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Marta Saurí Pardo i Amparo
Orts Gurrea porten 10 i 16
anys respectivament desenvo-
lupant la feina d’auxiliars d’a-
juda a domicili en Vinalesa. Es
tracta d’un servei orientat a les
persones i famílies que pre-
senten dificultats per a la rea-
lització de les activitats ele-
mentals de la vida diària,
proporcionant-les atenció di-
recta en el mateix domicili mit-
jançant intervencions que afa-
vorisquen la permanència i
integració en el seu entorn ha-
bitual.
Són moltes les persones

que s’han beneficiat d’este
servei des de la seua posada
en marxa. Les tasques princi-
pals que es realitzen són la hi-
giene personal, companyia,
control i organització de medi-
cació i receptes, supervisió de
l’alimentació, passejos i acom-
panyaments puntuals.
Es tracta d’un servei on les

auxiliars han de treballar amb
alegria i bon humor per tal de
fer oblidar als beneficiaris els
seus problemes durant el
temps que estan en el domicili.
Es crea un ambient de treball
familiar i proper sense oblidar
la professionalitat.
La demanda d’este servei

es fa a través dels Serveis So-
cials, des d’on s’analitzen les
situacions particulars de cada
cas, relacionades amb les ca-
racterístiques de la persona i
del seu habitatge, per valorar
la posada en marxa del servei.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT
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Quaranta-vuit. És el nombre de
dones assassinades víctimes de
la violència de gènere enguany.
Quaranta-vuit vides arrabassades
com a conseqüència d’una xacra
social de la qual sembla que no
ens podem desprendre. Convertir
eixa xifra en zero és responsabili-
tat de totes i tots i, per descomp-
tat, esta lluita també s’ha de pro-
moure des de les institucions.
L’Ajuntament de Vinalesa,

conscient de l’important paper
que juga en esta batalla, ha ela-
borat una programació d’activi-
tats  a través de la regidoria d’I-
gualtat al voltant de la celebració
del 25 de Novembre, Dia Interna-
cional per a l'eliminació de la vio-
lència contra les dones. En esta
data s’intenta donar més visibilitat
a este greu problema i conscien-
ciar a la població que posar-li fi
està en les nostres mans.
Una de les iniciatives proposa-

des va ser el taller de pancartes
realitzat entre els dies 20 i 23 de
novembre, en el qual les persones
participants han creat els seus
propis cartells per a penjar-los
als seus balcons i finestres el dia

25, amb l’objectiu de mostrar que
som un poble que no tolera cap ti-
pus d’agressió masclista.
El dia 24 es va realitzar la lec-

tura d’un manifest en contra de la
violència de gènere i s’inaugura-
ren dos plaques en forma de sen-
yal de trànsit emplaçades prop
de les rotondes d’entrada al po-
ble des d’Alfara i Meliana. Estes
plaques servixen per a marcar
l’entrada a un poble que no ac-
cepta de cap manera este tipus
d’agressions. Els actes d’esta jor-
nada estigueren acompanyats
d’un vi d’honor.
La programació es va comple-

tar amb el taller “Moure’ns: dona
i esport”, on es va parlar dels be-
neficis físics i psicològics dels es-
ports per a les dones.

Contra la
violència
de gènere

Centenari de la Fundació Pere Bas
La Fundació Pere Bas va cele-
brar el seu centenari el passat
11 de novembre al Centre de Dia
amb un vi d’honor i una xerrada
a càrrec de l’historiador Julio Ló-
pez Iñíguez. Durant la seua in-
tervenció, va parlar del context
històric en el qual es va crear la
fundació i del seu impacte dins
de les polítiques socials de la
burgesia valenciana.

Durant l’esdeveniment, Alba
Cataluña, presidenta de la fun-
dació, va entregar una placa als
familiars de Julio Martínez Blat,
qui  va ser alcalde de Vinalesa i
va encapçalar la institució fins a
maig de 2017, en reconeixement
al treball que va realitzar. També
s’entregà un guardó a Paco Re-
surrección, secretari d’esta or-
ganització durant molts anys.

Nou senyal vertical instal·lat en la carretera.



