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0. PRESENTACIÓ 

 

El protocol d’actuació en situacions de violència masclista en la parella a la ciutat de Manresa i el 

Bages s’aprova el juny del 2004. Tots els serveis i institucions del territori implicades en la lluita 

contra la violència masclista, a través d’un acord de voluntats, dissenyen el circuit d’actuació en 

situacions de violència masclista en la parella. Aquest protocol és impulsat des de la seva aprovació 

fins a l’actualitat per l’Ajuntament de Manresa i ha estat un referent d’actuació, innovador en el seu 

temps i encara vigent a l’actualitat. 

 

Per al seu desplegament i seguiment es crea una comissió de seguiment estable formada per tots 

els/les representants que l’han elaborat (plenari) i una comissió de treball permanent formada per 

els/les professionals que atenen directament les dones víctimes de violència masclista del nostre 

territori. La presidència de la comissió de seguiment (ara Equip Comarcal del Bages) correspon a la 

regidora de la Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Manresa i en forma part també el conseller 

d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages. Aquesta formació mixta és un tret 

diferencial d’altres circuits i/o protocols i té a veure amb els inicis dels treballs d’elaboració del 

protocol i la voluntat política municipal d’impulsar-lo des del seu origen, l’any 2002.  

 

Així doncs, en el nostre territori es treballa de forma coordinada i en xarxa des de 2004 des del 

consens dels agents implicats. En aquells moments no es disposava de regulació legal en relació a 

les actuacions que l’administració publica havia d’assumir. El 24 d’abril de 2008, el Govern de 

Catalunya va aprovar la llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta 

llei dona pes legal a les actuacions que ja s’anaven desenvolupant a Manresa i al Bages des de feia 

temps amb l’objectiu d’eradicar aquesta violència. També permet assentar les bases per a 

l’establiment d’actuacions noves i necessàries que afecten totes les administracions i els agents 

socials implicats en l’abordatge de la problemàtica. La llei ha posat les dones al centre, com a 

subjectes de dret, i ha considerat la violència masclista com una vulneració greu dels drets humans 

i les llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena ciutadania, la seva 

autonomia i la seva llibertat.   

 

En el desenvolupament d’aquesta llei se situa l’Institut Català de les Dones, que elabora  un 

protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Aquest protocol, que 

s’aprova el 2009, constitueix el model d’intervenció per a l’establiment de les noves pràctiques que 

cal introduir en els diferents nivells d’atenció a les dones afectades per violència masclista, per 

https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
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treballar en estratègies de prevenció, així com per assentar les bases d’un veritable treball en 

xarxa. L’any 2014 s’aprova el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a les comarques 

de la Catalunya Central, i la nostra comissió de seguiment del protocol (plenari) es transforma en 

Equip Comarcal del Bages.  

 

Paral·lelament també, el Pla d’actuació Municipal de Manresa en tots els seus períodes ha establert 

com a prioritat en les polítiques de la dona impulsar el protocol d’actuació en casos de violència 

masclista, i reconeix que la violència contra les dones va més enllà de l’excepcionalitat dels casos 

individuals i que són un fenomen social que cal tractar de forma integrada.  

 

La finalitat actual del nostre protocol ha estat sempre englobar, sensibilitzar i activar de forma 

coordinada el màxim d’àmbits implicats en l’atenció a les dones, fills i filles que pateixen violència 

masclista en el nostre territori d’aplicació. L’abordatge integral del problema segueix requerint la 

col·laboració, formació i la coordinació de tots els agents socials i professionals implicats, per així 

optimitzar els recursos, aglutinar esforços i, en definitiva, millorar la intervenció i, a través 

d’aquesta, la situació de les víctimes de violència masclista.  

 

Així doncs, com a instrument d’intervenció, aquest protocol s’ha adaptat i revisat segons els 

antecedents descrits, els treballs realitzats per la comissió de seguiment (Equip Comarcal, a partir 

del 2014) i la comissió de treball, i s’actualitza aquest 2019 seguint les parts diferenciades que 

sempre van inspirar el nostre protocol: 

 

- Fixa primer el marc conceptual i legal on s’enquadra. 

- Descriu el seu procés d’elaboració, adaptació al protocol marc i revisió, mantenint la 

seva composició mixta i trajectòria. 

- Aborda l’actuació dels agents i serveis que en formen part a l’actualitat. 

 

La violència masclista té una base estructural i cultural que implica que les persones amb 

orientacions i identitats sexuals diverses puguin reproduir patrons de violència masclista. 

 

Tenint en compte que ens trobem davant d’una problemàtica complexa i multicausal, aquest 

protocol té com a repte de futur poder adoptar circuits específics i concrets per als diferents tipus 

de violència masclista (MGF, matrimonis forçats, joves, agressions sexuals, àmbit laboral...).  
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1. MARC CONCEPTUAL 
 

1.1. El fenomen de la violència masclista 
 

 
La violència contra les dones ha estat anomenada amb diferents termes, segons el context i 

l’època: violència sexista, violència patriarcal, violència domèstica, violència de gènere i violència 

masclista, entre d’altres. En tots els casos, la terminologia indica que es tracta d’un fenomen amb 

característiques diferents respecte d’altres violències: és una violència que pateixen les dones pel 

sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. 

 

El fenomen de la violència masclista l’hem de buscar en el pes cultural del patriarcat. Aquest pes 

cultural exercit sobre homes i dones, el podem trobar gairebé de forma transversal a totes les 

societats i va acompanyada de l’assignació d’uns rols i d’uns estereotips de gènere que tenen uns 

valors desiguals.  

 

La historiadora Gerda Lerner ha definit el patriarcat com “la manifestació i la institucionalització del 

domini masculí sobre dones i criatures dins la família i l’extensió d’aquest domini masculí sobre les 

dones a la societat en general”.  

 

La violència masclista és un producte de la cultura patriarcal, la màxima expressió de la qual es 

constitueix al voltant d’allò que coneixem com a masclisme. En aquest sentit, la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, ha optat per emprar aquesta 

denominació entenent el masclisme com la imposició d’un model de masculinitat que cerca la 

imposició de conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. 

 

La violència masclista és, doncs, estructural i multicausal. La violència no es deu a trets patològics 

d’una sèrie d’individus, sinó que té trets estructurals d’una manera cultural de definir les identitats i 

les relacions entre els homes i les dones.  

 

La violència masclista es produeix en una societat que manté un sistema de relacions de gènere 

que perpetua la superioritat dels homes sobre les dones i assigna diferents atributs, rols i espais en 

funció del sexe. 
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La violència masclista és, a més, instrumental. El poder dels homes i la subordinació de les dones, 

que és un tret bàsic del patriarcat, requereix algun mecanisme de submissió. En aquest sentit, la 

violència esdevé l’instrument que serveix per consolidar aquest domini. La violència no és un fi en si 

mateix, sinó un instrument de dominació i control social i, en aquest cas, s’utilitza com a 

mecanisme de manteniment del poder masculí i de reproducció de la submissió femenina. 

D’aquesta manera, el factor principal de risc per a la violència masclista és, precisament, el de ser 

dona. La violència té greus repercussions en les dones, tant immediates com tardanes, afecta el 

benestar físic, mental i social, i arriba a destruir la dignitat i l’autoestima. 

 

Des del Circuit del Bages i de la Catalunya Central, seguint els criteris de la Llei 5/2008 i del 

Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, utilitzem l’expressió 

violència masclista perquè el masclisme és el concepte que, de forma més general, defineix les 

conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat 

un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. 

 

Tradicionalment, en la cultura patriarcal, els rols que han de desenvolupar dones i homes estan 

clarament diversificats, però no són valorats igualment. Així, l’establiment d’aquests rols fa que 

cadascuna de les persones integrants d’una societat determinada interioritzi el que ha d’assolir, 

d’acord amb les expectatives que confirmen la seva acceptació pel sistema. El manteniment o la 

transgressió dels papers assignats són premiats o castigats puntualment, mitjançant un conjunt de 

mesures punitives per tal que les dones i els homes s’adeqüin als rols que estableix l’ordre simbòlic 

patriarcal. 

 

Les pressions –com diu Dolores Juliano– s’esglaonen a diversos nivells: un de general, que 

discrimina, critica i desvalora tota infracció de les normes establertes (patrons de doble moral, 

naturalització de les tasques assignades, menyspreu de les aportacions socials, demandes i desitjos 

de les dones, sovint considerats com a prescindibles) i un nivell de pressió més concret que 

estigmatitza els sectors femenins que ja s’han apartat de les normes (heterosexualitat obligatòria, 

do gratuït de la sexualitat i els serveis, acatament del poder masculí). 

 

Aquests dos nivells configuren el que s’anomena violència simbòlica, és a dir, un maltractament 

soterrat i molts cops intangible, però que constitueix la base i la legitimació per a la utilització 

d’altres formes més evidents de violència. La violència simbòlica, per les característiques que la 

defineixen i per la tolerància social que l’empara, té unes dimensions incalculables i sovint de difícil 

identificació. 
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La violència simbòlica és l’expressió més estructural del patriarcat, fenomen històric i cultural que 

comporta un sistema de valors basat en l’intent secular de dominació de les dones i que estableix 

mecanismes de poder consensuats a través d’una ideologia que legitima i mitifica l’opressió. 

 

La violència contra les dones és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura, que no sols 

destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i la 

llibertat de les dones. Per aconseguir la igualtat material i no provocar una doble discriminació, 

s’han de patir les desigualtats existents. 

 
Per aquest motiu, s’ha produït una transformació de les polítiques públiques que té com a objectiu 

la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones en tots els àmbits.  

 

Es tracta, en definitiva, d’enfocar el fenomen de la violència masclista com un problema vinculat al 

reconeixement social i jurídic de les dones, evitant la victimització secundària, el maltractament 

addicional exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista, com a 

conseqüència directa o indirecta dels dèficits quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a 

terme pels organismes responsables i també per les actuacions desencertades provinents d’altres 

agents implicats.  
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1.2. Definició 
 
La resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides de 1993 va establir que la violència 

masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir 

com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces 

d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida 

pública com en la privada”. 

