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Cada 25 de novembre se celebra el Dia Interna-
cional de l’eliminació de la Violència contra la 
Dona. Les formes de la violència poden mani-
festar-se de diferents formes, física, psíquica, 
econòmica, emocional, sexual, canvis de la 
conducta derivats de demències, alcoholisme, 
etc. Un col·lectiu del qual poc es parla, però des 

de principi d’any ens porta a una xifra de 829 
víctimes ateses en violència domèstica, són les 
majors de seixanta-cinc anys. Dones que es tor-
nen invisibles i creant un escut per protegir el 
seu propi silenci. Les Dones grans, poques ve-
gades denuncien al seu agressor, que acostuma 
a ser el seu cònjuge per por, per dependència 
econòmica i emocional, aïllament i soledat, 
falta de suport, no trencar el nucli familiar, 
desconeixement circuits socials, per la persis-
tència dels papers tradicionals de gènere. I, per 
desgràcia i la més comuna, per normalitzar la 
violència i resignació davant la vida que assu-
meixen com el seu propi rol. Dones que aquesta 
pandèmia ha castigat doblement, per un confi-

nament obligat i per una convivència 24 hores 
amb el seu propi agressor. Necessitem revisar 
protocols actuals, crear mecanismes d’atenció 
específica aquest col·lectiu, buscar alternatives 
econòmiques i promoure la capacitació de les 
dones que pateixen el maltractament perquè 
reconeguin la seva situació. L’OMS assenyala 
que la violència contra les dones, constitueix 
un problema de salut pública i una violació 
dels drets humans de les dones. Així doncs, no 
oblidem que el nostre silenci ens converteix en 
còmplice i en cas d’abús o sospita hem d’alertar, 
aturem les violències masclistes i que les dones 
puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i 
llibertat.

La Kelly era una jove reusenca amb tota la vida 
per endavant. Ara fa menys de dos anys va ser 
assassinada víctima de la violència masclis-
ta. I vull subratllar que no va ser assassinada 
per un sonat aïllat, no, sinó que va ser víctima 
d’un sistema masclista que «contextualitza» 
la violència contra les dones, el que comporta 
directament els assassinats masclistes.  I és que 
més de 1.000 dones al nostre país han estat as-
sassinades per la violència masclista des de que 
tenim dades comptabilitzades (des de 2003). 
Més, per tenir una sola dada de referència, dels 
assassinats d’ETA durant els 40 anys de la seva 
vida criminal. Com a diputada socialista vull 
recordar-ho ara quan n’hi ha alguns, des de la 
dreta i l’extrema dreta, que neguen aquesta evi-
dència –la violència masclista– o que la volen 
reduir a «agressions dins de l’àmbit de la llar.» 
Com si fos una coseta menor, vaja. 

Doncs no, senyors meus! És violència mas-
clista que maltracta, vexa, menysprea, injuria 

i assassina les dones per la nostra condició de 
dones. Una violència injusta i repugnant contra 
els drets de les dones que ha de ser combatuda, 
també políticament, fins assolir la necessària 
igualtat entre dones i homes en tots els àmbits 
de vida. I per això necessitem, entre d’altres, 
tenir Governs feministes que desenvolupin 
aquestes polítiques emancipadores. Com el 
que tenim al Govern d’Espanya. Com el que 
no tenim al Govern de la Generalitat.  De fet, el 
Govern d’ERC i dels incondicionals del senyor 
Puigdemont s’omple la boca parlant dels drets 
de les dones però no inverteix en polítiques 
feministes. I no és que ho digui jo, ho diuen els 
pressupostos que han aprovat. Uns pressupos-
tos que destinen tan sols 10 milions d’euros 
a les polítiques adreçades a garantir els drets 
de les dones. 10 milions... És a dir, dos milions 
menys que els 12 milions que teníem el 2010. 
De pena... Des del PSC defensem l’aplicació de 
la perspectiva feminista a totes les accions po-
lítiques, a totes. I no de paraula, sinó amb fets 
concrets el que requereix de recursos pressu-
postaris també concrets. 