Vinalesa ha acollit el primer en-
contre del Projecte Global del
Carraixet, una reunió emmar-
cada dins del Pla d’Igualtat des-
envolupat per la Mancomunitat
destintat a garantir la igualtat
d’oportunitats entre homes i do-
nes, així com formar i sensibilit-
zar als treballadors públics i a la
ciutadania en la importància
d’incorporar la perspectiva de
gènere en la seua feina.
L’assemblea va consistir en

tres taules redones on es va trac-
tar la incidència del gènere en la
intervenció social i la coeduca-

ció. Durant la primera part, la
Comissió d’Igualtat del projecte
va analitzar l’estat de la imple-
mentació del Pla i valorà les no-
ves propostes d’execució per a
l’any 2018. Tot seguit, les treba-
lladores socials i pedagogues de
les poblacions que formen part
de la Mancomunitat explicaren
les impressions sobre la inci-
dència del gènere en la inter-
venció social. Finalment, en la
tercera taula hi hagué un debat
entre membres de la comunitat
educativa local, sobre la coedu-
cació en els centres.

Al respecte, la Mancomunitat
del Carraixet està desenvolu-
pant tallers per als estudiants de
primària i secundària en el José
Blat Gimeno i en el col·legi
Santa Joaquina de Vedruna.
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PARTICIPACIÓ

Es valora la implantació del Pla d’Igualtat

Taller de coeducació al col·legi Vedruna.

Èxit del servei
d’incidències
Línia Verda
Des de la posada en funciona-
ment del servei Línia Verda en
abril de 2015 s’han resolt el
74% dels requeriments comu-
nicats. Durant este temps s’han
gestionat 817 incidències de-
tectades pels veïns i veïnes del
nostre poble. La major part d’e-
lles han estat relacionades amb
l’enllumenat públic (26%), els
parcs i jardins (18%), els sen-
yals de trànsit (12%) i les vore-
res i calçada (11%).
Línia Verda és un servei de

proximitat i de col·laboració
ciutadana amb el qual s’ha
aconseguit establir un nexe
més directe amb l’administra-
ció local i resoldre les incidèn-
cies públiques d’una forma
més ràpida i eficaç. La ferra-
menta permet fer un seguiment
del procés, amb la possibilitat
de consultar l’estat de cadas-
cuna de les incidències. L’apli-
cació és totalment gratuïta i està
disponible per als sistemes
operatius Android i IOS.

L’Ajuntament de Vinalesa està
duent a terme un procés de parti-
cipació ciutadana, amb el nom
“Vinalesa pren la paraula - Ho-
ritzó 2019”, perquè els veïns i veï-
nes del municipi tinguen un im-
pacte més directe sobre les
polítiques i decisions municipals.

Esta iniciativa ha suposat la
creació d’un grup motor format
per figures destacades del teixit
associatiu del poble que han anat
realitzat aportacions per a millo-
rar la localitat pel que fa als es-
pais públics, infraestructures i
equipaments, mobilitat, promoció

econòmica, educació, salut i be-
nestar social i accessibilitat de
l’administració local. També ha
tingut lloc un taller obert a la ciu-
tadania amb què s’han completat
les propostes del grup motor. 
Amb les primeres conclusions

s’ha elaborat un primer esbo-
rrany, que s’ha traslladat a l’equip
de govern perquè realitze una
anàlisi i decidisca sobre quines
línies es pot actuar, quines s’estan
treballant des de les diferents re-
gidories i si cal incidir més o ex-
plicar millor el que s'està fent.
El pròxim 30 de novembre l’A-

juntament es reunirà amb el grup
motor per a realitzar un intercanvi
d’opinions i, posteriorment, hi
haurà una reunió oberta amb el
veïnat on es donaran a conéixer
els compromisos que els polítics
municipals assumixen derivats de
les aportacions veïnals realitza-
des al llarg del procés participa-
tiu. L’informe resultant que recull
les principals conclusions es pot
consultar a l’espai web de l’Ajun-
tament de Vinalesa.