 

La violència masclista és una expressió de poder dels homes sobre les dones. En el cas que aquesta 

violència sigui exercida per la parella o exparella, té unes característiques a tenir en compte a l’hora 

de definir-la: la reiteració dels actes violents i la situació de domini de l’agressor, que utilitza la 

violència per a la submissió i control de la víctima. 

 

Actualment, l’article 3 de la llei 5/2018 defineix la violència masclista com, “la violència que 

s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en 

el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda pels mitjans 

físics, econòmica o psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui 

com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic 

com en el privat”. 

 

La violència masclista es pot exercir d’una manera puntual o d’una manera reiterada, i pot adoptar 

alguna de les formes següents: 

 

a. Violència física: inclou “qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb 

el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany”. 

b. Violència psicològica: inclou “tota conducta o omissió intencional que produeixi en una 

dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, 

d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol 

altra limitació del seu àmbit de llibertat”. 

c. Violència sexual i abusos sexuals: inclou “qualsevol acte de naturalesa sexual no 

consentit per les dones, incloent-hi l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de 

violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, 

amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una 

relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”. 
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d. Violència econòmica: consisteix en la “privació intencionada i no justificada de recursos 

per al benestar físic o psicològic d’una dona, i, si escau, de les seves filles i fills, i la 

limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella”. 

 
Àmbits de la violència masclista 

 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

 

Violència en l’àmbit de la parella 

Consisteix en la “violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i 

perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut 

relacions similars d’afectivitat”. 

 

Violència en l’àmbit familiar 

Consisteix en la “violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les 

menors d’edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de 

les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar”. No inclou la violència exercida en l’àmbit 

de la parella definida en l’apartat primer. 

 

Violència en l’àmbit laboral 

Consisteix en la “violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i 

durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina”, 

que pot adoptar dues tipologies:  

 Assetjament per raó de sexe: el constitueix un “comportament no desitjat relacionat 

amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc 

de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte 

d’atemptar contra la dignitat de les dones i crear-los un entorn intimidador, hostil, 

degradant, humiliant o ofensiu”. 

 Assetjament sexual: el constitueix “qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, no 

desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la 

dignitat d’una dona o crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o 

molest”. 

 

Violència en l’àmbit social o comunitari 

Inclou les manifestacions següents: 
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 Agressions sexuals: Consisteixen en “l’ús de la violència física i sexual exercida contra les 

dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma 

per demostrar poder i abusar-ne”. 

 Assetjament sexual 

 Tràfic i explotació sexual de dones i nenes 

 Mutilació genital femenina o risc de patir-ne: Inclou “qualsevol procediment que 

impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi 

lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona”. 

 Matrimonis forçats 

 Violència derivada de conflictes armats: Inclou “totes les formes de violència contra 

les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació, 

l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció 

intencionada que produeixi malalties, la tortura o els abusos sexuals”. 

 Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 

avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

 

Model de comprensió de la violència: el model ecològic1 

  

El model ecològic de Bronfenbrenner2 sobre la conducta humana planteja la perspectiva de 

considerar l’ambient en el qual ens desenvolupem com un conjunt d’estructures seriades i 

estructurades en diferents nivells, on cada un d’aquests diferents nivells conté l’altre. Aquesta 

proposta ens permet comprendre la violència masclista en tota la seva dimensió i sense reduccions.   

 

Segons aquesta teoria, l’ambient o l’entorn repercuteix sobre el desenvolupament de les persones, i 

aquests, alhora,  influencien en el desenvolupament del seu entorn. Per exemple, en les modes de 

vestir, els dissenyadors observen els joves al carrer per inspirar-se i crear tendències, i les persones 

en general segueixen la moda o tendència que han marcat els dissenyadors. 

 

Cal concebre l’entorn o l’ambient on es desenvolupa la persona com quelcom complex que va més 

enllà de l’entorn més immediat. El procés d’influència entre la persona i l’ecosistema és dinàmic, 

està en un procés continu.  

 

                                            
1
 Tot aquest apartat està extret de Tamaia. Manual de formació en prevenció de violència masclista. Estimar no fa mal. 

Institut Català de les Dones, 2014. 
2
 Bronfenbrenner, Urie (1987) La ecología del desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados. 

Barcelona: Paidós, 1987.  
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Per comprendre aquesta interacció, analitzarem l’ecosistema en tres parts, que s’anomenen: 

macrosistema, exosistema i microsistema. 

EL MODEL ECOLÒGIC

MACROSISTEMA

Ideologies, valors culturals, creences, mites, rols

EXOSISTEMA

Institucions, mitjans de comunicació, legislació

MICROSISTEMA

Família, relacions entre iguals, relacions de 
parella...

 

 

Macrosistema 

 

És la part de l’ecosistema en la qual trobem els paradigmes, les creences, els valors i les ideologies 

que són predominants en una cultura determinada. Per exemple: la utilització de la força com a 

mitjà per resoldre conflictes, les normes que atorguen als homes el control sobre les dones, la 

validació de la violència com a eina, les creences sobre la necessitat dels rols de gènere per 

mantenir l’economia i altres àrees de poder. 

 

Aquestes creences i valors culturals, que tenen també un procés històric, defineixen patrons de 

comportament en un context social i cultural determinat. Van impregnant la forma d’actuar de les 

persones i fan possible un procés d'assimilació d'aquestes pautes que es normalitzen i no es 

qüestionen.  

 

Exosistema 

 

Els valors i les creences culturals que es defineixen en el macrosistema necessiten, per ser 

absorbits per l’individu, un mitjà que faci possible i assimilable aquest discurs. Aquesta mediació 

entre la ideologia, la cultura i les persones es fa a través dels agents que formen part de la 

comunitat més pròxima i amb la qual necessàriament ens hem de relacionar: l’àmbit educatiu i de 

lleure,  els òrgans judicials i de seguretat, els mitjans de comunicació, etc.   
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A través d'aquests agents, s’assegura la divulgació, la legitimació i la socialització entre totes les 

persones, i així es converteixen en part de la vida i de les creences de la població a la qual van 

dirigides. Les lleis, les normes, el que és correcte o no ho és, es constitueix en el més idoni per ser 

acceptat en l’entorn de convivència.  

 

En relació amb la violència masclista, podem veure que, d’una banda, des del macrosistema es fan 

lleis contra la violència que ens poden fer pensar en canvi d’idees, però després, en l’aplicació de 

les idees, podem observar que es continua culpabilitzant les dones de la violència soferta a través 

de missatges com acusar-les de denunciar-les falsament, o, en els casos de mort, de no haver-la 

denunciada.  

 

Ens imaginem una noia que ha tingut una primera agressió psicològica greu, que l’ha anat a 

denunciar i que se l’ha desanimat perquè no hi ha proves, o l’opinió de qui la rep és que això no és 

violència, o que la denúncia s’ha cursat però el jutge no troba indicis d’aquesta violència; per tant, 

no hi ha penalització a l’agressor. Quin efecte tindrà en la noia? 

 

 L’ajudarà a identificar el proper abús? 

 Pensarà que potser ha exagerat? 

 La diligència en les actuacions de seguretat i jurídiques pot incidir en la permanència o no  en 

una relació abusiva? 

 Els missatges que es donen sobre les dones maltractades i la violència fan possible que les 

noies joves s’identifiquin amb aquests missatges? 

 Les facilitats en l’accés als recursos són àgils? 

 Hi ha recursos per a les noies joves?   

 Tots els recursos són iguals d’adients? 

 Els mitjans de comunicació que fan contínuament apologia del sexisme i del masclisme, així 

com de la reproducció continuada dels estereotips de gènere, ajudarien o dificultarien rebutjar 

l’abús? 

 

Microsistema 

 

És el primer ecosistema que ens trobem i on es comença a construir la identitat personal (la pròpia 

història). És on es donen les relacions més íntimes i directes entre les persones. El context  familiar 

és el nucli del microsistema on es construeixen els vincles d’afectivitat, de relació més propers, on 

rebem les primeres informacions sobre la cultura en la qual ens trobem, i que poden incloure, o no, 
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model patriarcal, estereotips de gènere molt marcats, resolució de conflictes a través del poder i 

amb recurs a la violència, etc. 

 

Podem entendre l’efecte d’aquest model en la construcció de la pròpia història que pot afavorir 

percepcions individuals relacionades amb l'autoestima baixa, la inseguretat i l’experiència d'haver 

estat víctima de violència de menor, o en situacions diferents, no relacionades amb aquestes 

experiències més negatives. Els aprenentatges interioritzats influiran també en la permanència o no 

en una relació d’abús, però no seran els únics. 

 

S’ha de considerar com a molt important el suport que es pugui tenir dins del microsistema per 

poder sortir de la situació o per mantenir-s’hi. Així, veiem que la influència d’un determinat 

ecosistema pot ajudar-nos a entendre la permanència d’algunes dones en la dinàmica abusiva: 

 Que s’ha d’aguantar, que en les relacions de parella pot passar.  

 Que les dones també provoquen i fan mal. 

 Que les famílies no s’han de trencar, els fills han d’estar amb el pare i la mare.  

 Que els homes que fan això estan malalts o tenen problemes i necessiten suport i ajuda. 

 Que són problemes privats, que s’exagera per quatre discussions normals de parella.  

 Que ella també té problemes, que ara ja hi ha igualtat i això no passa, etc. 

 Que s’han de respectar les tradicions familiars i l’honor de la família. 

 Que una dona que ha exercit la prostitució està marcada per sempre. 

 Que l’abús sexual és quelcom vergonyós que no es pot explicar. 

 

Tots aquests factors incideixen en la permanència, alhora que possibiliten la continuïtat de l’abús. 

Ens mostren com la voluntat de sortir d’una relació abusiva no sempre és suficient, sinó que la 

xarxa relacional i de recursos hi té un paper determinant. 

