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- Nota de premsa –
Nou protocol local per a l’abordatge la violència masclista

La coordinació i el treball en xarxa afavoriran la lluita
contra aquesta xacra
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, la regidora de Serveis Socials
i Polítiques d’Igualtat, Ana Díaz, i representants sanitaris i dels cossos de
seguretat han presentat aquest matí a l’Ajuntament el protocol local per a
l’abordatge de la violència masclista revisat i actualitzat.
Josep Monràs ha destacat que el protocol representa “la voluntat d’acció
compartida entre els agents sanitaris, serveis socials i cossos de seguretat,
perquè no se’ns escapi res”. L’alcalde ha afegit que és “un pla digne d’elogi
fruit del treball d’excel·lents professionals”.
La regidora Ana Díaz ha recordat que “Mollet té una llarga trajectòria de
compromís i lluita contra la violència masclista” i que la prioritat de
l’Ajuntament és “posar a l’abast de la ciutadania tots els recursos” per acabar
amb aquesta xacra.
Objectiu general
El protocol local per a l’abordatge de la violència masclista és la revisió i
actualització del primer pla que es va fer l’any 2004. L’objectiu principal és
garantir l’atenció integral i coordinada de tots els serveis i administracions per
donar resposta a les necessitats específiques de les dones que pateixen aquest
tipus de violència.
La regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, Ana Díaz, ha afirmat que
amb aquest document s’incidirà en “la prevenció, en actuar abans que pugui
passar res”.
El director executiu del Sector Sanitari del Vallès Oriental, el doctor Joan
Parellada, ha agraït la feina de sensibilització de l’Ajuntament de Mollet “per
posar fil a l’agulla i lligar els sectors sanitaris i no sanitaris amb la idea de
tirar endavant aquest protocol”.
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