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RESUM DEL DIAGNÒSTIC MUNICIPAL SOBRE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE LA POBLACIÓ DE
RIOLA
L’Ajuntament de Riola ha elaborat el Diagnòs8c Municipal sobre la Violència de Gènere
de la població com a punt de par8da del futur Pla local contra este 8pus de violència.
L’objec8u general de l’estudi ha sigut iden8ﬁcar, caracteritzar i analitzar les diferents
formes de violència que s’exerceixen contra les dones del municipi.
Tot el procés ha sigut dirigit tècnicament per l’equip de l’Associació ALIA conformat per
una Psicòloga/Agent d’Igualtat i una Educadora Social en coordinació amb l’Agent de
Desenvolupament Local.
La metodologia que s’ha u8litzat es basa en una perspec8va par8cipa8va amb la
implicació de la ciutadania i del personal tècnic de l’Ajuntament. Este procés
par8cipa8u es jus8ﬁca perquè la violència de gènere és un assumpte públic que
concerneix i deu involucrar a tota la societat.
.- Recollida de dades
-

Anàlisi quan8ta8u extern.

-

Anàlisi quan8ta8u intern.

-

Anàlisi qualita8u. Processos par8cipa8us.

Les ferramentes d’inves8gació que s’han u8litzat han sigut d’entre altres:
.- Grups de discussió que ens han permès conèixer i analitzar les percepcions, opinions
i ac8tuds de la població envers les desigualtats i, en concret, cap a la violència
masclista. Han estat conformats per les associacions i en8tats del poble.
.- Entrevistes en profunditat a les professionals de l’Ajuntament que per la seua posició
i coneixements han aportat informació a l’estudi.
.- Resum de les conclusions de l’estudi.
.- Les agressions que més es produeixen són sempre les menys greus, classiﬁcades com
a violència psicològica, violència econòmica i violència simbòlica.
.- S’entén que l’assistència rebuda després d’haver pa8t agressió per causa de violència
de gènere és en general posi8va.
.- La majoria de vegades les víc8mes s’obrin a les seues amistats i no a les persones del
seu entorn familiar.

.- Les causes que s’atribueixen a la violència de gènere són la crisi econòmica, l’atur, la
falta de valors des de la infància i la gelosia.
.-El tractament dels problemes referents a la violència de gènere està condicionat per
la idea de ser una població xicoteta, per la incomprensió i el temor a les crí8ques.
.- Els micromasclismes estan fortament arrelats en la població.
.- Es detecta absència de treball intergeneracional per equilibrar sensibilitats respecte a
la violència de gènere.
.- Respecte a la violència de gènere l’Ajuntament de Riola actua en xarxa amb altres
serveis.
.- L’Ajuntament ha realitzat programes i accions envers la Igualtat d’oportunitats entre
homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, en diferents àmbits. Així mateix,
s’han ampliat els canals de difusió per que la informació sobre els serveis de prevenció
i atenció a les víc8mes de maltractament arribe a la població.
.- Les persones entrevistades pensen que la població està bastant informada per poder
detectar i actuar sobre casos de violència de gènere, però que no es coneixen tots els
recursos que hi ha.
.- S’observa un sincer interés en la necessitat de millorar les comunicacions entre
l’Ajuntament i el teixit associa8u per poder abordar amb resultats sa8sfactoris la lluita
per la igualtat i contra la violència de gènere.
.- En general, no existeix un coneixement adequat sobre la violència de gènere.
.- S’observa unanimitat en la necessitat de millorar i incrementar l’educació sobre
igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista.
.- Es transmet la necessitat de millorar la formació sobre igualtat i violència de gènere
entre els professionals i el personal que està en la cadena d’atenció a la víc8ma de
maltractament.
.- S’observa la necessitat real de treballar amb les famílies des del suport de les
ins8tucions i de la comunitat educa8va.
.- Es manifesta l’esforç per treballar en xarxa amb altres municipis i en8tats i per
avaluar les seues accions.
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