 

El model ecològic ens permet entendre la complexitat del tema que hem tractat. Ens ajuda a no 

reduir-lo, alhora que permet veure els múltiples entramats que configuren una relació on hi ha abús 

i les dificultats per sortir-ne. 

 



Protocol d’actuació violència masclista 

 

    15  

 

1.3. Les relacions de parella3: models 
explicatius 

 
La violència masclista en l’àmbit de la parella és la més freqüent i la més reconeguda i treballada de 

totes les violències contra les dones. L’experiència en el treball d’abordatge d’aquesta violència fa 

que hi hagi molta més conceptualització i més models d’intervenció creats.  Per això s’ha considerat 

important dedicar dos subapartats del marc conceptual a aprofundir sobre la violència en les 

relacions de parella. No obstant això, seria important complementar més endavant aquest capítol 

amb models conceptuals relacionats també amb la violència masclista en l’àmbit familiar, la 

violència sexual en l’àmbit comunitari, la MGF i els matrimonis forçats. 

 

Així, sobre les relacions abusives de parella, hi ha el model explicatiu que proposa la teoria del cicle 

de la violència enunciada per Leonor Walker (1979). Aquesta teoria explica el que passa en la 

majoria dels casos de violència masclista en l’àmbit de la parella. En paraules d’aquesta autora, “la 

comprensió d’aquest cicle és molt important si volem aprendre com aturar o prevenir els incidents 

d’agressió”. Aquest cicle també ajuda a explicar com arriben a ser víctimes les dones agredides, 

com cauen dins del comportament d’invalidesa apresa i per què no intenten escapar. El cicle de 

l’agressió el componen tres fases diferents, les quals varien en temps i en intensitat per a la 

mateixa parella i entre les diferents parelles: 

 

1. La fase d’augment de tensió 

2. L’explosió o l’incident agut d’agressió 

3. El penediment i la reconciliació (que sovint l’anomena fase de manipulació afectiva) 

 

D’altra banda, la psicoterapeuta i sexòloga Fina Sanz exposa en el seu llibre Los vínculos amorosos4 

que l’experiència amorosa és universal, però la forma concreta en què s’estructura i manifesta el 

vincle amorós està molt determinat per l’aspecte social, pels rols i els mites apresos.  

 

Les persones tenim necessitat d’amor, aquesta necessitat forma part d’una identitat pròpia i 

singular que cal equilibrar a l’hora d’establir els vincles amorosos. Aquest equilibri s’ha de trobar 

entre la idea assimilada de l’amor com a fusió amb l’altre (socialització femenina que es reflecteix 

en expressions com “la vida sense ell no té sentit”, “soc tota seva”, “és la meva mitja taronja”) i 

                                            
3
 Tot aquest apartat està extret de Tamaia. Manual de formació en prevenció de violència masclista. Estimar no fa mal. 

Institut Català de les Dones, 2014. 
4
 Sanz, F. Los vínculos amorosos. Barcelona: Kairós, 1998. 
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entre la idea de separació de l’altra (socialització masculina que es reflecteix en expressions com, 

per exemple, que ella “és una pesada”, “que vol saber tot el que faig”, “tu sí que en saps” –si el noi 

surt amb més d’una noia–). A l’adolescència i la joventut s’inicia l’experiència en l’establiment de les 

relacions afectives i és un moment idoni per construir-les d’una manera saludable i satisfactòria. 

Aquesta identitat pròpia i singular ha de tenir dins la relació un espai on desenvolupar-se, un espai 

personal. La manca d’aquest espai es veu reflectida quan sentim que ens ofeguem en la relació, o 

que aquest espai s’ha omplert tant amb la parella que ja no sabem estar sols o soles. L’espai 

personal porta implícit el concepte de llibertat, individualitat, autoresponsabilitat amb la pròpia vida. 

Inclou:  

 

 L'espai interior: personal, el que pensem, sentim... 

 L'espai relacional: com ens col·loquem davant de l'altre 

 L'espai social: llocs socials que ocupem en cada moment (professió, estatus i els rols 

que exercim com a fill/a, amic/amiga) 

 

Partint de la distribució entre espai personal i espai compartit, l’autora defineix tres formes 

d’establir els vincles amorosos, tres models de relació: 

 

Model inclusiu: representa les relacions tradicionals, en les quals hi ha un membre 

de la parella que s’adapta totalment a l’altre, i l’altre membre és qui té més autoritat 

i capacitat de decisió. Afavoreix les relacions de poder o de domini i submissió. És un model de 

relació jerarquitzat i estimula la dependència. Genera falta de sentit de la pròpia identitat, poc espai 

per a l’aspecte personal, sensació de seguretat afectiva.  

 

Model fusional utòpic: fantasia d'un vincle de fusió total, en què agrada el 

mateix i es comparteixen tots els espais, i fins i tot es perden els espais personals 

previs i es posa per davant de tot la relació. Únicament acostuma a passar en el període de 

l'enamorament, suposa màxima seguretat afectiva però implica que no pot haver-hi espai personal.  

 

Model d'interdependència: relació en la qual hi ha espai personal no 

compartit i espai comú compartit. Cada persona té els seus espais propis i es 

reserva també espais compartits per a la parella, que poden ser negociats. 

Genera seguretat no únicament quan s’està en relació, sinó també en un mateix. Relació més 

horitzontal i igualitària. 
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Una altra dimensió de les relacions afectives és la sexualitat. L’erotisme entre dones i homes no es 

crea només des de l’aspecte biològic, sinó, i molt principalment, des de les significacions dels 

imaginaris socials: rols, mites, tabús. 

 

La construcció cultural arrelada secularment que separa el cos de l’ànima, ha sustentat també la 

separació entre sexualitat i amor. La sexualitat no és igual a la genitalitat. Altres manifestacions 

afectives composen també la sexualitat i poden configurar-la en plenitud. L’amor i l’afecte són els 

afrodisíacs més poderosos. 

 

Dins la socialització patriarcal, la sexualitat és una branca més de les relacions de poder i de 

gènere. La sexualitat femenina és transformada a objecte sexual. La sexualitat masculina és el 

subjecte en la relació. Tanmateix, altres sexualitats no heterosexuals normatives són excloses de la 

significació de la sexualitat, fins i tot de l’amor. 

 

El plaer sexual femení està vinculat al paper de dona com a acompanyant, no com a protagonista, 

la seva funció és eròtica i procreadora. En canvi, traduint paraules de Marcela Lagarde, “els homes 

són el subjecte de l’amor i de l’eros, d’aquí ve la seva centralitat i jerarquia eroticoamorosa que són 

la base de la seva paternitat i de la posició suprema familiar...”5 

 

 “Sexualitat i amor són un binomi que conté el procés civilitzador de l'hommo sapiens sapiens que, 

sobre la base del sexe, construí una sexualitat fundant el pacte social, de la cultura i de la 

civilització, a través de pactes, tabús i altres normes. Mites, religions, lleis, ideologies, art i ciència 

han estat destinats a cisellar la sexualitat i l'amor. No qualsevol amor, sinó l’imaginat com a natural 

entre un home i una dona o entre els homes i les dones.” Lagarde, M. (2008) 

 

 

Tal com dèiem al principi, el patriarcat no ho ha ocupat tot i hi ha moltes persones que han trobat 

la seva forma d’expressió afectiva i sexual prenent-se la llibertat de sentir i experimentar un ventall 

ampli de possibilitats. De tota manera, el camí de la desconstrucció dels mites i estereotips que 

priven de la llibertat i el desenvolupament humà és un dels grans reptes per eradicar la violència 

masclista de la nostra societat, tant vers les dones com vers altres persones i col·lectius que no 

responen a la feminitat, la masculinitat ni l’heterosexualitat normatives. 

 
 

                                            
5
 Lagarde, Marcela. Amor y sexualidad: Una mirada feminista. Curso de verano Universidad Menéndez Pelayo, 2008.  

 

https://www.academia.edu/8006688/Amor_y_sexualidad_Marcela_Lagarde
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1.4. Violència masclista en l’àmbit de la 
parella: amor romàntic6 

 
L’ideal de l’amor romàntic esdevé clau per entendre l’expressió d’aquestes creences associades als 

rols de gènere en les relacions de parella. En el si de la nostra cultura patriarcal, l’ideal de l’amor 

romàntic estipula i marca les normes d’un model de conducta amorosa, la qual cosa significa 

enamorar-se, i els sentiments que les persones han de sentir on, quan i de qui. Seguint aquest 

model d’amor romàntic, es desenvolupen un seguit de creences i imatges idealitzades al voltant de 

l’amor que sovint duen a acceptar, normalitzar i justificar comportaments clarament abusius. 

 

Algunes d’aquestes creences són, per exemple: 

 

 Pensar que “l’amor ho pot tot”, creure que les persones canvien per amor. 

 Pensar que “si dos s’estimen, ja n’hi ha prou”, creure que només estimant-se se superaran 

tots els obstacles de la relació. 

 Pensar que “l’amor de veritat ho aguanta tot” o que “per amor, tot es pot perdonar”, creure 

que qualsevol conducta, també les abusives, s’han de perdonar quan s’estima l’altre. 

 Pensar que l’altre és “la mitja taronja”, creure que aquella parella està predestinada a ser la 

seva, que és l’única possible. 

 Pensar que “sense l’altre no soc ningú”, creure que la parella és imprescindible per sentir-se 

una persona completa a la vida. 

 Pensar que l’altre és “l’amor de la meva vida”, creure que només hi ha un gran amor a la 

vida. 

 Pensar que la parella és la “fusió de dues persones” i que cal “entregar-se a l’altre”, creure 

que quan un està en parella s’ha d’oblidar de la pròpia vida per entregar-se a l’altre. 

 Pensar que “la gelosia és una demostració d’amor”, creure que si un és gelós és perquè 

estima molt l’altre.7 

 

La interiorització d’aquestes creences, ben arrelades a la nostra societat, pot portar a exercir 

conductes d’abús sobre l’altre i a viure-ho com quelcom normal i justificat en una relació de parella, 

comprensible per als membres de la parella i per al seu entorn. Partint, a més, de la cultura 

patriarcal i de la dominació dels homes sobre les dones, aquest model d’amor romàntic constitueix 

la base ideològica que fomenta i reprodueix la violència masclista en l’àmbit de la parella. 