El que no pot ser és que Catalunya només 
tingui 59 professionals per ajudar a les dones i 
als menors víctimes de la violència masclista. 
No pot ser que només hi hagi 59 professionals 
treballant en aquest àmbit a tot Catalunya quan 

la realitat de la violència masclista requereix 
unes dotacions pressupostàries i de professio-
nals molt superiors. No és pot dir que les polí-
tiques feministes són una prioritat i després no 
invertir en aquesta realitat.  La veritat és que les 
dones només hem avançat, i avancem, amb Go-
verns socialistes i de progrés. Sempre, des de les 
lleis que van regular el dret al divorci i a l’avorta-
ment fins a la llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes i la lluita contra la bretxa salarial. Ara 
hem de donar un nou impuls a aquest compro-
mís permanent. Com ho fa el Govern feminista i 
de progrés del president Pedro Sánchez lluitant 
contra la violència masclista. I fixant nous ho-
ritzons, nous objectius. I un d’essencial ha de 
ser lluitar contra el tràfic de dones i de nenes 
amb finalitat d’explotació sexual i perseguir el 
proxenetisme. Erradicant així, completament, 
una de les principals violències de les que les 
dones som víctimes.   

Som socialistes perquè ens estimem la lli-
bertat i tan sols serem una societat plenament 
lliure quan haguem aconseguit erradicar la vi-
olència que patim les dones i quan ens haguem 
lliurat del masclisme. Sense dones no hi ha 
igualtat i sense igualtat no hi ha llibertat. Així 
de clar. Per això, davant dels atacs constants als 
drets de les dones, necessitem ara més que mai 
Governs feministes! 

Sí a governs feministes
TRIBUNA

SANDRA GUAITA
Diputada al Congrés del PSC per 
Tarragona 

Les dones grans pateixen violència masclista, 
però tendeixen a normalitzar-la

TRIBUNA

El dia a dia de l’advocat de violència de gènere
TRIBUNA

La violència sobre la dona és una qüestió que 
està a l’agenda de totes les organitzacions de 
l’Advocacia. És una realitat que, desgraciada-
ment, a l’any 2020 encara no ha pogut desa-
parèixer. L’Advocacia, ha entès des de fa molt 
temps la gravetat del tema i el suport que havia 
de donar a les víctimes de violència de gènere. 
Aquesta implicació, entre d’altres accions que 
poden fer-se de manera més puntual, va donar 
lloc a la creació del Torn d’Ofici de Violència 
sobre la Dona. Cada dia de l’any, el Col·legi de 
l’Advocacia de Reus posa a disposició de la dona 
que pretén denunciar una situació de violència 
de gènere un advocat o una advocada dels ins-
crits/es en el torn especial de violència sobre la 
dona. Aquest/a advocat/da és un/a professional 
expert/a en la matèria que s’ha format expressa-
ment en aquesta especialitat del dret per aten-
dre les víctimes de violència de gènere en l’àm-
bit jurídic. Des del primer moment en què una 

dona es presenta davant un cos policial o una 
autoritat judicial per interposar una denúncia 
per violència de gènere, s’activa un protocol 
assistencial en diferents àmbits. En l’àmbit ju-
rídic, la primera actuació que fa l’autoritat com-
petent és avisar l’advocat/da de guàrdia del torn 
especial de violència sobre la dona que imme-
diatament es persona davant les dependències 
policials o judicials per entrevistar-se amb la 
víctima i oferir-li assessorament jurídic i acom-
panyament. A partir d’aquest primer contacte 
es crea un vincle jurídic i, en moltes ocasions, 
emocional entre advocat/da i víctima que per-
durarà en el temps mentre existeixin conflictes 
penals o civils entre la víctima i la seva parella 
o exparella. Una vegada interposada la denún-
cia a presència de l’advocat/da, aquesta ha de 
ser ratificada per la víctima davant l’autoritat 
judicial, també amb la presència de l’advocat/
da. Seguidament, el jutge o jutgessa escoltarà 
la persona denunciada i prendrà la decisió que 
consideri convenient sobre l’arxiu o continu-
ació del procediment. Si decideix continuar 
convocarà a la víctima i a l’acusat/da, assistits 
pels seus advocats/es, a judici que pot ser amb 
conformitat de l’acusat en el mateix Jutjat de 
Violència sobre la Dona, o sense conformitat de 

l’acusat que serà en el Jutjat Penal que corres-
pongui on es celebrarà una vista pública.