Primeres conclusions del
procés de participació

Taller obert de diagnòstic veïnal al saló de plens.
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DESENVOLUPAMENT

S’obri el termini per a sol·licitar les subvencions
destinades per a fer front al pagament de l’IBI
L’Ajuntament ha convocat un any
més les subvencions de suport al
pagament de l’Impost de Béns
Immobles (IBI).  Esta ajuda, diri-
gida a veïns i veïnes amb poca
capacitat econòmica, es podrà
sol·licitar fins al 27 de novembre.
El consistori ha reservat una

partida de 4.000 euros del pres-
supost per a esta subvenció. Totes
les persones que complisquen els
requisits resultaran beneficiàries

i podran rebre fins a un màxim de
150 euros per a abonar l’IBI de la
seua vivenda habitual.
Els interessats en demanar

esta ajuda han d’haver estat em-
padronats en Vinalesa i tingut la
seua vivenda al poble durant tot
l’exercici del 2017. Els possibles
beneficiaris no han de posseir un
altre bé immoble, a excepció d’un
traster o garatge ubicat a l’edifici
on residixen. A més, el valor ca-

dastral de l’habitatge no pot su-
perar els 100.000 euros en el mo-
ment en què es realitza la sol·lici-
tud. A banda d’estos requisits, els
ingressos de la unitat familiar no
podran excedir una certa quantia. 
Una vegada es tanque el ter-

mini de presentació de la docu-
mentació es realitzarà una bare-
mació i es publicarà la llista
d’ajudes concedides al tauló d’a-
nuncis de l’Ajuntament.

La Mancomunitat del Carraixet in-
augurarà pròximament la ruta
“Camins del Carraixet”, un itine-
rari intermunicipal que connecta
per senders d’hora els pobles de
Vinalesa, Alfara de Patriarca, Fo-
ios i Bonrepòs i Mirambell.
El recorregut, de 10,6 kilòme-

tres, discorre pels principals mo-
numents, edificis històrics, ele-
ments paisatgístics i camins
d’horta de la zona, així com pel
barranc del Carraixet. No es
tracta d’un itinerari circular, sinó
que es pot iniciar des de diferents
punts i realitzar completament o
per trams. En total hi ha quatre
llocs d’inici propers a les conne-
xions amb el transport públic,
amb l’objectiu de fer la ruta més
accessible a persones vingudes
d’altres municipis. Estos nodes es-
tan en les immediacions de les
parades d’autobús de Vinalesa i
Bonrepòs i de les estacions de
metro d’Alfara i Foios. També s’ha
establert el barri de Mirambell
per a començar el camí.

S’ha creat una imatge de marca
per tal d’unificar la senyalització
utilitzada, quedant establides qua-
tre tipus d’indicacions. La primera
servix per a marcar els cinc punts
d’inici i té unes dimensions més
grans que la resta; la segona con-
sistix en mollons que s’han situat
a l’entorn agrícola; la tercera està
formada per xicotets panells de
fusta amb la imatge identificativa
emplaçats dins dels nuclis urbans;
i la quarta s’utilitza per a indicar
els llocs i edificis patrimonials. A
Vinalesa es ressalten l’església de
Sant Honorat, la Fàbrica de Seda i
la Real Séquia de Moncada.

Es dissenya una ruta
que connecta els
pobles del Carraixet

Indicació d’element patrimonial a Vinalesa.

Programes de
contractació
amb el Servef
L’Ajuntament pròximament
quatre persones en situació de
desocupació de llarga durada,
gràcies a la subvenció del Ser-
vef a través dels programes
Emcord i Emcorp del pla Ava-
lem Experiència.
Els perfils professionals

sol·licitats pel municipi han si-
gut un pintor i tres obrers per
realitzar tasques de manteni-
ment dels espais públics. El
contracte oferit és a jornada
completa durant 6 mesos.
L’Ajuntament comptarà amb

40.000 euros per a realitzar les
contractacions. Tot i que els dos
programes són per a persones
aturades, EMCORP es dirigix
específicament a majors de 30
anys, mentre que a ENCORD es
pot adherir qualsevol. 
Els candidats i candidates a

ocupar els llocs seran propor-
cionats per l’oficina del Servef,
la qual ha realitzat un sorteig
entre les persones de Vinalesa
que complixen els perfils sol·li-
citats per tal de trobar les més
adequades.
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EDUCACIÓ I CULTURA

CULTURA
EN IMATGES

S’aproven les ajudes municipals
per a les famílies usuàries de Ninos

La Junta de Govern Local va apro-
var el passat 3 de novembre la
subvenció municipal mensual que
reben les famílies usuàries de
l’escola infantil “Ninos” de Vina-
lesa. Les ajudes han augmentat
un any més, donat que l’Ajunta-
ment assumix la pujada anual de
l’IPC. Es completen amb l’apor-
tació de la Generalitat, d’entre 70
i 200 euros segons l’any de naixe-
ment dels nadons i la renda dels

seus progenitors.  Als preus indi-
cats en el quadre annex, cal es-
pecificar que la subvenció aug-
mentarà un 20 per cent per a les
famílies que tinguen matriculats a
2 o més xiquets o xiquetes a l’es-
cola; un 20 per cent per a les fa-
mílies que acrediten que els dos
responsables familiars es troben
desocupats; i un 10 per cent per a
les unitats familiars amb un res-
ponsable aturat.