                                            
6
 Aquest apartat està extret del Protocol operatiu de joventut per a l’abordatge coordinat de la violència masclista. 

Direcció General de Joventut - Agència Catalana de Joventut. Generalitat de Catalunya, 2012 
7
 De la Peña, A. M. et al., 2011. 
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1.5. Evolució del procés de violència 
masclista en l’àmbit de la parella 

 

1. ANTECEDENTS 

 

INFÀNCIA: experiències entorn de la família d’origen (testimonis de violència, socialització 

genèrica tradicional, carències afectives, autoritarisme familiar, maltractaments...).   

ADOLESCÈNCIA: característiques del prometatge (gelosia extrema, control físic i social, 

violència psicològica....).  Relacionat també amb la situació familiar. 

 

2. INSTAL·LACIÓ 

 

Inici del cicle de violència: primer episodi de violència física, violència psicològica, primer 

embaràs. Poden aparèixer les primeres demandes d’ajut (arran de les microcrisis), però 

generalment la dona no entra en el procés d’identificació. 

 

3. CRONIFICACIÓ 

Cicle de la violència agreujat (episodis més freqüents, agressions més greus, diverses formes 

d’abús, efectes directes o indirectes sobre altres membres de la família...), demandes d’ajut en 

funció del cicle de violència, efectes de la síndrome de la dona maltractada, pèrdua de la salut 

física i/o psíquica, aïllament familiar o social... 

 

4. CRISI 

 

No es considera pròpiament una fase, sinó que es pot donar al llarg de les dues fases anteriors, 

abans s’hauran donat les microcrisis. Es caracteritza per produir-se el procés d’identificació, 

generalment a causa de detonants greus (maltractaments als fills, intent d’homicidi, agressions 

molt greus, violacions...), així com els intents de separació legal. És generalment en aquest 

moment quan acudeixen a demanar ajuda de manera urgent. En aquest punt és molt important 

l’entorn de suport per poder sostenir la crisi, tot i que generalment està ja molt desgastat, 

inclòs el professional. 
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5. RECUPERACIÓ 

 

Situació de perill arran del trencament de la relació (persisteix el cicle de la violència), 

dificultats en relació amb els factors socials (procés judicial, problemes laborals, econòmics, 

protecció...), estat psicofísic de la dona, efectes en els fills i filles, etc. 

 

En resum... 

 

 

  

En el marc d’aquest protocol es pretén treballar en la violència 

masclista en l’àmbit de la parella, que  consisteix en la violència 

física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i 

perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la 

persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat, 

establint una relació d’abús. Aquesta violència afecta directament o 

indirectament els fills/es,  fixant-nos com a repte establir circuits 

d’abordatge en el nostre territori de les diferents formes de 

manifestació de la violència masclista. 
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1.6. El marc legal de la violència contra 
les dones en l’ordenament jurídic del 
nostre àmbit d’aplicació 

 

1.6.1. Perspectiva legal 
 
La normativa internacional, europea, estatal, nacional i local ha desenvolupat un conjunt ampli 

de drets i mesures per eradicar les violències contra les dones. 

 

 

Marc internacional 
 
Les institucions internacionals han estat les pioneres a emprendre, a instancies i amb la participació 

activa del moviment associatiu de dones de totes les regions del planeta, una campanya important 

per conscienciar i prendre mesures en la direcció d'eliminar la violència contra les dones, que ha 

servit per veure el problema i introduir-lo a les agendes polítiques dels governs.  

 

L’acció de les Nacions Unides constitueix el pressupost dogmàtic del qual han partit, posteriorment, 

les normes, els plans i els programes d’acció europea. 

 

Així, cal citar, entre d’altres, la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació 

contra la dona (CEDAW) de 1979, i el seu Protocol facultatiu de 1999. Malgrat que la Convenció no 

disposa d’un article específic per condemnar la violència contra les dones, té altres disposicions que 

emparen l’obligació dels estats en aquest àmbit. Així, la Convenció reconeix expressament la 

necessitat de canviar actituds, mitjançant l’educació dels homes i les dones, perquè acceptin la 

igualtat de drets i superin les pràctiques i els prejudicis basats en els rols estereotipats. El Protocol 

estableix el dret de les dones a demanar la reparació per la violació dels seus drets.  

 

Més endavant, la Declaració de les Nacions Unides sobre l’eliminació de la violència contra la dona, 

proclamada el desembre de 1993 per l’Assemblea General (Res. As. Gral. 48/04, 20.12.93), 

reconeix per primera vegada que “la violència envers les dones constitueix una violació dels drets 

humans i les llibertats fonamentals” (dona una dimensió pública a un conflicte, tradicionalment 

considerat privat) i dona un primer concepte que inclou la violència física i psíquica i altres classes 

de maltractaments. 

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/normativa/normativa/docs/convencion.pdf
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/normativa/normativa/docs/convencion.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/48/104
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La Declaració de Beijing, de 1995, sorgida de la IV Conferència mundial sobre les dones, és el 

document més complet produït per una conferència i els tractats anteriors, entre d’altres la CEDAW 

i la Declaració de Viena. Es va acordar la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra les 

dones, en què per primera vegada es reconeix que les causes de la violència són estructurals, i es 

va definir què és violència de gènere (article 113): l’expressió violència contra les dones significa 

qualsevol acte de violència basat en el gènere que té com a resultat, o és probable que tingui com 

a resultat, uns danys o patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, incloent-hi les 

amenaces dels actes esmentats, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida 

pública com en la privada. En la revisió de la Plataforma d’acció de Beijing, feta a Nova York el juny 

del 2000, es donà un nou impuls als compromisos acordats per aconseguir la potenciació del paper 

de la dona i la igualtat de gèneres. 

 

La Resolució de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides del 1997 condemna tots els 

actes de violència sexista contra la dona, exigeix que s’elimini la violència masclista en la família i 

en la comunitat i exhorta els governs a actuar per prevenir, investigar i castigar els actes de 

violència, alhora que proporciona a les dones unes reparacions justes i una assistència 

especialitzada. 

 

En aquesta línia, és molt significativa la decisió de Nacions Unides adoptada mitjançant Resolució 

de l’Assemblea General 54/134, de 17 de desembre de 1999, per la qual es declara el dia 25 de 

novembre Dia Internacional per eradicar qualsevol forma de violència exercida sobre la dona.  

 

Destaquen, així mateix, el Protocol de Palerm o Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic8 

d’éssers humans amb  finalitat d’explotar-los, especialment dones i nens, que complementa la 

Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, de 15 de 

desembre de 2000, i la Resolució de 20 de desembre de 2012 de l’Assemblea General de les 

Nacions Unides, que condemna la mutilació genital femenina i demana als estats membres que 

prohibeixin i castiguin aquesta pràctica. 

 

 

 

 

                                            
8
 Aquest terme, en anglès es trafficking, en castellà és trata i en català és tràfic d’éssers humans. És molt important no 

confondre’l amb el tràfic il·lícit de persones immigrants, que és un altre delicte. Amb el tràfic d’éssers humans, la 
finalitat del negoci és l’explotació sexual, laboral, etc. d’aquestes persones.  En canvi, en el tràfic il·lícit d’immigrants, la 
finalitat del negoci és el trasllat mateix i implica necessàriament el traspàs de fronteres entre països.  

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.valencia.es/mujer/mujer.nsf/0/35CC9F95A85D2EA9C1257A330037343A/$FILE/DOC%2014%20Resoluci%C3%B3n%201997_44%20Comisi%C3%B3n%20de%20Derechos%20Humanos%20sobre%20eliminaci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf?OpenElement&lang=1
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=2264&entidad=Textos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=2264&entidad=Textos
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/67/146
https://undocs.org/es/A/RES/67/146
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El març de 2013, les Nacions Unides varen celebrar la 57a sessió de la Comissió per a la Condició 

Jurídica i Social de la Dona (CSW) amb el tema prioritari “Eliminació i prevenció de totes les formes 

de violència contra les dones i les nenes”. Durant aquesta sessió va aprovar un document de 

Conclusions dividit en quatre seccions dedicades a:  

 

a) El desenvolupament de marcs jurídics i polítics i la rendició de comptes. 

b) La prevenció de la violència contra les dones i les nenes a través de la lluita contra les 

seves causes estructurals i els seus factors de risc. 

c) L’enfortiment dels serveis multisectorials, els programes i les respostes a la violència contra 

les dones  

d) La millora de les dades. 

 

Consell d’Europa 

 

El text jurídic fonamental emanat del Consell és el Conveni europeu per a la protecció dels drets 

humans i les llibertats fonamentals de 1950, que al seu article 14 consagra la no-discriminació, que 

ha estat ampliat mitjançant l’aprovació del Protocol núm. 12 sobre el dret a la igualtat. 

 

Aquesta organització internacional va començar a considerar específicament la matèria de la 

violència contra les dones a partir de l’any 1985 i ha celebrat dues conferències, el 1993 i el 1997, 

en les quals explícitament hi ha hagut pronunciaments polítics respecte a la violència contra les 

dones. 

 

La fita normativa més recent emanada del Consell és el Conveni sobre prevenció i lluita contra la 

violència envers la dona i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul), en vigor a Espanya des de l’1 

d’agost de 2014. La importància d’aquest Conveni és en el fet que és el primer instrument de 

caràcter vinculant en l’àmbit europeu en matèria de violència contra les dones i violència 

domèstica, i és el tractat internacional de més abast per fer front a aquesta greu violació dels drets 

humans, que estableix una tolerància zero en relació amb la violència contra la dona. El Conveni 

considera delicte totes les formes de violència contra la dona: la violència física, la psicològica i la 

sexual, incloent-hi la violació, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l’assetjament, 

l’avortament forçat i l’esterilització forçada.  

