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Gairebé 450 denúncies per
violència de gènere a Sabadell
aquest 2020
El SIAD obre 301 casos i es fan 2.300 atencions enguany

Imatge d'arxiu de l'encesa d'espelmes en record de les víctimes | Juanma Peláez

En el que va de 2020 s'han registrat 442 denúncies per violència de gènere al Grup d'Atenció a la
Víctima (GAV) de Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una cinquantena menys que ara fa un any,
quan es va assolir 496. La particularitat d'enguany ha estat el confinament dels mesos de març,
abril i maig.
Precisament, la lectura que se'n fa d'aquest període, tal com ha assenyalat la sergent del servei,
Neus Rebull, "denota que, malgrat vam atendre moltes trucades
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32388/trucades-contra-violencia-masclistaaugmenten-140-durant-primer-confinament-al-valles-occidental) , no hi va haver denúncies de
violència de gènere a Sabadell i després no n'ha augmentat el nombre, cosa que vol dir que
segur que hi ha hagut conflictes, però que les dones no els han denunciat".
Per contra, Rebull ha destacat com a "part positiva" de la situació desembocada per l'esclat de la
pandèmia de la Covid-19 que "no s'han travessat tant les ordres d'allunyament com és habitual".
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Vuitantena de denúncies a la Policia Municipal
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La Policia Municipal de Sabadell, entre l'1 de gener al 15 d'octubre, ha notificat 85 denúncies
relacionades amb la violència de gènere (57) i domèstica, de les quals tres per trencament de
condemna i una per abús sexual i una altra per odi i discriminació.
Són quatre menys que fa un any, tot i que les dades de 2019 s'allargaven fins al 31 d'octubre
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/27524/sabadell-registra-61-denuncies-violenciamasclista-aquest-2019) , però el percentatge d'aquelles relacionades amb la violència de gènere
és pràcticament el mateix, al voltant d'un 68%. A més, de les 32 ordres de protecció sol·licitades
se n'han concedit 20.
2.300 atencions del SIAD
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), entre l'1 de gener i el 15 d'octubre, ha fet 2.300
atencions, un 40% de treballadores socials, i que són 450 més que el 2019. D'altra banda ha
obert 301 expedients per assessorar dones, 244 dels quals nous, i 91 fills i filles, 72 dels quals
han estat atesos per primera vegada.
En total s'han realitzat 2.300 atencions, la qual cosa significa un increment del 24% respecte les
realitzades l'any passat, on es van fer un total de 1.850.
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