Enguany, per primera vegada,
l'escola infantil està al complet i té
llista d'espera, cosa que demostra
el bon treball de les treballadores
i de la qualitat del projecte edu-
catiu que s'oferix. Això permet
que en este exercici l’Ajuntament
s’estalvie una important quantitat
econòmica en concepte de des-
pesa per la concessió, de més de
20.000 euros, segons el contracte
signat amb la Cooperativa Ninos.

COST MENSUAL AJUDA GENERALITAT AJUDA MUNICIPAL MENSUAL SEGONS RENDA 

ANY
NAIXEMENT

COST
TOTAL MÍNIMES MÀXIMES Menys de

2.565,60 €
De 2.565,61 €

a 6.414 €
De 6.414,01 €
a 10.262,40

Més de
10.262,40 €

2017 494,19 € 70 € 200 € 208,19 € 213,19 € 208,19 € 173,19 €

2016 367,87 € 70 € 120 € 157,87 € 161,87 € 156,87 € 121,87 €

2015 300,28 € 80 € 140 € 100,28 € 95,28 € 85,28 € 55,28 €

uÚltim contacontes infantil en la bi-
blioteca. El pròxim serà el 24 de no-
vembre a les 17.30 hores amb un
espectacle de Rafa el Barreter.

uL'Escola Municipal de Teatre "Las Chicas de Oro"
va interpretar el sainet de Manuel Millas "Els mi-
crobis" el 5 de novembre, amb el qual tancaren la
festa organitzada per l'Associació de Jubilats al
Saló d'Actes de la Societat Renaixement Musical. 

qEls iaios de Ge-
rard i Candela
han visitat Ninos
carregats de lla-
vors i bons con-
sells per a cuidar
el nostre hort. 

uEl Club de Lectura ha analitzat l’obra “La guerra de
quatre”, de Víctor Labrado. La pròxima sessió serà el
19 de gener amb la discussió de “La nieta del señor
Linh”, de Philippe Claudel.

uEls grups de lectura per a infants i adolescents
coordinats per Joan Enric Iriarte estan treballant "El
misteri de l'andana" i "les petjades d'Àfrica", de
Mercé Viana, i "L'estranya mort de Berta", de Joan Pla.



Segons l'últim informe de la
Delegació del Govern sobre la
violència de gènere del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat, cada any el nombre d'assassi-
nats oscil·la cap amunt o avall,
però mai posem un zero a la ca-
sella de víctimes mortals. En-
guany 48 dones (i a 5 dels seus
fills i filles) han sigut assassinades
per les seues parelles.
En la societat actual es norma-

litzen alguns comportaments tò-
xics que es donen en relacions
sentimentals. Un exemple són els
micromasclismes, als quals ens
hem acostumat i que cada vegada
apareixen més sovint.
Els micromasclismes són una

pràctica de violència sense
agressió física, que passa des-
apercebuda, però que reflecteix i
perpetua les actituds masclistes i
la desigualtat de les dones res-
pecte als homes. Per exemple,
quan demanem el compte i li’l
lliuren directament a l'home, o la
distinció entre senyora i senyo-
reta, cosa que no es fa amb se-
nyor i senyoret, o donar dos besos
a la dona i la mà a l'home per a sa-
ludar, són alguns exemples de
micromasclismes que estan molt
interioritzats en la societat.
L’adolescència és l’etapa en la

qual sorgixen les primeres rela-
cions i els primers desamors. La
falta d'experiència fa que siga
més difícil percebre conductes
abusives i comportaments de
control. Tot açò, acompanyat d’i-
dees estereotipades de l'amor ro-
màntic, fa que es mantinga la vio-
lència contra la dona.
Citem a continuació alguns ex-

emples dels micromasclismes

més comuns en les relacions sen-
timentals dels i les més joves, i
que sens dubte són les formes
subtils i invisibles de la violència
de gènere:

aQue un home corregisca la
manera de vestir de la seua pare-
lla, no és amor, és violència.

aQue un home limite el po-
tencial o el desenvolupament
professional de la seua parella,
no és amor, és violència.