 

Els fonaments del Conveni són: 

http://www.consejomujeresmadrid.org/wp-content/uploads/2013/08/convenio-estambul.pdf
http://www.consejomujeresmadrid.org/wp-content/uploads/2013/08/convenio-estambul.pdf
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- Prevenir la violència, protegir les víctimes i dur a terme accions judicials contra els 

agressors. 

- Sensibilitzar i promoure canvis d’actitud envers una cultura de tolerància i negació que 

perpetua la desigualtat de gènere. 

- Actuar coordinadament tots els organismes i serveis oficials pertinents i la societat civil. 

- Recollir dades estadístiques i d’investigació sobre totes les formes de violència contra les 

dones. 

 
 

Unió Europea 
 

La igualtat de dones i homes constitueix un valor fonamental de la Unió Europea consagrat als 

tractats, és un dels seus objectius i finalitats i es consagra a l’article 23 de la Carta dels drets 

fonamentals de la Unió Europea. 

 

El Parlament Europeu va iniciar, a la dècada dels 80, un procés d’elaboració de resolucions sobre 

les agressions envers les dones, la pornografia, les violacions de les llibertats i els drets 

fonamentals i el tràfic d’éssers humans, que culminà amb la Resolució del Parlament Europeu del 

setembre de 1997 sobre una campanya europea sobre tolerància zero davant la violència contra les 

dones. La Resolució convida els estats a elaborar legislació específica per protegir les víctimes de 

violència basada en el sexe. 

 

A partir del 2006, els plans de treball per a la igualtat entre dones i homes a la Unió Europea 

inclouen un apartat dedicat a l’eradicació de totes les formes de violència de gènere, la mutilació 

genital femenina, els matrimonis forçats, la seguretat, la llibertat, la dignitat i la integritat física i 

emocional. L’Estratègia de la Comissió Europea vigent per a la igualtat entre dones i homes 2010-

2015 té entre els seus cinc pilars “la dignitat, la integritat i la fi de la violència sexista”.  

 

En l’àmbit del tràfic9 d’éssers humans, hi ha la Directiva 2011/36, de 5 d’abril de 2011, del 

Parlament i del Consell, relativa a la prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans i la 

protecció de les víctimes i per la qual se substitueix la Decisió marc 2002/629/JAI del Consell. La 

Directiva aborda la lluita contra el tràfic des d’un enfocament de promoció dels drets humans, i 

centra la seva regulació en la protecció i l’assistència de les víctimes. 

 

                                            
9
 No ho confongueu amb el tràfic d’éssers humans, amb la finalitat d’explotar-los amb el tràfic il·lícit d’immigrants 

(vegeu la nota 17). 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-ue.htm
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
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Actualment destaquen també la Directiva 2011/99 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 

desembre, sobre l’Ordre europea de protecció, amb la finalitat de fer efectiva la protecció a totes 

les persones i garantir que la protecció que s’ofereix a una persona física en un estat membre es 

mantingui i continuï en qualsevol altre estat membre al qual la persona es traslladi. 

 

Cal destacar també l’anomenat “Paquet per a víctimes”, que inclou dues normes sobre protecció a 

les víctimes del delicte, en les quals les víctimes de violència de gènere ocupen una part important. 

La primera és el Reglament UE 606/2013 del Parlament i del Consell, de 12 de juny de 2013, sobre 

el reconeixement mutu de les mesures de protecció en matèria civil, que completa l’Euroordre. 

L’altra proposta és la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 

2012, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de víctimes 

de delictes. 

 

El febrer de 2013, el Ple del Parlament europeu va aprovar una resolució per la qual exigien a la 

Comissió que elaborés una Estratègia europea de lluita contra la violència envers les dones. Entre 

les prioritats per abordar el problema, els eurodiputats assenyalen l’eliminació de les actituds 

socioculturals discriminatòries que reforcen la situació de subordinació de les dones a la societat i 

condueixen a fer que es toleri la violència contra les dones i les nenes. 

 

Juntament amb aquestes iniciatives del Parlament, altres institucions comunitàries han adoptat 

instruments com els successius programes Daphne, amb l’objectiu específic de contribuir a prevenir 

i combatre totes les formes de violència, tant si succeeixen en l’esfera pública com en la privada, 

que afectin els nens, els joves i les dones, incloent-hi l’explotació sexual i el tràfic de dones, 

mitjançant l’adopció de mesures preventives i el suport a les víctimes i els grups de risc. 

 

 
Estat espanyol 
 
Durant els darrers anys, destaquen les modificacions successives del codi penal, la legislació 

processal. Així, la Llei orgànica 3/1989, de 21 de juny, d’actualització del codi penal que va introduir 

el delicte de violència habitual; la Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes 

en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social va introduir per primer 

cop el delicte de maltractament ocasional, i la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de 

reforma del codi penal que va establir, amb caràcter imperatiu, la pena de prohibició d’aproximació 

a tots els delictes contra la violència sobre la dona i la violència domèstica. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:es:PDF
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81292
https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-14247
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21538
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La Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció a les víctimes de violència 

domèstica, recull en un únic document mesures cautelars de naturalesa penal i civil a favor de la 

dona víctima de violència de gènere i, si escau, dels seus fills i filles, i activa, al mateix temps, els 

mecanismes de protecció social establerts a favor de la víctima. 

 

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere, va ser aprovada amb la finalitat d’oferir una resposta integral i multidisciplinària contra la 

violència de gènere, crea els jutjats de violència sobre la dona i adopta tota una sèrie de mesures 

que impliquen des de l’àmbit penal a l’educatiu, passant pel sanitari, el social, el policial, el judicial i 

el dels mitjans de comunicació. La Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, va modificar la 

normativa sobre drets i llibertats a Espanya per facilitar l’obtenció del permís de residència a les 

dones estrangeres en situació administrativa irregular víctimes de violència de gènere. La Llei 

orgànica 5/2010, de 22 de juny, introdueix un nou títol al codi penal sobre el tràfic d’éssers 

humans. 

 

Recentment, el Reial decret llei 3/2013, de 22 de febrer, reconeix el benefici a l’assistència jurídica 

gratuïta, universalment i amb independència dels seus recursos econòmics, a totes les víctimes de 

violència de gènere i tràfic d’éssers humans. 

 

Juntament amb aquestes normes s’han elaborat plans específics successius, actualment en vigor, 

com és ara l’Estratègia nacional per a l’eradicació de la violència contra la dona 2013-2016. 

 
 

Catalunya 
 
Catalunya ha aprovat normativa pròpia per combatre aquest problema. El marc normatiu català 

parteix de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, norma institucional bàsica, que recull 

explícitament el dret de les dones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 

maltractaments i tot tipus de discriminació. Estableix com un dels principis rectors de les polítiques 

públiques el deure de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència 

contra les dones, i atorga competència exclusiva a la Generalitat per regular les mesures i els 

instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere, per detectar-la i prevenir-la, i per 

establir els serveis i els recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones 

que han patit o pateixen aquest tipus de violència.  

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15411
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2029
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Violencia%20de%20G%C3%A9nero/Estrategia%20Nacional%20Violencia%20contra%20la%20Mujer%202013-2016.pdf
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Legislativament, en desenvolupament del marc estatutari, destaca la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 

dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta llei reconeix com a formes de violència 

la física, la psicològica, la sexual i l’econòmica. Comprèn la violència que es dona en les relacions de 

parella, en l’àmbit familiar, així com en els àmbits social o comunitari, incloent-hi el tràfic i 

l’explotació de dones i nenes, la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència 

derivada dels conflictes armats, i la violència contra els drets sexuals i reproductius. La llei catalana 

s’aplica a totes les dones adultes i menors d’edat que visquin o treballin a Catalunya, i estableix que 

per ser reconegudes com a víctimes de violència masclista no es obligatòria la denúncia penal, sinó 

que amplia el ventall de possibilitats d’identificació de les situacions de violència (art. 33). La llei 

crea la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, 

que és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l’atenció, 

l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que en són víctimes. Aquesta 

xarxa s’inclou a la Cartera de serveis socials especialitzats. 

 

En desenvolupament de la llei catalana, s’ha aprovat el Decret 123/2010, de 7 de setembre, per 

cobrir l’impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries establertes 

judicialment, i el Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, que situa 

aquests serveis com un dels instruments per a la supervisió de relacions personals en situació de 

risc. 

 

L’any 2010 es va aprovar la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que 

identifica la violència masclista com una situació de risc per a l’infant i l’adolescent, que si produeix 

un perjudici greu en el seu desenvolupament és causa de desemparament. I això amb 

independència que l’infant o l’adolescent sigui testimoni o també destinatari/ària directe de la 

violència.  Aquesta llei igualment obliga l’Administració a proporcionar una atenció específica als 

infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista en l’àmbit familiar. Atesa la 

importància de l’abordatge de la violència envers les adolescents,10 l’Institut Català de les Dones va 

encarregar a l’Associació de Dones Juristes la realització de l’Informe dels drets de les dones 

adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella i situacions anàlogues, 

d’octubre de 2013, en el qual s’analitzen de manera completa tots els elements que incideixen en 

aquesta problemàtica des de la perspectiva jurídica.  

