Comissió de defensa dels
drets humans i d'estrangeria

Avui 25 de novembre, Dia internacional contra les violències masclistes, des de la Comissió de
Drets Humans, Estrangeria, Violència de Gènere i Igualtat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Lleida, volem manifestar el compromís de l’advocacia arreu de la demarcació de Lleida per
l’eradicació de la violència contra les dones.
En l’àmbit de la defensa jurídica de les víctimes front els seus agressors, des del torn d’ofici
d’assistència a la dona víctima de violència i com a advocats/es particulars, hem constatat que
l’àmbit judicial té molt camí per recórrer per una justícia reparativa, que no revictimitzi les
dones i que assumeixi una perspectiva de gènere imprescindible per impartir justícia sense
culpabilitzar les víctimes ni obviar el seu patiment, amb especial protecció als drets dels seus
fills i filles. En aquest avenç necessari hem de ser-hi també els advocats i les advocades, així
com tota la resta d’operadors jurídics, rebent una formació contínua especialitzada i
autoavaluant la nostra actuació per a millorar-la dia a dia.
En l’àmbit legislatiu, cal impulsar totes les reformes necessàries com la que recentment –i
gràcies a la tasca d’un company del nostre col·legi- s’ha de dur a terme al Congrés dels
Diputats envers la Llei 35/1995 d’assistència a les víctimes de delictes violents i contra la
llibertat sexual, a fi de garantir que totes les víctimes d’abusos sexuals menors d’edat siguin
rescabalades econòmicament, amb ampliació del termini de caducitat.
En aquest sentit, el nostre col·legi va comparèixer davant del Parlament de Catalunya en
ponència, amb relació a la Proposició de Llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, donant la nostra opinió i formulant
propostes que els grups parlamentaris van recollir i podran incorporar en el text final de la llei.
En l’àmbit institucional, reclamem polítiques valentes per la consecució de la igualtat
d’oportunitats de les dones i les nenes. I formem part de la Comissió institucional d’Avaluació i
Seguiment del protocol d’abordatge de la violència contra la dona, així com de la Comissió
d’elaboració del protocol contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació laboral o
sexual. Tanmateix, reivindiquem la modernització de les infraestructures dels Jutjats de
Violència sobre la Dona, pel que fa al espais habilitats per a les víctimes de violència masclista i
els seus infants, dotant d’espais més amplis, amb els serveis essencials i bàsics i on es pugui
preservar el seu dret a la intimitat.
En l’àmbit col·legial, enguany s’ha implantat el 1r Pla d’Igualtat al Col·legi de l’Advocacia de
Lleida on es garanteix, també, la paritat d’advocats i advocades en els diferents òrgans de
govern i comissions col·legials.
Per últim en l’àmbit social, ens unim al clam contra les violències masclistes. Enguany més que
mai la pandèmia ha suposat un doble confinament per a les dones víctimes d’aquestes
violències, la manca d’una xarxa social i laboral ha agreujat la situació d’aïllament i l’increment
de la violència a les llars. Al seu torn, les dones que habitualment venen patint situacions
d’explotació sexual derivada del tràfic de persones a la nostra demarcació han vist aguditzada
la dependència dels seus explotadors i s’han vist sotmeses a tota mena d’abusos a canvi
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d’alimentació i sostre. Per últim la situació de confinament i de manca d’espais d’oci han
incrementat les ciberviolències, com l’assetjament sexual a través d’aplicacions i xarxes socials,
que comença cada cop a edats més prematures on les nostres nenes i joves són objecte
d’agressions masclistes pel simple fet de ser dones.
Per tot això, les advocades i els advocats seguirem defensant els drets de les dones en tots els
àmbits i podem anunciar que, properament, us presentarem el 1r informe de l’Observatori
dels Drets Humans del col·legi dedicat precisament a la situació de les víctimes de violència
contra la dona als nostres partits judicials. Volem així posar el nostre gra de sorra en la lluita
contra la violència, que a tots i totes ens pertoca, i que és la lluita per la igualtat.
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