aQue un home manifeste ge-
losia i inseguretat quan la seua
parella es relaciona o té opinió
positiva d'algú del sexe oposat,
no és amor, és violència. 

aQue un home jutge les amis-
tats de la seua parella per a reduir
el seu espai personal amb una fi-
nalitat possessiva, no és amor, és
violència. 

aQue un home manifeste un
comportament obsessiu i acapa-
rador, disfressat de passió i en-
amorament sense límits, no és
amor, és violència.
Des de la UPCCA volem re-

ivindicar que per a aconseguir
avançar en l’erradicació de la
violència contra les dones és im-
prescindible créixer amb una
base teixida en la igualtat, for-
mant i sensibilitzant des de les
aules, donant les eines necessà-
ries per a generar una societat
crítica en la qual la tolerància als
micromasclismes siga zero, i en
la qual les dones estiguen prou
empoderades per a ser respon-
sables de si mateixes i en la presa
de les seues decisions.

25 N - DIA CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

NO SENSE ELLA
PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

I eixa caixeta? Eixa és el pro-
tector. Ah! Sí, posa-me-la que
sense eixa no hi puc estar.
Volem parlar-vos d’un grup

terapèutic conegut per la ma-
joria dels pacients:  els IBP (In-
hibidors de la Bomba de Pro-
tons). Alguns exemples molt
populars són Omeprazol, Ra-
beprazol, Esomeprazol, Lanso-
prazol, Pantoprazol. 
Bàsicament, els IBP aug-

menten el pH de l’estómac de
manera que este àcid neces-
sari per a la digestió d’aliments
no ens faça mal en situacions
de lesió. Les seues úniques in-
dicacions serien la malaltia del
reflux gastroesofàgic, preven-
ció d’úlcera peptídica, la sín-
drom Zollinger-Ellison i erra-
dicació d’infecció per
Helicobacter  pylori.
Segons l’Agència Espan-

yola del Medicament el con-
sum de fàrmacs antiulcerosos
en Espanya ha augmentat un
310,4 per cent, passant de 33,3
dosi/habitant/dia en l’any 2000
a 136,8 dos/habitant/dia en el
2012, estimant-se que entre un
50 i un 70 per cent dels tracta-
ments són inadequats pel que
fa a la indicació, la dosi i/o la
durada del tractament. L’IBP
més usat és l’omeprazol: en
l’any  2012, representava el
79,1 per cent del consum d’IBP
i el 76,1 per cent del consum
total d’antiulcerosos.
El consum crònic d’ IBP po-

dria estar associat a riscs de
fractura dels ossos, augment
d’infeccions per Clostridium
difficile, alteració de l’absorció
de vitamina B12, hipomagne-
semia... Des de la farmàcia, us
recomanem un ús responsable
d’este tipus de medicaments i
davant de qualsevol dubte, ens
podeu preguntar per alternati-
ves a estos tractaments.
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“Juga net al Carraixet” és una
campanya desenvolupada per la
Mancomunitat del Carraixet amb
l’objectiu d’erradicar la violència
a les competicions esportives que
se celebren a les instal·lacions
municipals dels municipis que hi
formen part (Alfara del Patriarca,
Vinalesa, Foios i Bonrepòs i Mi-
rambell). Per tal d’aconseguir-ho,
s’ha redactat un codi de conducta
i un protocol que tant els xiquets

i xiquetes com els seus familiars,
clubs i aficionats han de seguir.
Amb esta iniciativa es volen po-
tenciar valors com la companyo-
nia, la germanor i el joc net. 
La Mancomunitat està desen-

volupant xerrades per a cons-
cienciar a les famílies dels me-
nors. En Vinalesa la conferència
tingué lloc el passat 3 de novem-
bre a càrrec del departament de
Psicologia del Vila-real CF.

La Mancomunitat
promou la campanya
“Juga net al Carraixet”

Presentació de la campanya als representants dels clubs dels pobles de la Mancomunitat.

El nostre veí Xavier Puchol
Cataluña, Puchol II, es troba
fins al 27 de novembre a Co-
lòmbia per a disputar el Mun-
dial de Pilota a Mà. Forma
part de la Selecció Valen-
ciana, junt amb altres 14 com-
panys i companyes, sota la di-
recció de Pigat II com a
entrenador del combinat. Dis-
putaran els campionats de Joc
Internacional, One Wall, Llar-
gues i Chaza, modalitat típica
del país amfitrió.

