
Amb motiu de la commemoració del dia 25 de novembre, reconegut  com el Dia  Internacional per a l’eliminació 
de la Violència vers les Dones, els equips professionals de l’Hospital Clínic de Barcelona amb les diferents seus, 
un any més,  ens sumem al rebuig de la violència masclista i manifestem el compromís de continuar treballant en 
la detecció i atenció per la recuperació de la salut de totes aquelles dones i fills i filles que pateixen o han patit 
maltractaments.

Els efectes del maltractament psicològic, sexual o físic provoquen malaltia i  alteracions en l’esfera mental i física 
i per aquest motiu cal considerar la violència contra les dones com un problema de salut pública i garantir la res-
posta sanitària adequada.

Des de fa 30 anys, a l’Hospital Clínic de Barcelona, treballem des de la Comissió multidisciplinària de Violència 
Intrafamiliar i de Gènere per aconseguir l’erradicació de tota classe de violència contra les dones, per a la recupe-
ració  de les dones exposades a maltractaments, emocionals, físics, sexuals, abusos, assetjaments, micromasclis-
mes i dissenyar i implementar les bones pràctiques en la seva atenció.

Dissortadament hem de recordar un any més a les dones i els seus fills i filles assassinades. Aquest any voldríem 
recordar de manera especial a totes les dones que per la situació de pandèmia s’han vist doblement afectades, 
obligades a conviure amb els agressors, aïllades i sense l’ajuda i suport familiar, social i sanitari que necessitaven. 
Durant la pandèmia l’Hospital Clínic, es va convertir en un dels refugis per algunes dones víctimes de violència 
sexual i va mantenir les portes obertes i l’activació del protocol d’atenció integral a la violència sexual sense in-
terrupció durant tot el confinament  Volem també agrair la  professionalitat i la dedicació dels equips implicats i 
incansables de l’Hospital.

Des de les Comissions d’Igualtat i de Violència Intrafamiliar i de Gènere ens comprometem a seguir treballant:
 - per la Implicació de les Institucions sanitàries, socials, d’ensenyament i jurídiques per l’erradicació   
 de les violències contra les dones.
 - per la Implicació de la ciutadania en la millora de la igualtat entre homes i dones i per aconseguir   
 “tolerància zero“ a situacions que puguin suposar risc de maltractament per a les dones o pels seus   
 fills i filles.
 - per renovar el compromís de tota l’organització en la lluita contra les desigualtats de gènere i les   
 violències contra les dones, i dels equips professionals del CLÍNIC en l’atenció i recuperació de la   
 salut de les dones exposades a qualsevol tipus de violència masclista.
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