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Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
de Molins de Rei
Servei gratuït d’informació,
assessorament jurídic i
acompanyament psicològic
Ca n’Ametller,
c. de Jacint Verdaguer, 95 bis
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.00 a 15.00 h
Telèfon: 93 680 37 31
siad@molinsderei.cat

Aquest 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Erradicació
de la Violència Masclista
contra Dones i Nenes, seguim
reivindicant la total erradicació
de la violència masclista.
A Espanya, des del 2003 han estat assassinades
1.166 dones i 47 nenes i nens. Des del 2009, s’han
interposat gairebé 2 milions de denúncies per
violència masclista i dictat més de mig milió d’ordres
de protecció. Des de 2012, a Catalunya s’han produït
118 feminicidis i d’aquests, un 86% perpetrats per
la parella o l’exparella de la víctima. La violència
masclista és una terrible vulneració de drets
humans que posa en qüestió la qualitat democràtica
del nostre país. El dret a la igualtat, a la llibertat, a la
seguretat i a la dignitat fa fallida en cada assassinat
masclista.
Per a tots els poders públics i per a tota la societat
ha de ser una prioritat millorar la resposta que
oferim per garantir la seguretat, la llibertat i la vida
de les dones víctimes de violència masclista i dels
seus fills i filles. Hem d’impulsar, desenvolupar
i avaluar l’impacte de les polítiques públiques
destinades a combatre aquesta violència. Les
víctimes de la violència masclista es mereixen tot

el nostre esforç. Per acabar amb la manifestació
més terrible d’aquesta violència és imprescindible la
cooperació entre totes les administracions públiques
i la societat civil. Abordar-la en tota la seva cruesa
reclama ser exigents i posar tots els esforços que
tenim a l’abast per protegir les víctimes.
Des de l’Ajuntament de Molins de Rei continuarem
promocionarem les activitats de sensibilització
i prevenció de violències masclistes, i seguirem
treballant en l’acompanyament a les dones en el
SIAD municipal, sigui des de l’orientació laboral o
de la psicològica i emocional, jurídica o econòmica,
entre d’altres, perquè siguem un municipi lliure de
violències masclistes.
Per aquest motiu us convidem, un any més, a
participar en les diferents activitats que hem
organitzat amb motiu del Dia Internacional per
a l’Erradicació de la Violència Masclista contra
Dones i Nenes.

Xavi Paz
Alcalde

Jessica Revestido
Regidora de Feminismes i LGTBI
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