Divendres 24 de novembre.
Lectura de manifest, vi d'honor i
col·locació de plaques al carrer
contra la violència de gènere. A
partir de les 17.30 hores al saló
de plenaris.

Divendres 24 de novembre.
Contacontes infantil “Ánimani-
mal” a càrrec de Rafa el Barre-
ter. A les 17.30 hores a la Biblio-
teca Municipal.

Dissabte 25 de novembre. Pen-
jada de les pancartes contra la
violència de gènere als balcons
de les vivendes de les persones

participants en el taller realitzat
a l’Espai Jove entre el 20 i el 23
de novembre.

Dijous 30 de novembre. Xe-
rrada per a la gent major ano-
menada “El mapa de la vida”. A
les 10.30 hores al saló de plens.

19 de gener. Reunió del Club
de Lectura a la Biblioteca amb
l’anàlisi de “La nieta del señor
Linh”, de Philippe Claudel.

ESCOLA DE NADAL. Els dies
26, 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3
i 4 de gener tindrà lloc l’Escola
de Nadal per a xiquets i xique-
tes d’entre 3 i 12 anys. Tindrà
lloc al col·legi públic José Blat
Gimeno en horari de 9 a 13 ho-
res amb la possibilitat de fer es-
cola matinera des de les 7.30
hores. Període d'inscripció de
l'1 al 14 de desembre, ambdós
inclosos, a les oficines munici-
pals. Les persones participants
gaudiran d’un oci compartit i de
qualitat amb activitats variades,
com ara Cinema de Nadal, ta-
llers o concerts, entre altres.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Puchol II al
Mundial de
Pilota de
Colòmbia

Puchol entrena a Colòmbia. /FEDPIVAL
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Temperatura mitjana: 19,8 ºC 
Temperatura mínima: 11,6 ºC
Temperatura màxima: 30,2 ºC

Velocitat mitjana del vent: 3,1 km/h
Ràfega màxima: 38,6 km/h
Precipitació total: 10,8 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

D’OCTUBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Els contes de l’horta ” 
de Cristòfor Martí i Adell

“Niños con capacidades...” 
de Pablo Pineda

Arreplegats a l'Horta Nord
des de Puçol a Alboraia, els
cinquanta-un contes d'aquest
recull són un testimoni clar
de com entreteníem nosal-
tres, no fa encara tants anys,
els infants. Però no es tracta
només de contes per als xi-
quets. N'hi ha de tot: des dels
més infantívols per a ells, als
més socials i compromesos
que apunten directament els
adults. I és que, a més del
gaudi de la relació social, el
procés de la instrucció cal
allargar-lo tant com la vida
mateixa.

De forma clara, natural y sin-
cera Pablo Pineda comparte
en este libro las claves de la
educación de un hijo con Sín-
drome de Down u otro tipo de
“discapacidad”: el papel de
la familia, la autonomía, la es-
colarización, la independen-
cia, la vida en pareja o la in-
serción laboral, y lo hace
basándose en su experiencia
personal, que le ha llevado a
convertirse en un de los refe-
rentes más reconocidos ac-
tualemente en la conciencia-
ción y sensibilización de la
sociedad en esta materia.

Com molt sovint i per desgràcia,
la violència de gènere continua
oferint xifres terribles. Seguixen
augmentant els casos entre els
més joves; fa pocs dies una dona
de 24 anys va ser assassinada da-
vant el seu fill de tres anys, un fet
que està molt lluny de la percep-
ció de normalitat que tenim del
nostre entorn. Però ha ocorregut
molt prop. Des que es coneix el
repunt de la violència de gènere
entre la joventut, els programes
específics destinats a evitar-la van
arribant, però, com sempre, molt
a poc a poc. 
Volem enviar un missatge a les

persones joves: no s’ha de deixar
d’estar alerta davant els compor-
taments que poden ser l’inici
d’una relació marcada pel mas-
clisme i el sotmetiment. Quan es-
tes conductes es manifesten, no
s’ha de tindre por, s’ha de tindre
decisió i fer front al maltractador
per a no ser una víctima més de la
violència de gènere. L’adminis-
tració té recursos per atendre en
una primera instància a qui pense
que està patint maltractament. El
telèfon 016 no deixa rastre a la
factura, i més a prop estem la Po-
licia Local i els Serveis Socials.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA


