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Servei per atendre dones maltractades
• La consellera de Benestar Social i Família inaugura les noves instal·lacions

s’atenen una cinquantena de dones
afectades per violència masclista,
amb diferents graus i tipologies.

La consellera Neus Munté i el paer en cap, a les instal·lacions del SIE de Lleida. © H. Sirvent
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La ciutat de Lleida ha inaugurat un
Servei d’Intervenció Especialitzada
(SIE) per atendre dones maltractades
i els seus fills, també víctimes de la
violència masclista. A l’estrena de la
instal·lació hi van assistir la consellera
de Benestar Social i Família de la Generalitat, Neus Munté, i l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros.

Al conjunt de Catalunya, segons
va explicar la consellera, es van atendre durant el darrer any 2012 dones
i 675 infants en equipaments com
l’inaugurat a Lleida, que és el setè que
entra en funcionament. El paer en cap
va destacar que anualment a la ciutat,
segons les dades del Centre Municipal
d’Informació i Atenció a les Dones,

El Servei d’Intervenció Especialitzada atendrà casos de les comarques
del Segrià, el Pla d’Urgell, la Segarra,
la Noguera i les Garrigues de manera
integral, per tal com s’atenen tots els
àmbits de la manifestació de la violència, tant el de la parella com el familiar,
laboral o comunitari. Els objectius del
nou servei impulsat per la Generalitat
és oferir a les dones i els seus fills i filles
informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa i
proporcionar-los atenció sociolaboral,
psicològica i jurídica continuada, entre d’altres, atenent el procés específic
de cada dona.
El Centre Municipal d’Informació i
Atenció a les Dones va atendre l’any
passat 1.303 dones amb consultes de
tipologia diversa. •••

Conveni amb el Col·legi de Treball Social
• Per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social i promoure la professió dels col·legiats
L’Ajuntament de Lleida i el Col·legi
Oficial de Treball Social a Lleida han
signat un conveni que consolida la
relació entre les dues institucions i la
col•laboració que han portat a terme
els darrers anys per lluitar contra la
pobresa i l’exclusió social i per promoure el desenvolupament de la professió del treball social com a eina per
assolir aquesta finalitat.
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Moment de la signatura del conveni. © H. S.

Anualment s’establirà un pla de treball amb les propostes i les accions per
emprendre, que posaran en valor les
qüestions socials de la ciutat i tindran
repercussió a diferents nivells sobre la
societat i els professionals del treball
social. El conveni se suma als subscrits
amb els col•legis d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics i amb entitats que es
dediquen a l’atenció a les persones. •••