Si la dona es veu obligada a interposar al-
tres o successives denúncies contra la mateixa 
parella o exparella, en aquestes també serà as-
sistida pel mateix advocat o advocada que es va 
fer càrrec de la primera denúncia, activant no-
vament el mateix procediment que es va seguir 
per aquella.

Paral·lelament a les actuacions penals, l’ad-
vocat/da de la víctima també es farà càrrec de 
tots els procediments civils que la dona neces-
siti resoldre amb la seva exparella per regular 
el divorci, la guarda i custòdia dels fills/es, ali-
ments dels fills/es, modificació de les mesures 
acordades en procediments anteriors i execu-
ció de les sentències dictades, sense limitació 
temporal, és a dir, mentre la dona necessiti un 
servei jurídic, aquest serà prestat pel mateix/a 
advocat o advocada que se li va designar quan 
va interposar la primera denúncia penal, inde-
pendentment del temps o anys transcorreguts.

Així doncs, el torn d’ofici especialitzat de vi-
olència sobre la dona, ofereix un emparament 
total a la víctima i intenta que aquesta se senti 
acompanyada, i que tingui a un/a professional 
que l’informi i li resolgui tots els dubtes.

COMISSIÓ DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE I IGUALTAT DE 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE REUS  

JERUSALEM TORRA
Gerent de L’Arc Serveis 
Assistencials SL

Les futures restriccions que es planegen per contenir els contagis 
per la covid-19 van ser objecte ahir de noves filtracions, en aquest 
cas per part del Govern espanyol. Tot apunta al fet que l’executiu 
estatal treballa en un document amb què planteja reunions de 
com a màxim sis persones durant les dates assenyalades de Nadal 
i Cap d’Any i, per altra banda, endarrerir el toc de queda fins a 
la una de la matinada els dies 24 i 31 de desembre. De moment, 
el desacord està servit, tenint en compte que la Generalitat de 
Catalunya aposta per a celebrar trobades de fins a deu persones 
si la situació pandèmica ho permet. Mentre les administracions 
públiques intenten apaivagar els ànims d’una població cada cop 
més cansada per la pandèmia amb anuncis que, d’alguna manera, 
conviden a seguir els costums i hàbits, però amb restriccions, el 
cert és que l’Organització Mundial de la Salut ja ha advertit que el 
pitjor encara està per arribar. L’OMS ha avisat, i ho ha fet recent-
ment– que Europa patirà una tercera onada els primers mesos 
de 2021. Des de l’OMS s’ha advertit als governs europeus de la 
necessitat de millorar els seus sistemes sanitaris per tal de poder 
encaixar-la i és d’això en el que haurien d’estar treballant els go-
verns, més que en com imposar restriccions durant les pròximes 
dates festives que, com ha vingut succeint, seran esquivades per 
bona part de la ciutadania.

L’OMS alerta d’una tercera 
onada per la covid-19
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Una urna funerària a la platja  
Una urna funerària 
tancada amb el nom 
i la data de la mort 
del difunt escrita en 
l’etiqueta en perfecte 
estat de conservació. 
Aquest és el sorpre-
nent objecte que 
va trobar una veïna 
de Salou a la platja 
Llarga del municipi 
mentre feia esport 
a primera hora del 
matí. El mar ha jugat una mala passada als familiars dels difunts 
que van voler dispositar les cendres al mar. Convé recordar que 
aquesta pràctica està prohibida.


