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Actualitat

El Servei d'Assessoria Jurídica és un espai de consulta i
assessorament per a dones

Dimecres 10 de març de 2004
L'Ajuntament de Castellar ha fet balanç del servei d'Assessoria Jurídica de la dona
de l'exercici 2003. Un servei destinat al col·lectiu femení, que va posar en marxa la
Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Castellar, al març del 1999.
L'Assessoria Jurídica de la dona és fruit d'un conveni signat amb la Diputació de
Barcelona, i que funciona a través de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat per la
Dona. El servei l'ofereixen diferents advocades de l'Associació Dona i Drets, que té
la seu a Barcelona. L'Assessoria Jurídica ofereix informació i suport jurídic a totes
aquelles dones que ho necessiten, atenent a problemàtiques diverses. Així, es pretén
que la dona, abans de recórrer a la justícia, pugui tenir un espai de consulta i
d'assessorament. Durant l'any 2003 s'han atès a 26 dones. La major part de les
consultes que ha rebut el servei han estat per demanar assessorament sobre aspectes
jurídics relacionats amb la situació familiar. En aquest sentit, un 50 per cent de les
consultes han estat per demanar informació sobre els tràmits de separació, i un 20
per cent sobre la separació de parelles de fet. D'altra banda, els conflictes laborals
també han centrat part de les consultes, un 7,69 per cent. Altres motius de petició de
visita han estat els problemes relacionats amb les herències, o les reclamacions de
diners i reclamacions administratives. La majoria de dones que han utilitzat el servei
són dones d'entre 40 i 50 anys i que treballen, tot i que sovint en feines sense
qualificar. També han estat ateses dones majors de 80 anys. Altres usuàries, són
dones que no treballen, que estan en situació d'atur, que són pensionistes o que estan
jubilades. El servei d'Assessoria Jurídica funciona tots els dilluns, de 15.00 a 17.00
h, a la Regidoria de Benestar Social de Castellar. Una advocada especialista en
temes relacionats amb la dona, visita la nostra vila per tal d'oferir atenció i suport a
les dones que ho requereixin. Les visites no tenen cap cost econòmic, i per tant són
gratuïtes. Per tal de poder utilitzar les prestacions que s'hi ofereixen, cal demanar
cita prèvia a la Regidoria de Benestar Social, al Palau Tolrà, número 1, o bé trucar
al telèfon 93 714 40 40.
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