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La presidenta de l’Institut Català de les Dones ha visitat
Mollet aquest dimecres
La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell, ha
realitzat aquest matí una visita a l’Ajuntament de Mollet i al Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
La visita ha començat a la Casa de la Vila, on la presidenta de l’ICD ha signat
el llibre d’Honor de l’Ajuntament i ha mantingut una reunió de treball amb
l’alcalde, Josep Monràs, i les regidores de Polítiques d’Igualtat, Carme Segú;
d’Educació, Alícia Domínguez; i de Serveis Socials, Ana M. Díaz.
Segons ha explicat Gatell, Mollet és un exemple en l’àmbit de les polítiques
d’igualtat, ja que compta amb un SIAD des d’abans que fos obligatori per llei,
l’any 2008. De fet, per aprofitar l’àmplia experiència i la gran aposta que ha fet
l’Ajuntament de Mollet en aquest àmbit, s’ha arribat a un acord entre l’ICD i
l’Ajuntament per desenvolupar accions en el marc del projecte “Estimar no fa
mal”, per evitar que els joves reprodueixin actituds poc respectuoses o
abusives entre gèneres.
Tot seguit, la presidenta de l’ICD s’ha desplaçat fins al CIRD Joana Barcala per
conèixer les instal·lacions i mantenir una reunió amb el personal tècnic
responsable del SIAD. Aquest servei garanteixen que totes les dones tinguin
accés de proximitat i presencial a la informació i atenció especialitzada que
elles requereixin. Durant l’any 2013, el SIAD de Mollet va atendre 813, unes
dades molt similars a les d’altres anys. “El SIAD no només atén casos de
violència masclista, sinó també assessorament legal, econòmic i atenció
psicològica” ha explicat Carme Segú. “Aquestes xifres són similars en
proporció a les de la resta de Catalunya i també a nivell europeu, fet que
demostra que la feina s’està fent bé i que no podem deixar de fer-la”, ha
assegurat Gatell.
Els SIAD compten amb la col·laboració de l’ICD i posen a disposició de les
dones un servei d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de
manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament
en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones, ja sigui de l’àmbit
laboral, social, personal, familiar i altres.
Adjuntem fotografies de la visita.
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