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L'esquerra independentista 
sortira al carrer el 8-M per 
((lluitar des del feminisme" 
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L:'esquerra independentista cri
da a sortir el 8 de marc;: al carrer 
per "lluitar per una altra manera 
de viure, des del feminisme per 
a canviar-ho tot". Entitats com 
Arran lleida, la CUP, Endavant i 
e! SEPC denuncien que ia "pri
vatítzació segueix a l'ordre del 
día en aquesta legislatura". És 
per aixo que consideren que cal 
"passar de les paraules als fets i, 
a més de declarar-se Lleida ciu-

tat feminista, cal posar les con
dicions materials de vida perque 
les dones deixem de sustentar 
la vida a costa nostra, a costa de 
pitjors salaris, jornades parcials, 
feines precaritzades i tasques r10 

remunerades ni reconegudes 
de cures". Des de !'esquerra in
dependentista defensen que es 
necessiten "uns pressupostos 
feministes i cal un canvi de para
digma de serveis". 

El Jussó ha atés el 2020 
un 50% més de dones 
Amb el servei d'lnformació i Atenció, 
que raona l'augm~nt perla pandemia 
Tremp 
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El servei d' lnformació i Atenció 
a Dones del Pallars Jussa el 2020 
ha incrementat gairebé un 50% 
el nombre de persones ateses 
respecte l'any anterior. Segons 
l'equip que integra aquest servei, 
l'augment es deu en gran mesura 
al fet que les diferents situacions 
de violencia dins la llar s'han in
crementat a causa de la pande
mia. 

La pandemia ha fet que el se
guiment deis diferents casos hagi 

estat més intens per tai de preve
nir situacions greus, així, durant 
el primer confinament es va ter 
seguiment telefonic continuat, 
acompanyant les famílies malgrat 
l'a"illament provocat pel confina
ment. Aquest escenari excepcio-
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nal viscut el 2020 ha comportat, 
dones, un increment exponencial 
de les diferents actuacions que 
porta a terme el SIAD passant 
de 180 a gairebé 700. Aquestes 

inclouen atencions telefoniques 
de seguiment i consulta per te
mes relacionats amb processos 
de separació i divorci o· custodia 
deis fi lls. 
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