 

                                            
10

 Per veure l’informe complet:  
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_adolescents_informes.pdf 
Per veure el resum de conclusions i recomanacions de l’informe: 
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_adolescents_informes.pdf  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=491383&language=ca_ES&newLang=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=541110&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=582973
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/llei_oportunitats.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_adolescents_informes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_adolescents_informes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_adolescents_informes.pdf
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La Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i 

adolescència, BOE de 23 de juliol de 2015, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 

sistema de protecció de la infància i adolescència, BOE de 29 de juliol de 2015, reconeix l’interès 

superior del menor com a principi que ha de guiar qualsevol mesura que s’adopti en relació amb un 

infant. La determinació de l’interès superior dels i les menors es basa en una sèrie de criteris a tenir 

en compte, com la satisfacció de les necessitats bàsiques, la consideració dels seus desitjos, 

sentiments i opinions i la conveniència que la seva vida es desenvolupi en un entorn familiar 

adequat i lliure de violència. Aquests criteris hauran de ponderar-se en funció de determinats 

elements generals, com l’edat i maduresa, la necessitat de garantir la igualtat i la no discriminació 

per la seva especial vulnerabilitat i la necessitat d'estabilitat de les solucions que s'adoptin. Pel que 

fa a mesures en matèria de violència contra menors, en l'art. 1 de la Llei integral de violència de 

gènere, els i les menors passen a ser reconeguts com a víctimes de la violència de gènere, i com a 

conseqüència d'això es posa l'accent en l'obligació dels jutges de pronunciar-se sobre les mesures 

de protecció que afecten els i les menors i s'aclareix el sistema de suspensió de la pàtria potestat, 

la custòdia i el règim d'estades de l'inculpat per violència de gènere. En la LO 1/1996, s'introdueix 

com a principi rector de l'actuació administrativa la protecció dels i les menors contra qualsevol 

forma de violència, inclosa la produïda en el seu entorn familiar, de gènere, el tràfic d'éssers 

humans i la mutilació genital femenina, entre d'altres. Així mateix, es garanteix el suport necessari 

perquè els i les menors sota la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment d'una víctima de 

violència de gènere o domèstica puguin romandre amb la dona.  

 

La Llei 17/2015, La Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, aprovada per la Generalitat de 

Catalunya, és una norma específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta norma incorpora modificacions legislatives 

substancials per avançar envers aquesta igualtat i estableix mesures transversals per àmbits com 

l’ocupació, la participació, el treball reproductiu i de cura o l’assetjament. També incorpora la 

perspectiva de gènere en altres àmbits, com són el joc i les joguines, les manifestacions culturals, 

els mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, les universitats i la 

recerca, l’associacionisme i col·legis professionals, els esports, els usos del temps, benestar social i 

família, la salut, el tràfic, l’explotació sexual i la prostitució (art. 52), el medi ambient, l’urbanisme, 

l’habitatge i la mobilitat, la justícia i la seguretat ciutadana. Pel que fa a la violència masclista, la llei 

proposa un conveni de col·laboració entre l’autoritat judicial, la Fiscalia i el Síndic de Greuges per 

actuar en casos de discriminació, explotació i violència envers les dones.  

 

Així mateix, en el marc de la Llei 5/2008 s’han aprovat diversos protocols i plans específics per a 

l’abordatge de la violència masclista. Així, el Protocol marc per a una intervenció coordinada contra 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/protocol_marc.pdf
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la violència masclista conté el marc de referència tècnic i metodològic per a la coordinació de l’acció 

dels ens i els serveis que intervenen en l’abordatge de la violència masclista, consensua criteris 

d’actuació i promou models d’intervenció específics davant de les diferents formes i àmbits de la 

violència masclista. A partir del Protocol marc, s’han desenvolupat diversos protocols per a àmbits 

específics en matèria de salut; destaca el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en 

l’àmbit de la salut a Catalunya, que és un document marc que aborda específicament la violència en 

l’àmbit de la parella i la família, aprovat el desembre de 2009, i els seus documents operatius sobre 

col·lectius específics de dones en situació de violència masclista (drogodependències, dones amb 

discapacitat, embaràs, maltractament a la gent gran, immigració, maltractament infantojuvenil, 

mutilacions genitals femenines, salut mental, VIH i altres ITS i violència sexual),  aprovats el 

desembre de 2010. Recentment també es va aprovar el Protocol de joventut per a l’abordatge de la 

violència masclista, el maig de 2013. I, finalment, destaca la signatura, l’octubre de 2013, del 

Protocol de protecció de víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya, que estableix les pautes 

d’actuació coordinades entre les diferents institucions signants a fi i efecte de detectar, identificar i 

donar una millor assistència i protecció a les víctimes d’aquest delicte.  

 

Entre els plans d’actuació destaquen: el Programa d’intervenció integral contra la violència 

masclista 2012-2015, amb seixanta-nou actuacions la majoria de les quals pertanyen a la línia 

estratègica de detecció, atenció i recuperació, seguida de les actuacions de sensibilització i 

prevenció i les que pertanyen a l’àmbit de les estructures de coordinació, i el Pla de seguretat i 

atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica, la nova política de seguretat pública 

pel que fa a l'atenció de les víctimes. És un model d'actuació pública projectat estratègicament i 

enfocat de cara a la prevenció i l’atenció de les víctimes. 

 

L’abordatge de la violència masclista també ha estat desenvolupat, en l’àmbit de les seves 

competències, per les entitats locals a través de nombrosos plans, programes i actuacions que 

reforcen el sistema de sensibilització, protecció i atenció al nostre país. 

http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/protocol_marc.pdf
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3492/Protocol_per_labordatge_de_la_violencia_masclista_en_lambit_de_la_salut_a_catalunya_document_operatiu_de_salut_mental_2010.pdf?sequence=1
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3492/Protocol_per_labordatge_de_la_violencia_masclista_en_lambit_de_la_salut_a_catalunya_document_operatiu_de_salut_mental_2010.pdf?sequence=1
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/conviure/genere/recursos_per_a_professionals/protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/conviure/genere/recursos_per_a_professionals/protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/piivm.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/piivm.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/pla_de_seguretat_i_atencio_a_les_victimes_de_violencia_masclista_i_domestica/PSAVVMD_DEF.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/pla_de_seguretat_i_atencio_a_les_victimes_de_violencia_masclista_i_domestica/PSAVVMD_DEF.pdf
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1.6.2. El tractament jurídic a l’àmbit penal 
de la violència masclista en l’àmbit 
de la parella 
 

Abans de l’any 1989, les víctimes de violència masclista que decidien denunciar els fets violents 

habituals que patien, insults, agressions, amenaces... es trobaven que, sobretot si l’agressió rebuda 

no era greu i les lesions només necessitaven una primera assistència facultativa, els fets eren 

considerats i jutjats com a faltes de lesions (les agressions) o bé com a faltes d’amenaces o insults 

(els abusos psicològics). Les situacions més greus (quan es produïa una mort, una agressió greu, 

etc.) eren qualificades com a delicte d’homicidi o de lesions..., depenent de les circumstàncies. 

L’agressor mai no era condemnat com a autor d’un delicte de violència masclista, perquè aquest 

delicte no estava contemplat al codi penal. 

 

L’any 1989 s’introdueix al codi penal per primera vegada de forma expressa un precepte pel qual es 

sanciona la violència de caràcter habitual i física en l’àmbit domèstic, i no és fins l’any 1999 que es 

castiga com a delicte en aquest mateix article la violència psíquica en l’àmbit domèstic. S’adopten 

en aquelles dates les primeres mesures cautelars de protecció a la víctima abans del judici 

(prohibicions d’aproximació, de residència i de comunicació entre la víctima i l’agressor). Els últims 

anys s’ha produït en el dret penal (espanyol i català) avenços legislatius en matèria de lluita contra 

la violència masclista. Així, des de l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 

mesures de protecció integral contra la violència de gènere, aquest comportament violent es 

castiga a l’article 153 i 173 del codi penal, sens perjudici dels altres delictes que pugui cometre 

l’agressor quan realitza la conducta descrita en el codi penal. L’operativitat de l’article 153 no 

requereix habitualitat i protegeix qualsevol conducta de violència psicològica, maltractament 

d’obra sense causar lesió. L’article 173 requereix, perquè sigui considerat com a tal, l’habitualitat en 

la conducta criminal. No obstant això, en fer referència a aquest tipus de maltractaments, cal 

entendre aquesta habitualitat com tota actuació repetida en el mateix sentit, tingui l’agressor o no, 

condemnes prèvies, donant així a aquest concepte una interpretació més de criminologia social.  

 

Els abusos que es poden cometre en una situació de violència contra les dones, a més de ser 

objecte d’enjudiciament pel delicte de l’article 173 del codi penal, cada conducta de l’agressor pot 

ser qualificada com altres tipus delictius. Els jutjats de violència contra la dona també coneixen els 

trencaments de mesures cautelars de protecció de la víctima i/o de condemna. 
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Modalitat de la violència 

Contra la dona 

Manifestacions habituals 

Dels abusos 

Tipificació en el codi 

penal 

 

FÍSICA 

- cops de puny i de peu 

- cremades i patades 

- assassinar la víctima 

- Delicte de violència contra 

les dones  

- Delicte de lesions 

- Delicte d’assassinat 

PSÍQUICA 

 

- Criticar i trobar defectes 

- Control de sortides 

- Menysprear-la 

- Delicte de violència contra 

les dones 

- Delicte d’amenaces 

- Delicte d’injúries 

- Delicte de coaccions 

 

SEXUAL 

- Obligar a tenir relacions 

sexuals no desitjades 

 

- Obligar a tenir relacions 

després d’una agressió 

- Delicte d’agressió sexual 

 

Evidentment, perquè l’agressor pugui ser condemnat per un delicte relacionat amb la 

violència contra les dones cal que la víctima denunciï la situació, i s’iniciï així un procés 

penal, tal com és regulat a la Llei d’enjudiciament criminal. En aquest moment s’inicia una fase 

d’instrucció de durada no determinada (on s’acordaran les primeres mesures de protecció, la 

víctima serà visitada pel metge/essa forense, es prendrà declaració als testimonis...) que acabarà 

amb una qualificació a càrrec del ministeri fiscal i l’acusació particular (si n’hi ha) dels fets i la 

celebració d’un judici oral.  

També es pot iniciar un procés penal d’ofici, sempre que es tingui noticia d’un comportament 

abusiu (enviament de comunicat mèdic....). 

Per tant, podem afirmar que el fenomen de la violència contra les dones ha estat 

abordat per les últimes mesures legislatives de caràcter penal orientades a dissuadir 

l’agressor de la comissió d’aquests delictes i de protecció de la víctima. 

