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El telèfon contra la violència
masclista atén un 7,6% menys de
trucades al Vallès Occidental
Només ha augmentat el percentatge de trucades de dones en situació de
monomarentalitat

Les trucades de dones que conviuen amb els seus agressors han disminuït | Danny G

La línia d'atenció contra la violència masclista va atendre un 7,6% menys de trucades aquest
any 2021 al Vallès Occidental, segons les dades publicades avui per l'Institut Català de les
Dones. En total, van ser 1.172 trucades, 97 menys que l'any 2020, però un 30% més que les dels
anys 2018 i 2019.
La violència psicològica va ser la més referida en les trucades, 8 de cada 10; mentre que
la violència física va ser el motiu de 3 de cada 10 trucades. Tot i això, cal tenir en compte que
ambdues formes es donen de forma simultània.
També s'han registrat canvis en els àmbits de la violència masclista respecte a l'any 2020: tot i
que la més habitual segueix sent el de la parella (76,8%), hi ha hagut un augment anual en
l'àmbit familiar i en el sociocomunitari, un 7,8% i un 3,4% respectivament del total de les trucades
rebudes.
Les dones que truquen tenen entre 30 i 50 anys, i amb menors a càrrec que conviuen en la
mateixa llar: un 30,6% de les trucades rebudes són dones en parella amb descendència. L'única
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/7442/telefon-contra-violencia-masclista-aten-menys-trucades-al-valles-occidental
Pagina 1 de 2

estructura familiar que augmenta el nombre de trucades respecte el 2020 són dones en situació
de monomarentalitat, un 14,2% més.
En canvi, han disminuït les dones ateses que conviuen amb el seu agressor: aquest 2021 han
estat un 35,7% dels casos mentre que el 2020, quan es van aplicar les mesures més restrictives
de confinament per aturar l'expansió de la Covid-19, van representar més de la meitat de les
atencions (54,8%).
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