Actuacions a Igualtat i LGBTI durant estat d’alarma pel Covid-19, de
20200315 a 20200621
Igualtat, Atenció a les dones i LGBTI; Àrea d'Igualtat i Drets Socials; Ajuntament de Calafell

Atenció a les dones

1

SIAD Calafell

1

Mossos i Policia Local Calafell

2

Ministeri d’Igualtat. Institut Català de les Dones. Policia i Mossos.

3

Ministeri d’Igualtat

3

Institut Català de les Dones

3

Atenció col.lectius LGBTI

4

SAI LGBTI Calafell

4

Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya

4

Violència contra menors

4

Fonts

6

Notes:
● Observareu que les diverses institucions mencionades en aquest resum recopilen dades
segons diferents períodes de temps, i per tant no tenim dades completes de tots els
indicadors durant l’estat d’alarma, del 20200315 a 20200621.
● Incloem dades sobre violència contra menors per ampliar la perspectiva sobre col·lectius
especialment vulnerables durant el confinament; encara s’hi podria afegir més col·lectius,
com a discapacitats, dependents, immigrants, etc., però queden fora dels àmbits de la
nostra àrea. Els nens i les nenes sí que estan íntimament lligats a les nostres actuacions.

Atenció a les dones
SIAD Calafell
Durant la pandèmia, el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Calafell ha estat
sempre operatiu, centrat especialment en casos urgents, en incidències conseqüència del
confinament, i en la coordinació per les necessàries derivacions a altres serveis d'atenció
sanitària, jurídica o psicològica.
Dades d'atencions i intervencions al SIAD durant estat d'alarma, del 2020-03-15 al
2020-06-21 (98 dies)
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87 dies dels 98 amb actuacions
Casos nous atesos
16
Actuacions realitzades
138
Situacions emergència
6
Derivació recurs habitatge 3
Derivació a altres recursos 35
Intervenció mossos o policia local 13
Expedients de risc de menors
19
Casos de persones prostituïdes
5
Per barri: 4 platja, 6 poble, 10 segur (la resta no registrat)
Casos amb Atenpro (Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de la
violència de gènere (ATENPRO), dispositiu mòbil que permet a les víctimes entrar en
contacte amb un Centre atès per personal especialitzat.)
13
Tipus d'atenció: 17 email, 3 telefónica, una telefònica I telemática, 4 telemàtica, 2
tramitació (la resta no registrats)
Alguns comentaris sobre aquestes intervencions:
○ Derivacions a atenció psicològica i atenció jurídica; coordinacions amb altres
SIAD o SARs o servei immigració; problemes econòmics derivats a Serveis
Socials Bàsics; casos per incidèncias de l'Atenpro; incidències amb entregues
de menors al pare en règims de visites; violència masclista psicològica i
econòmica, necessitat d'habitatge urgència per VM, i problemes de salut
mental.

Mossos i Policia Local Calafell
Durant l’estat d’alarma, s’han registrat sobretot més casos de violència domèstica, sorgida al
confinament forçat, a unitats familiars o de convivència, i conflictes derivats de procediments
judicials en suspens.
Hem preguntat a Mossos i Policia Local sobre les atencions per violència masclista o
violència domèstica durant l'estat d'alarma. (2020-07-01)
● S’ha observat un increment en els incidents per violències de gènere s'han
incrementat una mica, i un augment considerable en incidents per violència
domèstica (malalts mentals violents; violència fills a pares; possibles ingressos de
salut mental al centre Pere Mata que s'han aturat pel tema Covid-19).
● A nivell judicial, no s'han resolt procediments que porten conflicte com temes
custòdies, divorcis, atorgació del domicili, perquè el Jutjat va quedar en serveis
mínims urgents.
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Ministeri d’Igualtat. Institut Català de les Dones. Policia i Mossos.
Durant el confinament, han augmentat considerablement les consultes telemàtiques i
telefòniques sobre violència masclista, però han disminuït les denúncies, per temor a l'agressor
en la convivència. (Fonts 3, 7, 8)

Ministeri d’Igualtat
Les unitats especialitzades en violència de gènere de la Policia Nacional han detingut 8.790
persones durant l'estat d'alarma.
● Així mateix, s'han tramitat 8.412 denúncies i han realitzat més de 245.000 contactes
amb víctimes, visites, vigilàncies o contactes telefònics i més de 70.000 controls
d'autors.
● Durant el confinament, cinc dones i dos menors han estat assassinats per violència
masclista.
● En els 98 dies de durada de l'estat d'alarma, les trucades a l'016 van augmentar un
41,4% respecte a el mateix període del l'any anterior.
● Victòria Rosell, delegada de Govern contra la Violència de Gènere, va informar que
entre el 14 de març i el 31 de maig, el nombre de telèfon gratuït va rebre 20.732
consultes, enfront de les 14.662 d'aquests mateixos dies en 2019.
● Les consultes en línia es van incrementar un 450,5% (de 107 a 589). Així mateix, el
servei d'atenció psicològica per WhatsApp ha atès 2.038 comunicacions entre el 21
de març, quan es va habilitar, i final de maig.

