
-El Col.lectiu de Dones Feministes de Monteada estima necessari denunciar pública
ment la situació a la qual es veura abocat el SEAFI (Servei Especialitzat d'Atenció a la 
Família i Infancia) de Monteada. En aquest servei s'atén a la Salut Psico Social de 
Famílies amb menors en situacion de Protecció i Risc. Per tant en moments de situació 
de vulnerabilitat i risc evolutiu. 

-El servei ofereix de forma gratuita Orientació, Mediació i Terapia a les Famílies que ho 
necessiten, i viuen en el Municipi de Monteada. 

-Ens qüestionem si per part dels responsables municipals, o algun dels seus regidors, 
contemplen la possibilitat d'eliminar la prestació del Servei a partir de 1'1 de juliol, 
desatenent amb aqueixa decisió la necessaria continu1tat que aquest tipus de serveis i 
tractaments exigeix. Amb aquesta mesura, en cas que es dugui a terme, es posa en risc 
no solament la necessaria continu1tat del Servei, també comportaria l'acomiadament 
dels professionals que, des del 2012, realitzen la Intervenció Familiar a través del 
SEAFI de l'Ajuntament de Monteada. 

-Les prestacions del servei tenen caracter permanent, per la qual cosa és totalment 
anómala i injustificable la seua desaparició sobtada. L'opció d'interrompre-ho durant 
uns mesos i tomar a prestar-se poc després -si es fera d'aqueixa manera- provocarla la 
ruptura del procés d'lntervenció Familiar amb les previsibles conseqüencies d'involució 
en els tractaments pel injustificable tancament del servei i l'acomiadament de l'equip de 
tecnics i especialistes que vénen desenvolupant la seua activitat a plena satisfacció de 
tota la ciudadania. 

-Com diem, 1'1 de juliol el procés d'lntervenció Familiar podria quedar interromput per 
causes alienes a les famílies i als professionals que atenen el servei, des del 2012. El 
Municipi de Monteada deixaria de comptar amb un necessari recurs municipal d'Acció 
Social, subvencionat des de la Direcció territorial d'lgualtat i Polítiques Inclusives; 
Aquesta Subvenció es contempla en l'article 34.1C de la llei 11/2015, del 29 de 
desembre de Pressupostos de la Generalitad pera l'exercici 2016 (DOCV núm. 7689), 
d' 11 de desembre del 2015. 

-En casque es dugui a terme aquesta "retallada", provocara una perdua irreparable en el 
benestar de tota la ciutadania. Eliminar un servei d'aquest tipus suposara una reculada 
dramatica en les polítiques d'acció Social del Municipi de Monteada. 

-Des del Col.lectiu de Dones Feministes de Monteada exigim per part dels responsables 
polítics del servei, una reflexió profunda sobre la transcendencia que una decisió 
d'aqueixa importancia, podria comportar a tota la ciudadania de Monteada. 

Monteada, a 22 de Juny de 2016. 

Signat: Col.lectiu de Dones Feministes de Monteada 


