MÉS SENSIBILITZACIÓ I RECURSOS
VIOLÈNCIA DE GÈNERE A BARCELONA
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La síndica demana més pisos per a les víctimes sense xarxa de suport familiar
perquè puguin començar una nova vida amb els seus fills
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25 de
novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer un estudi que conclou que una
de cada tres barcelonines ha patit una agressió masclista d’especial gravetat al llarg de la
seva vida. L’any 2009, 9.648 dones van patir algun tipus de maltractament a la capital
catalana. La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, creu que es tracta de xifres que
posen de manifest que estem davant d’un problema molt greu i que cal més
sensibilització i recursos envers aquestes dones.
Des de fa anys, l’Ajuntament està fent un gran esforç humà i econòmic per combatre la
violència masclista. Només durant el primer semestre del 2011, els serveis municipals han
atès 1.253 dones, 33 més que en el mateix període de l’any passat. La ciutat, a més,
compta amb un centre d’urgència per atendre aquestes dones i els seus fills i
equipaments de llarga estada, com una casa d’acollida o pisos tutelats.
Tots i els esforços, la síndica creu que un dels problemes a Barcelona és la manca
d’habitatges de lloguer social per a estades de cinc anys. Actualment, la ciutat només
disposa d’una promoció municipal amb deu pisos per a dones víctimes de la violència
masclista.
Incapacitada i amb tres fills
La manca d’un habitatge permanent afecta sobretot aquelles dones sense una xarxa de
suport, especialment familiar, i sense recursos econòmics. Aquest, per exemple, és el cas
que ha supervisat Vilà d’una dona maltractada de trenta-cinc anys, amb una incapacitat
de més del 70 % i tres fills (un de divuit anys i uns altres dos menors d’edat), a qui els
serveis municipals atenen d’una manera ininterrompuda des de l’any 2007.
La dona no disposa d’un habitatge estable des de fa anys. Els serveis socials de
l’Ajuntament han emès diferents informes sobre la conveniència que accedeixi a un pis

protegit com a única alternativa a la seva situació, però de moment malviu amb els seus
fills en un magatzem sense les mínimes condicions d’habitabilitat i salubritat.
Fa un temps, l’Ajuntament li va desestimar un accés a un habitatge d’emergència social
perquè estava ocupant il·legalment un pis, i ara es troba en llista d’espera per poder
accedir a un pis per a víctimes de la violència de gènere i per accedir al programa per a
persones socialment i econòmicament vulnerables. Segons Habitatge, la possibilitat que
pugui accedir a un pis d’una manera més o menys immediata no serà possible si no és
que s’adjudiquen nous recursos.
En opinió de la síndica, calen més habitatges públics per a les víctimes de la violència de
gènere, “perquè aquestes persones puguin començar una nova vida un cop han deixat el
domicili conjugal”. La defensora opina també que els habitatges haurien de reunir les
mínimes condicions per poder acollir una dona i els seu fills, si escau. Vuit dels deu pisos
dotacionals que el consistori ha posat aquest any a disposició de les víctimes de la
violència de gènere només tenen una habitació, i la resta, dues.
Recentment, l’Ajuntament ha anunciat un augment del pressupost per a l’any 2012 per
atendre les víctimes de la violència masclista fins a gairebé els 3,5 milions. També està
previst elaborar un nou pla municipal integral per a les dones 2012-2015, que permetrà
establir els objectius, la planificació i el desenvolupament d’actuacions d’atenció
especialitzada, prevenció i sensibilització.
Vilà espera que en aquest nou pla es tingui molt present la figura dels agents d’igualtat, de
la qual s’està prescindint per manca de recursos, i que porten a terme una important tasca
de sensibilització ciutadana.
Al llarg del primer semestre del 2011, els punts d’informació a les dones (PIAD) han atès
968 dones, un 4,2 % més que el mateix període de l’any passat. “L’esforç que Barcelona
ha fet en els darrers deu anys per atendre aquestes dones ha estat molt important”. Però
en opinió de la síndica, cal augmentar els recursos dels PIAD i el nombre de professionals
que atenen les dones.
La síndica creu també que cal posar més èmfasi en la sensibilització per combatre la
violència masclista. Per solucionar el problema, cal anar a les arrels, i fer tasques de
prevenció i campanyes divulgatives.

