
 
 

DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.- 

25 DE NOVEMBRE 

  

 

Un any més, avui 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra la 

dona, des de la Junta de Govern, i especialment des de les comissions d’Igualtat i Violència i la 

Comissió de Drets Humans, manifestem el nostre rebuig a la violència contra la Dona exercida 

per qualsevol persona o institució.  

Tot i que fa anys que el marc legislatiu protegeix les dones, el cert es que les xifres de dones 

maltractades i assassinades no decau, pel que es fa palès que aquest és insuficient; o si més no, 

cal alguna cosa més per aturar-ho. Fa un any, des de l’advocacia es van reivindicar un seguit de 

mesures d’entre les que destacarem la formació en perspectiva de gènere de tots els operadors 

jurídics, eines i espais dignes a seus judicials, vinculació entre serveis socials i jutjats i el 

compromís de les administracions públiques. Tot i això, un any més tard estem al mateix punt 

de sortida.  

Una de les nostres reivindicacions dels últims anys ha estat la intervenció lletrada des del 

moment de la interposició de la denúncia. En aquest sentit la Junta d’aquest col·legi s’ha reunit 

amb els responsables de les comissaries de la nostra demarcació i els seus caps, essent que en 

algun cas s’ha incrementat l’activació, no obstant les dades d’assistència a denúncia envers les 

assistències a seu judicial demostren que les primeres son ben be residuals. Per tant, seguim 

reivindicant aquesta intervenció, com essencial per garantir l’assessorament de la víctima d’inici, 

més amb la darrera sentencia del TS de 10 de juliol.  

Darrerament, tornem a escoltat la proposta de supressió dels jutjats de violència no exclusius, 

el que en el nostre cas suposaria que tots els assumptes de violència contra la dona de Martorell 

i Esplugues de Llobregat, es tramitarien al jutjat de violència sobre la dona de Sant Feliu. Des de 

l’advocacia hem exigit la no supressió, entenent que seguir endavant amb aquest acord 

suposaria un retrocés dels drets de les dones víctimes de violència.  

Malauradament, la situació sanitària que vivim en l’actualitat no ajuda gaire a l’erradicació de la 

violència, en tant que el confinament ha deixat a les víctimes en una situació de vulnerabilitat 

absoluta.   

Aquesta Junta de Govern, manifesta de manera enèrgica la seva solidaritat amb les víctimes i les 

seves famílies, i com a membres de la Xarxa de violències masclistes dels nostres partits judicials 

ens hem sumat al manifest conjunt de la Generalitat de Catalunya i la campanya de l’Ajuntament 

de Sant Feliu “No callarem” participant en la gravació del vídeo amb la lectura del manifesta que 

s’ha difós avui i del que adjuntem enllaç.  

https://www.youtube.com/watch?v=DXtzJUayCEM 

 

https://www.instagram.com/p/CIAbeJqEdP/?igshid=ndaxbfcdbtm  

https://www.youtube.com/watch?v=DXtzJUayCEM
https://www.instagram.com/p/CIAbeJqEdP/?igshid=ndaxbfcdbtm


 
 

D’altra banda, hem de reconèixer la feina que en aquest àmbit realitzeu les nostres lletrades i 

lletrats, amb empenta, dedicació i sortejant tots els obstacles tant d’espais com d’eines que 

diàriament ens trobem al camí, amb una professionalitat admirables i suplint en moltes ocasions 

les mancances de l’administració.  

  

La Junta de govern  

Atentament, 

Il·ltre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat 

 