 

Les modificacions més importants introduïdes en aquesta matèria són les següents: 

 

 S’amplia la duració màxima de les penes d’allunyament i de no aproximació 

a la víctima (d’un mes a deu anys), incloent-ne la previsió del seu compliment 

simultani amb la presó i també un cop acabada la pena, per evitar l’apropament durant 

els permisos de sortida o altres beneficis penitenciaris, o després del seu compliment. 
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Això es millora també tècnicament, establint-se la possible suspensió del règim de 

visites, comunicació i estança dels fills i filles, així com la prohibició de comunicació per 

mitjans informàtics o telemàtics. 

 

 Les conductes que el codi penal tipifica com a maltractament d’obra, que es cometen 

en l’àmbit domèstic, passen a considerar-se delictes. 

 

 El codi penal s’aplica amb més duresa quan la víctima és una dona i l’agressor és un 

home, amb qui estigui lligada o hagi estat vinculada (parella o ex-parella). 

 

 Comunicació a la víctima dels actes processals que puguin afectar la seva 

seguretat des d’octubre del 2015.  

 

 Personació com acusació particular en qualsevol moment del procés. 

 

 Justícia gratuïta universal i assistència lletrada especialitzada a dependències policials. 

 

 

1.6.3. El tractament jurídic a l’àmbit civil de 
la violència masclista en l’àmbit de la 
parella 

 
 

Els processos civils bàsicament de dret de família (divorci, separació, processos de guarda i 

custòdia...)  tenen una gran rellevància pràctica per a les víctimes de la violència masclista, ja que 

normalment cal regular i fixar drets socioeconòmics i familiars que es descriuen en el llibre II del 

Codi Civil Català. 

 

Els processos a seguir per acordar mesures, drets i obligacions en l’àmbit civil, estan regulats en la 

Llei d’enjudiciament civil. En aquests processos s’acorden mesures molt importants, sobretot si hi 

ha fills i filles. Aquestes mesures civils fan referència a aspectes com: 

 

 Guarda i custòdia: amb qui viuran els fills a partir del trencament de la convivència 

(guarda i custòdia que serà atribuïda a un dels dos) . 
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 Exercici de la pàtria i potestat sobre els fills i les filles: Com s’exercitarà la pàtria 

i potestat, que acostuma a ser compartida.  

 El dret de visites i comunicacions amb els fills i filles comuns: que s’atorga a 

aquell progenitor que no té la custòdia dels fills i filles i pot ser suspès o restringit en 

cas de transgressió dels deures paternofilials i s’estimi que aquestes visites poden 

posar als fills i filles en perill.  

 La fixació de deure d’aliments i contribució a les càrregues familiars. 

 Atribució d’ús del domicili familiar. 

 Qualsevol altra mesura, segons les circumstàncies del cas. 

 
Perquè s’adoptin aquestes mesures, cal que la víctima iniciï un procés de família. En aquests 

processos serà preceptiva la intervenció del ministeri fiscal, si hi ha menors. Les recomanacions 

fetes pel fiscal acostumen a tenir molt pes en el moment en que el jutge dicta resolució. 

 

La citada llei catalana,  5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista, prohibeix l’ús de la mediació en la resolució d’aquestes situacions. 

Així mateix, es reconeix el dret a l’assistència jurídica gratuïta, amb la finalitat de garantir les 

víctimes amb recursos insuficients per litigar una assistència lletrada en tots els processos i 

procediments, relacionats amb la violència de gènere, en què sigui part, i que una mateixa direcció 

lletrada assumeixi la seva assistència en tots els processos. 

 

Cal tenir en compte que és en aquests moments i posteriorment, quan es produeix el trencament 

de la convivència, quan hi ha més risc per a la víctima.  

 

1.6.4. El tractament institucional de la 
violència masclista en l’àmbit català  

 
Com ja s’ha esmentat més amunt, la legislació catalana introdueix el 2008 una llei que aborda de 

manera integral totes les formes d’exercir la violència contra les dones. Estableix actuacions en 

aspectes com la prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista; els drets de les dones 

víctimes de violència a l’atenció especialitzada, l’assistència, la recuperació i la reparació, i també 

descriu les competències, l’organització i la intervenció integral contra la violència masclista. 

 
La Llei descriu en quins àmbits es pot produir aquest tipus de violència:  

 

1. Àmbit de la parella 

2. Àmbit familiar 
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3. Àmbit laboral 

-Assetjament per raó de sexe 

-Assetjament sexual 

4. Àmbit social o comunitari 

-Agressions sexuals 

-Assetjament sexual 

-Tràfic i explotació sexual de dones o nenes 

-Mutilació genital femenina 

-Matrimonis forçats 

-Violència derivada de conflictes armats 

-Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones 

5. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la 

dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 

 

Identifica els drets i ajuts a què tenen dret les dones després d’haver patit una situació de 

violència.  

- Per a l’accés a un habitatge 

- Accés prioritari als habitatges de promoció pública 

- Prioritat en l’accés a residències públiques per a dones víctimes de violència majors de 

65 anys 

- Orientació i formació laboral 

- Dret a l’atenció i assistència jurídica 

- Serveis jurídics de guàrdia permanent i torns d’ofici especialitzat 

- Prestacions econòmiques 

 

Per tal d’accedir a aquests ajuts, la llei indica que la dona víctima de violència pot acreditar la 

seva situació amb una sentència que declari que ha patit alguna d’aquestes formes de violència 

o mitjançant una ordre de protecció vigent.  En aquest marc es va aprovar el Decret 80/2015 

d’ajuts i indemnitzacions a dones víctimes de violència masclista. També podran servir 

d’identificació: 

 

- Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent. 

- L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament 

alguna situació de violència masclista. 

- L’informe del ministeri fiscal. 
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- L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el 

qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari a causa de 

maltractament. 

- L’informe de serveis públics: Serveis Socials Bàsics, servei d’acolliment i recuperació, 

serveis d’intervenció especialitzada i a unitats especialitzades dins dels cossos de 

seguretat. 

- L’informe de l’Institut Català de les Dones. 

 

La Llei també regula la xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista, tot 

definint cada servei, les funcions a desenvolupar i quina administració en té la competència i 

qui se’n pot beneficiar. La xarxa de serveis descrits en aquesta llei són els següents: 

  

a- Serveis d’atenció telefònica especialitzada 

b- Serveis d’informació i atenció a les dones 

c- Serveis d’atenció i acolliment d’urgència 

d- Serveis d’acolliment i recuperació 

e- Serveis d’acolliment substitutoris de la llar 

f- Serveis d’intervenció especialitzada 

g- Serveis tècnics de punt de trobada 

h- Serveis d’atenció a la víctima del delicte 

i- Serveis d’atenció policial 

j- Altres serveis que el govern consideri necessaris 

 

Per concloure, cal remarcar que aquesta introducció al marc legal no 

és, ni molt menys, exhaustiva, sinó que únicament pretén donar una 

visió global dels textos legals més rellevants que regulen la violència 

masclista, ja que de moment no hi ha un únic text legal que reculli 

totes les respostes que el dret ofereix per a aquesta situació que 

afectin les persones víctimes de violència masclista amb independència 

del seu sexe. Per conèixer quines alternatives legals existeixen, caldrà 

analitzar cada cas, tenint molt present, a més, que la violència 

masclista no es pot resoldre únicament des de l’àmbit legal i judicial. 
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2. CONFIGURACIÓ I DEFINICIÓ DEL  

PROTOCOL 

 

2.1. Definició 
 
Aquest protocol és un instrument elaborat i consensuat pels diferents agents implicats en la 

intervenció, és a dir, el resultat d’un treball en xarxa. Ha de ser un instrument per ordenar, acordar 

i fer efectives les diferents intervencions, rendibilitzar els recursos de l’àmbit d’actuació i promoure 

un model d’intervenció especialitzat en la problemàtica de la violència masclista i les necessitats 

detectades. Cal tenir en compte que aquest protocol pretén ser una eina de suport al treball dels 

professionals i no un fi en si mateix. 

 

Es parteix de la demanda de la usuària i es fixen, en conseqüència, uns criteris unificats per a tots 

els professionals implicats en l’actuació i el seguiment de la violència masclista. Per facilitar la 

intervenció s’ha dividit la demanda en dos grans grups: la demanda expressada i la no 

expressada. En la primera, a més, hem de distingir la demanda expressada en situació de crisi o 

no. Aquesta divisió s’utilitza per facilitar la intervenció i, per tant, no és rígida; cal personalitzar i 

analitzar cada situació de forma individual. Amb això volem dir que una mateixa víctima del 

protocol de violència masclista pot passar d’un circuit a l’altre, depenent de la demanda i les 

circumstàncies en un moment donat. 

 

El col·lectiu de professionals que treballa per intentar millorar la situació de la dona ha 

de respectar sempre el ritme i decisions de la dona, ja que al cap i a la fi és qui millor coneix 

la seva pròpia situació i les decisions que es veu capaç de portar a terme, tenint en compte que 

aquesta violència afectarà sempre directament als fills/filles. 

 

Metodològicament es segueix sempre la mateixa estructura: es fixen definicions, objectius, 

estratègies i es dissenya l’actuació. Cada agent té un color que l’identifica. 
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2.2. Agents  implicats en el Protocol i abast 
territorial 

 
La incorporació del Consell Comarcal va significar la reconversió del present protocol, que volia 

inicialment abastar la ciutat de Manresa i els agents implicats en la intervenció en els casos de 

violència d’aquest municipi, en un protocol d’abast supramunicipal amb les particularitats i 

especificitats derivades de cada un dels 29 municipis que formen la comarca del Bages.  

 

Aquest protocol contempla la possibilitat d’adhesió de qualsevol agent o servei que vulgui acollir-

s’hi en un futur, quan això es valori com a necessari11. 

