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El telèfon de la Creu Roja contra la violència
masclista tanca el 2018 amb 208 usuàries
Un 13,4 per cent més de gironines utilitzen el servei d’atenció telefònica, que l’any passat va gestionar 321 trucades Set

de cada deu participants dels programes de l’entitat humanitària a Girona van ser dones en situació de vulnerabilitat social
P.T.V. GIRONA

■ Dues-centes vuit gironines van
utilitzar el servei d’atenció telefònica de la Creu Roja contra la violència masclista el , un ,
més que l’any anterior, quan van
ser . De manera general, set de
cada deu usuaris dels diferents
programes de l’entitat a les comarques de Girona van ser dones en
situació de vulnerabilitat social.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Creu Roja ha fet
balanç de la seva activitat en el
que fa referència a aquest col·lectiu i ha incidit que el  de les
persones que atén cada any són
dones que pateixen algun o diversos d’aquests problemes: violència de gènere, la bretxa salarial i
de les pensions, precarització de
les condicions laborals, segregació ocupacional, atur, les limitacions del sostre de vidre, es troben
a l’atur o tenen la responsabilitat
gairebé en exclusiva de les tasques domèstiques i de cura.
El programa de Dones amb dificultats socials de la Creu Roja a
Girona el  es va tancar amb
 usuàries del servei telefònic
d’atenció i protecció per a víctimes de violència de genere (Atenpro), del qual és titular el Ministeri
de la Presidència, Relacions amb
les Corts i Igualtat i que gestiona
la Federació espanyola de municipis i províncies, a través de la
Creu Roja. La xifra, però, puja fins
a  si es tenen en compte tots els
contactes i les gestions realitzades
al llarg de l’any, tal com va aclarir
l’entitat humanitària.
Les estadístiques de l’últim any
també mostren que  gironines

Organitzen una
jornada sobre
solucions per
a l’accessibilitat

248

DONES

en projectes de formació i ocupació el 2018

 Prop de 250 dones van participar l’any passat a les comarques de
Girona en programes de formació i
d’ocupació per millorar les seves
competències personals i professionals. El 39% va aconseguir una feina, mentre que un 35% més es va
formar en un àmbit professional determinat que augmenta les seves
possibilitats d’inserir-se al món laboral.

L’organització
intervé en cinc
possibles casos
de tràfic de
persones a
la Jonquera

van participar en un projecte
d’empoderament de dones, amb
les quals els tècnics de la Creu
Roja van realitzar  intervencions. Vuit mares amb els seus
fills, d’altra banda, també van participar en uns tallers específics per

El cartell de la nova campanya de Creu Roja Joventut. DIARI DE GIRONA

La FaPaC explica als pares com
fer bé la preinscripció escolar

DDG GIRONA

■Les entitats ECOM, MIFAS i Válida sin barreras organitzen avui
una jornada per apropar als assistents les ajudes tècniques que hi
ha al mercat per millorar la qualitat de vida de les persones amb
mobilitat reduïda o discapacitat.
La II Jornada sobre solucions per
a l’accessibilitat, normativa i subvencions, tindrà lloc des de les 
fins les . del matí a la seu central del Grup MIFAS.
També es donaran a conèixer
les normatives que regulen la supressió de barreres arquitectòniques i s’informarà sobre les subvencions que estan disponibles
en aquest àmbit.

a víctimes de violència de gènere
que es van dur a terme el primer
semestre del .
Un altre capítol destacat té a
veure amb el tràfic de persones
amb finalitats d’explotació sexual,
ja que la Creu Roja participa en les
reunions per elaborar un protocol
d’actuació que s’activa quan es
detecten casos de dones amb
aquest problema.
A més, l’organització ha participat en les trobades de treball per
coordinar entitats i administració
en el context de la Taula de prostitució i tràfic que se celebra a la
Jonquera, on l’any passat es va intervenir en cinc casos de dones
que presentaven indicis de trobarse en aquesta situació.
En paral·lel, la Creu Roja potencia la formació amb el propòsit de
millorar les possibilitats d’inserció laboral de les dones vulnerables perquè, tal com argumenta
l’entitat, «l’ocupació no només
obre oportunitats laborals» sinó
que «també comporta canvis importants per a moltes d’elles».
D’aquesta manera es refereixen,
per exemple, al fet que la formació
les pot ajudar a «sortir d’una situació de violència» o a aconseguir
una documentació acreditativa
que els pot permetre «començar
amb un projecte de vida».
La Creu Roja Joventut ha posat
en marxa la campanya «Dones en
poder. Dones apoderades» per
promoure la igualtat de gènere a
través de l’empoderament femení, perquè aconsegueixin «el control de les seves decisions, capacitats, habilitats i, en definitiva, de
les seves pròpies vides».

Inicia una campanya posant

èmfasi en ressaltar els valors
de l’escola pública i orientant
els pares d’alumnes
DDG GIRONA

■ Coincidint amb el període de
preinscripció escolar, que començarà el proper  de març i
s’allargarà fins al  d’abril, la FaPaC (Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) ha iniciat la campanya «La
millor escola, l’Escola Pública» en
defensa de la matriculació a l’escola pública catalana.
La campanya se centra en ex-

plicar i defensar els valors que caracteritzen l’activitat de l’escola
pública segons la FaPaC: «universal, de qualitat, gratuïta, diversa,
inclusiva, innovadora, pròxima,
democràtica, participativa, feminista, aconfessional, excel·lent».
Per tal d’afavorir que la matriculació sigui un procés tranquil,
des de la FaPaC s’ha preparat un
decàleg amb vuit orientacions per
facilitar aquesta tasca a les famílies. La FaPaC posa èmfasi en el fet
que «la tria d’escola no és un dret
de les famílies, sinó que el vertader dret és poder obtenir plaça en
una escola pública».
La campanya comença incidint als pares que no s’han de dei-

xar aconsellar ni influir per d’altres persones, ja que ells són qui
sap què és el millor per als seus
fills. Així, aconsella preinscriure el
fill en l’escola pública més propera al domicili, tenint en compte
que l’educació del mateix va més
enllà del centre educatiu: «Segueix a casa, al barri, al poble o a
la ciutat... la xarxa és una prioritat
en l’educació del teu fill/a».
Aconsella també no refiar-se de
les webs dels centres, ja que «totes
les escoles públiques són igual de
bones, independentment de la
seva pàgina web, perquè totes estan administrades pel Departament d’Educació, disposen de
professorat que ha accedit a la do-

cència per criteris de concurrència competitiva, totes eduquen en
la diversitat i totes són inclusives,
és a dir, s’adapten a les necessitats
de l’alumnat».
Així mateix, els pares haurien
de visitar només l’escola pública
del costat de casa, tenint en compte que «a les jornades de portes
obertes intentaran captar-te com
a client, no et deixis manipular, el
teu fill/a no és un potencial client
sinó un subjecte de drets».
D’altres recomanacions són
«confiar en l’escola i el seu professorat», ja que els pares no tenen
«la responsabilitat de ser persones expertes en educació»; recorda que les famílies «no tenen la
responsabilitat d’escollir escola,
és l’administració qui té l’obligació de proveir el nen d’una plaça
escolar pública (gratuïta) propera
al teu domicili»; i finalitza insistint
que «la millor opció és l’escola pública més propera al domicili».