Institut Català de les Dones
Quant a l’ICD (Institut Català de les Dones), segons un anàlisi de les trucades al telèfon 900
900 120 del 16 de març al 30 d’abril de 2020, durant aquest mes i mig de confinament s’han
rebut un total de 2.173, un 88% més que les trucades rebudes els mesos de gener i febrer
d’aquest mateix any al 900 900 120.
● La mitjana de les trucades diàries durant el període de confinament ha estat de 47
trucades diàries i la mitjana de trucades diàries de gener i febrer va ser de 25.
● El dia que més trucades s’han rebut ha estat el dilluns 20 d’abril amb 76 trucades.
● Durant el confinament el nombre de trucades ha anat augmentant, s’ha passat
d’una mitjana de 33 trucades diàries la setmana del 16 de març a una mitjana de 61
trucades diàries les setmanes del 20 i la del 27 d’abril.
● Respecte al tipus de violència referida, la violència física s’ha referit en el 39,5% dels
casos, la violència psicològica en un 91,8%, la violència econòmica en un 7,1% i la
violència sexual un 2,5%. S’ha de tenir en compte que els diferents tipus de violència
masclista es poden donar de forma simultània.
● Per l’altra banda, s’ha registrat una disminució del 16% pel que fa a denúncies de
violència de gènere. Potser pel temor de les presumptes víctimes a denunciar un
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agressor que, durant aquest temps d'estat d'alarma, hagués conviscut amb elles les
vint-i-quatre hores del dia.

Atenció col.lectius LGBTI
SAI LGBTI Calafell
Durant el confinament no hem patit cap delicte d’odi homofòbic al municipi. Hem estat
operatius al 100%, dedicats a atendre consultes telefòniques i telemàtiques, seguiments de casos
i treballant en campanyes, formacions i diagnosi LGBTI.
●
●

●
●

●

Cap incidència d’homofòbia a Calafell. Aquí teniu un resum de la feina duta a terme
durant l’estat d’alarma.
Contactes telefònics, telemàtics i per email. Amb l'institut La Talaia; seguiment de
casos de persones usuàries del servei; reunions periòdiques de l'equip SAI (Sebas,
Sílvia i Isabel); Consultes per sol·licitud d'informació.
Treball per la diagnosi LGBTI. Recopilació de dades obtingudes en les enquestes
enviades, contacte amb els serveis, anàlisis de les dades.
Formacions online. Sobre bones pràctiques als serveis d'Atenció Integral a les
persones LGBTI referits a l’àmbit laboral; una altra sobre la part administrativa del
servei; una altra sobre dret penal del servei SAI.
Campanyes 28J Orgull LGBTI; i 17 de maig, dia Internacional contra la LGTBIfobia.

Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya
La reclusió no ha frenat l'homofòbia a Catalunya: agressions i discriminacions per la condició
sexual, violència domèstica, atacs a xarxes socials. (Font 2)
●

●

L’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya ha registrat 22 incidències
durant el confinament, des de mitjans de març a mitjans de maig.
○ En menys d'un mes, entre el 9 de març i el 3 d'abril, es van registrar almenys
una dotzena d'agressions o discriminacions a persones per la seva condició
sexual a Catalunya, segons ha denunciat l'Observatori contra l'Homofòbia
(OCH). Entre elles, violència domèstica i identificacions policials.
○ Entre aquestes dotze agressions documentades, des de l'entitat detallen la
vulneració de drets d'un noi transgènere a Barcelona.
Molts dels atacs es produeixen a través de xarxes socials, especialment Twitter.

Violència contra menors
Menys denúncies de violència contra menors, moltes consultes i peticions d’ajuda al respecte, i
greu i preocupant augment de l’intercanvi d'imatges i vídeos pedòfils, incrementat en més d'un
500% en les xarxes socials, durant l'estat d'alarma. ( Fonts 4, 5 i 6)
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●

●

●

Les baixes xifres de denúncies de violència contra menors durant l'estat d'alarma
són una pèssima notícia.
○ Segons la Direcció General de Policia, entre el 16 de març i el 16 de maig de
2019, es van denunciar 239 casos de violència sexual contra menors.
○ Entre el 16 de març i el 16 de maig de 2020 han denunciat 84 casos, un
64,85% menys.
La fundació Anar detecta més de 863 casos greus de menors que han demanat
ajuda durant l'estat d'alarma, gairebé la meitat d'ells per violència, fins a finals de
maig. Des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma fins a l'actualitat la Fundació
Anar va atendre un total de 11.682 peticions d'ajuda necessàries per atendre un
total de 2.151 casos greus mitjançant el xat Anar i les diferents línies d'ajuda d'Anar.
Pedofilia: Segons la Guàrdia Civil, cap a finals d'abril el trànsit d'imatges i vídeos
pedòfils s'havia incrementat en més d'un 500% en les xarxes socials durant l'estat
d'alarma. Els experts criden a una major cooperació internacional i al fet que les
plataformes digitals assumeixin responsabilitat pel contingut que alberguen.
○ Si coneixeu un cas de pedofília, contacteu @mossos o @policia!

#CalafellÉsIgualtat #NomésSíÉsSí #CuidemCalafell
Igualtat, Atenció a les dones i LGBTI
Àrea d'Igualtat i Drets Socials
Ajuntament de Calafell
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