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Presentació ahir del nou protocol a la delegació del Govern a Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ El departament d’Igual-
tat i Feminismes va presentar 
ahir a Lleida el nou protocol 
marc per a una intervenció amb 
diligència deguda davant de si-
tuacions de violència masclista 
i que inclou un “canvi de para-
digma” a l’interpel·lar totes les 
institucions públiques a complir 
el fet d’haver d’activar totes les 
mesures necessàries per garan-
tir els drets de les dones, nens 
i adolescents, posant el focus 
també en la prevenció i la repa-
ració. La presentació es va fer 
als representants d’ens locals 
i agents de la Taula Institucio-
nal del Circuit de les Terres de 
Lleida per a l’Abordatge de la 
Violència Masclista, que s’apro-
varà el proper 13 d’octubre. En 
aquest sentit, el delegat del Go-
vern a Lleida, Bernat Solé, va 
citar tots els ens locals, fins i tot 
entitats com ara clubs esportius, 
a disposar d’un protocol propi 
per poder abordar violències 
masclistes. Per la seua part, 
la secretària de Feminismes, 
Montserrat Pineda, va desta-
car que el nou protocol “posa 
les dones al centre i obliga les 
administracions a alinear-se per 
fer unes polítiques que permetin 
millorar l’atenció”. Així mateix, 
va assenyalar que “totes les ad-
ministracions hem de compartir 
un mateix llenguatge per dei-
xar clar que, com a societat, no 

Resposta comuna i coordinada 
contra la violència masclista
El Govern insta que cada ens local i fins i tot entitats tinguin un protocol

IGUALTAT DRETS

podem permetre aquest nivell 
de violència”. D’altra banda, el 
protocol inclou nous tipus de 
violència com la digital, obstè-
trica o la vicària. A més, també 
contempla l’atenció a les pro-
fessionals que atenen aquestes 
dones. Pel que fa a la violència 
sexual, Pineda va assenyalar 
que ben aviat s’aprovaran noves 
mesures per millorar l’atenció i 
que aquesta sigui igual a tot el 
territori.

LES CLAUS

Nou protocol. Posa el focus en la prevenció i la reparació, a 
més d’incloure totes les violències masclistes com la digital, 
l’obstètrica i la vicària. Així mateix, es dona suport a les profes-
sionals de l’atenció que poden patir violència.

Més denúncies. Segons la Fiscalia, l’any passat hi va haver 
1.870 casos a les comarques lleidatanes, un 15,5% més que el 
2020. 4 denúncies per homicidi en grau de temptativa i van pu-
jar les diligències per assetjament, amenaces i delictes sexuals.

Jornada 
d’Aspros amb 
empreses i 
proveïdors
Sobre responsabilitat 
social corporativa

ENTITATS ANIVERSARI

Jornada celebrada ahir per la Fundació Aspros a la Llotja en el marc del 60è aniversari.

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Aspros va 
organitzar ahir a la Llotja un 
acte d’agraïment a empreses, 
clients i proveïdors de l’entitat 
i del seu Centre Especial de Tre-
ball amb la presència de més 
d’un centenar de persones. La 
sessió forma part dels actes de 
celebració del 60è aniversari de 
la Fundació. L’entitat va voler 
destacar la tasca duta a terme 
en l’àmbit de la inclusió laboral 
de persones amb discapacitat in-
tel·lectual o amb trastorn men-
tal. A més, va destacar el suport 
que rep en matèria de Respon-
sabilitat Social Corporativa de 
les empreses que contracten els 
serveis del CET. Els assistents 

AMADO FORROLLA

van ser rebuts per Marta Alòs, 
membre del Patronat de la Fun-
dació Aspros, i Enric Herrera, 
director executiu de l’entitat. 
Així mateix, hi va haver una 
taula redona d’experts amb Res-

ponsabilitat Social Corporativa, 
moderada pel coordinador de 
Respon.cat, Josep Maria Ca-
nyelles. Impulsar la inclusió i 
la qualitat de vida de les per-
sones amb discapacitat són els 

objectius principals de l’entitat, 
que treballa des del 1962 junta-
ment amb les famílies, les admi-
nistracions i entitats públiques 
per a la normalització d’aquest 
col·lectiu.

Oncolliga surt al 
carrer amb les 
flors de paper 
contra el càncer
Avui instal·larà una 
dotzena de taules

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ Oncolliga tornarà 
a sortir avui al carrer en la 
jornada solidària Una flor 
per a un projecte. En total, 
hi haurà una dotzena de 
taules en diversos punts de 
la ciutat, com a l’avinguda 
Rovira Roure, al carrer De-
mocràcia o a l’hospital Ar-
nau de Vilanova. L’entitat 
va explicar ahir que aquest 
any aposta per dos projec-
tes. D’una banda, un equip 
dirigit al servei d’anatomia 
patològica amb PetroChill, 
per congelar biòpsies intra-
operatives en 60 segons, co-
sa que permet analitzar la 
mostra i donar resultats en 
el mateix moment de la in-
tervenció. El segon projecte 
són ecògrafs portàtils per als 
equips de cures pal·liatives. 
Oncolliga assenyala que les 
16.000 flors de paper elabo-
rades per voluntaris aporten 
els recursos econòmics que 
permeten finançar projectes 
contra el càncer a les comar-
ques lleidatanes.

Dones catòliques, 
contra l’“abús de 
poder” a l’Església

VATICÀ

❘ BARCELONA ❘ Dones catòliques 
van entregar dimarts al Va-
ticà un informe que recull la 
seua “frustració” per “l’abús 
de poder, la discriminació, 
el sexisme i la por que ex-
perimenten en l’escenari 
eclesial”. Així ho revela un 
informe del Consell de Do-
nes Catòliques, que insta els 
líders de l’Església a inclou-
re les dones en la presa de 
decisions.

L’evolució de la 
leucèmia es defineix 
des del seu inici

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Investigadors de 
l’Idibaps-Hospital Clínic de 
Barcelona han demostrat que 
les cèl·lules que provoquen la 
recaiguda després del trac-
tament i que donaran lloc a 
la transformació de la leucè-
mia a un tumor molt agressiu 
ja es poden detectar en una 
quantitat molt petita des de 
l’inici de la malaltia. Aquest 
treball obre la porta a un 
diagnòstic precoç i també a 
noves estratègies pel que fa 
al tractament.


