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Todos os municipios darán a coñecer recursos de psicólogos a vítimas de / Galicia Confidencial (GC)

Todos os municipios darán a coñecer recursos de psicólogos a
vítimas de violenc¡a machista ante o seu "pouca difusión"
O Colexio de Psicoloxía asina un convenio coa Fegamp, e lamenta falta de atención a menores malia o repunte de casos
Por E.P- | Sant¡ago de Compostela
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Todos os concellos galegos darán a coñecer os recursos de psicólogos existenles para a atención a mulleres de violencia machista no marco dun convenio
asinado pola Federación Galega de lVunicipios e Provincias (Fegamp) e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG).
En rolda de prensa este mércores en Santiago, a decana do Colexio ofìcial de Psicoloxía de Galicia, Rosa Alvarez, remarcou a necesidade de que nas
admin¡stracións máis próximas aos cidadáns se informe sobre os programas existentes de atenctón a mulleres, xa que lamenta que teñen "pouca drfusión,'.
En v¡rtude dun acordo entre a Secrelaría Xeral de lgualdade e o COPG en Galic¡a desenvólvense dous programas: un destinâdo a vítimas de violencia de xénero no que se asigna á muller un terapeuta con 1 0 sesións gratuítas- e outro orientado a homes que queren aprender a resolver conflitos sen violencia -chamado

'Abramos o cÍrculo'-.
Ao respeclo, Rosa Ávarez lamenta que por parte da Administración galega "non se difunden axeitadamente" estes programa e "non se coñecen" entre potencia¡s
usuarios. Por iso, destaca a importancia deste convenio coa Fegamp para a súa promoción, pois haberá concellos que "non sarban absolutamente nada" deles.
Nesta liña, o presidente da Fegamp, Alfredo García, apuntou que con este convenio se busca mellorar a atención a mulleres vítimas desta lacra, precisamente
nunha semana na que se conmemora o Día pola Eliminación da Violencia sobre a Muller -25 de novembro-.

A l¡ña seguida, García reflexionou sobre a "falta de valores absolutamente perigosa" na sociedade, ao tempo que chamou administracións e conxunto de persoas
que rodean unha vítima a protexela.
FALTA DE ATENCIÓN A MENORES
Neste sentido, Rosa Alvarez critica que "a día de hoxe non está garantida" a atención psicolóxica a mulleres na rede pública do Sergas, e o único ao que poden
recorrer é as Unidades de Saúde l\rlental. Por iso, creáronse estes convenios entre a Xunta e os psicólogos galegos, se ben lamenta a limitación de solo 10
encontros cun terapeuta, xa que "haberá persoas que necesiten 10 sesións e persoas que neces¡ten 20".

Ademais, chamou a atención sobre que malia o repunte dos casos de violencia de xénero entre menores "non hai nada" para a atención terapéutica a menores
con problemas de control de violencia.
E é que apunta que o programa de'Abramos ou círculo'só está dispoñible a maiores de 18 anos, malia que ha¡ novos de 16 ou 17 anos que recoñecen empurrar
ou insultar á súa parella, pero non poden ser asistidos, polo que censura que "non se están a poñer as medidas" necesarias.

Finalmente, Rosa Álvarez quéixase de que en Galicia sexa necesario que unha muller presente unha denuncia para poder ter acceso a programas de atención
psicolóxica, posto que denunciar "é un paso moi duro".
'ÉlNota editoriâl
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