció a partir de la coordinació i formació entre professionals
Innovar en mecanismes d’acompanyament i suport per part de les persones
de l’entorn i del teixit social
Establir els itineraris d’atenció i recuperació més adequats en cada cas
I, per últim, la missió d’ampliar i dignificar la xarxa de PIADs, dotant-los de
més recursos econòmics, per a que aquests esdevinguin un referent
comunitari en matèria de violències masclistes.

És des d’aquesta perspectiva comunitària que al Districte de l’Eixample apostem per
desdoblar el PIAD actual en dos, un per l’Esquerra i l’altre per la Dreta, a fi d’acostar
al màxim aquest servei de proximitat als barris. Cal imbricar-lo, des del nou model
comunitari, integral i transversal, a tots els actors de la societat (escoles, CAPs, etc),
creant xarxes i coresponsabilitzant a tota la ciutadania de la necessitat d’implicació en
la lluita contra aquesta xacra.