 

Els agents socials que actualment formen part d’aquest protocol des del seu inici són els següents: 

 

 Ajuntament de Manresa (SIAD Montserrat Roig, Serveis Socials, Policia Local) 

 Col·legi d’Advocats de Manresa 

 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Delegació del Bages-Manresa 

 Col·legi de Treballadores socials, delegació de Manresa 

 Consell Comarcal del Bages (SIAD comarcal i coordinació dels serveis socials dels municipis 

del Bages) 

 Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa  

 Servei Català de la Salut. Regió Sanitària de la Catalunya Central 

 Institut Català de la Salut. Servei d’atenció primària Bages/ Berguedà i Solsonès  

 Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partit judicial de Manresa. 

 Mossos d’Esquadra. Àrea Bàsica Policial Bages. 

 Sindicat CC.OO. 

 Policia Nacional  

 Servei Català de la Salut, CatSalut 

 

Des del 2014, s’hi han incorporat: 

 SAIA, Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Oficina de Treball de Manresa 

 Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, Barcelona. Departament de Justícia 

 Serveis Territorials d’Ensenyament Catalunya Central. Equip d’Atenció Psicopedagògica   

                                            
11 La definició, adreça, telèfon, horari d’atenció de cada àmbit i servei implicat en aquest protocol es detallen a l’annex 1 
d’aquest document. 
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 Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violència masclista, Catalunya Central 

 Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) Promoció de la Salut  

 Policies locals del Bages 

 Jutjat de Violència contra la Dona 

 Fiscalia  

 

Es posa de manifest que, en l’actualitat, malgrat que des de l’any 2018 s’ha desplegat l’Oficina 

d’Atenció a la Víctima de la Catalunya Central, amb seu als jutjats de Manresa, en el moment de 

redacció d’aquesta revisió no s’ha incorporat a aquest circuit. 

 
2.3. Procés d’elaboració del protocol i 

posterior seguiment fins a l’actualitat 
 

 
Aquest protocol ha estat impulsat des de la Regidoria de Polítiques per a la Dona de l’Ajuntament 

de Manresa i ha estat coordinat pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat 

Roig. El seu període d’elaboració comprèn els anys 2002, 2003 i va arribar fins a mitjans del 2004.  

El mètode emprat per a la seva elaboració va ser la creació d’un plenari que reunia a tots els 

professionals que representaven els diferents agents implicats, una comissió tècnica, formada per 

diferents professionals que van ser escollits pel plenari per fer les reunions més àgils i operatives, i 

diferents comissions de treball12. 

 

2002 

Al llarg del 2002 es van dur a terme diferents entrevistes amb els representants dels agents 

implicats, convidant-los a participar en l’elaboració d’un protocol contra la violència domèstica. 

El 31 de maig es va acordar, amb el consens de tots els agents implicats, reunits en plenari, 

l’elaboració conjunta d’un protocol d’actuació en el casos de violència domèstica. Aquest plenari va 

acordar crear una comissió tècnica per elaborar un pla de treball on figuressin les diverses reunions 

i els temes a tractar-s’hi. 

 

2003 

El 17 de gener del 2003 es va incorporar el Consell Comarcal del Bages al protocol, de tal forma 

que aquest va deixar de tenir caràcter municipal per tenir un abast supramunicipal, en incloure a 

tots els municipis de la comarca del Bages. El primer semestre es van iniciar els torns de reunions 

                                            
12 Veure annex 2, on es descriu la composició de l’Equip Comarcal i de la comissió de treball. 
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destinades a conèixer i definir les actuacions que es realitzen des de l’àmbit de serveis socials, 

sanitari i legal en relació a la violència de gènere. Aquestes reunions van servir per detectar les 

necessitats de crear circuits interns d’actuació a cada àmbit i amb quins recursos es comptava per 

intervenir. 

 

A partir del maig del 2003, es va treballar per dissenyar una proposta de circuit global d’actuació 

dels diferents agents i coordinació entre ells i es va establir la demanda expressada (en situació 

de crisi o no)  i la no expressada.  Es va acordar crear diferents comissions de treballs per 

elaborar el circuit d’actuació en els casos de crisi, ja que aquell mateix agost va entrar en vigor la 

Llei 27/2003, reguladora de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica. Aquesta 

comissió de treball, paral·lelament, va elaborar un díptic informatiu que hauria d’acompanyar el 

protocol. A finals d’any es va redactar el contingut i les pautes d’actuació en casos de crisi. 

 

2004 

El 27 de febrer del 2004 es va convocar el plenari del protocol per aprovar el circuit de 

la demanda en situació de crisi, amb els seus criteris d’actuació i estratègies. També es va 

acordar crear una altra comissió de treball per a la fase d’intervenció o actuació un cop la demanda 

en situació de crisi ha estat atesa. 

 

Amb aquesta darrera comissió es van donar per acabats els treballs realitzats per a l’elaboració del 

protocol i es van iniciar les tasques de redacció d’aquest document, per a la seva aprovació i 

posterior publicació. 

 

Des del 2004 i fins el 2014 va funcionar la comissió de seguiment del protocol formada per tots 

els/les representants que el van elaborar i els agents que s’hi anaven incorporant. Aquesta comissió 

de seguiment, també coneguda com a plenari, tenia encarregada el control del compliments dels 

acords aconseguits i corregir les disfuncions del circuit. Es reuneix dos cops a l’any i és convocada 

per l’Ajuntament de Manresa, a través de la Regidora de la Dona i Igualtat. Es destaca que 

aquestes reunions són un espai de coordinació, de formació, de presentació de nous serveis, 

d’intercanvi de dades d’atenció a dones víctimes de violència masclista (Observatori), d’aprovació 

d’una guia d’acollida per a infants i adolescents víctima de violència masclista en el nucli familiar a 

la xarxa del Bages,  d’incorporació de l’eina de valoració de risc de violència contra la dona per part 

de la seva parella i ex parella (RVD)... 

 

2011. Es va fer la primera revisió del protocol.  
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2014. Adaptació al Circuit de la Catalunya Central, convertint la comissió de seguiment en Equip 

Comarcal del Bages, respectant el seu funcionament i ampliant-ne la formació. 

 

Paral·lelament, i també durant aquest període i fins a l’actualitat, ha funcionat la comissió del 

treball del protocol, formada bàsicament per els/les professionals que atenen directament víctimes 

de violència masclista. Aquesta comissió de treball s’ha reunit com a mínim quatre cops a l’any i és 

el motor que nodreix de contingut l’Equip Comarcal del Bages. 

Entre les seves tasques, cal destacar: 

a) La supervisió de casos com a eix motor 

b) La validació de les eines d’intervenció (per exemple, RVD) 

c) La realització de la Guia d’acollida per a infants i adolescents víctima de violència masclista 

en el nucli familiar a la xarxa del Bages, liderada pel Consell Comarcal del Bages 

d) La formació continuada en matèria de violència masclista 

e) Detecció de disfuncions de casos 

f) Revisió del protocol 

 

2.4. Abast del protocol i població a la qual 
s’adreça 

 
El protocol preveu la violència física, psicològica i sexual i s’adreça a persones majors de 18 

anys o menors emancipades, principalment dones en situació de violència masclista en 

l’àmbit de la parella, de Manresa i dels municipis de la comarca del Bages que s’hi adhereixin. 

Aquesta violència també afecta als fills/filles. 

 

2.5. Objectius 
  

Aquest protocol d’actuació té com a OBJECTIU GENERAL:  

 

MILLORAR la intervenció en la problemàtica de la violència masclista a 

Manresa i els municipis de la comarca del Bages, mitjançant el treball 

en xarxa entre els diferents àmbits implicats en la intervenció en 

aquestes situacions, per així millorar la situació de les persones que la 

pateixen. 
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Es fixen, en conseqüència, els següents OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

— Donar una bona atenció a les persones víctimes de violència masclista. 

— Impulsar un marc d’actuació que permeti conèixer i optimitzar els recursos existents en els 

casos de violència masclista a tots els serveis implicats. 

— Sensibilitzar el conjunt de professionals en la necessitat d’una actuació conjunta. 

— Formar els i les diferents professionals en la utilització d’uns coneixements especialitzats  i 

d’una metodologia unitària en els casos de violència masclista. 

— Evitar a la dona la victimització secundària en els casos de violència masclista. 

— Fer un seguiment de l’aplicació d’aquest protocol per a la seva avaluació i millores a adoptar en 

un futur. 

— Difondre l’existència d’aquest instrument d’intervenció en casos de violència masclista. 

 
 

2.6. Estratègies globals 
 

Les estratègies globals dissenyades pel protocol són les següents:  

 

 Formació del conjunt de professionals implicats en la xarxa d’intervenció, atenció i 

tractament d’aquesta problemàtica. 

 

 Utilització per tots els i les professionals implicats de material comú ja existent: 

Vincula’t 13. 

 

 Creació de material comú d’intervenció: Acollida d’urgències especialitzada, guia 

d’acollida per a infants i adolescents víctima de violència masclista en el nucli familiar a la xarxa del 

Bages (annex 6), Eina de Valoració del Risc RVD (annex 7). 

 

 Diferenciació de les possibles demandes en dos grups: la demanda 

expressada i la no expressada. En la demanda expressada hem distingit la situació de crisi. 

S’han elaborat circuits d’actuació concrets per a cada una de les situacions. 

 

 Un díptic informatiu amb un contingut que ha de servir a la víctima per identificar la 

situació d’abús i la necessitat de buscar ajut en els agents implicats en l’atenció a les víctimes de 

                                            
13

 Els materials que formen el Vincula’t han estat elaborats per Tamaia, associació contra la violència familiar, i han estat 

editats per l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona. 

http://infancia.ccbages.cat/docs/Guia.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/RVD-BCN%20Protocol%20de%20valoracio%20del%20risc%20de%20violencia%20contra%20la%20dona%20per%20part%20de%20la%20seva%20parella%20o%20exparella.pdf


Protocol d’actuació violència masclista 

 

    42  

violència masclista. Aquest díptic estarà a disposició de tots els agents implicats en el circuit i s’ha 

revisat conjuntament amb el protocol aquest 2019. 

 

 Fer el seguiment de la implantació d’aquest protocol a través de l’Equip Comarcal del 

Bages i la comissió de treball que permeti detectar les mancances del circuit, millorar-lo i 

modificar-lo. 

 
 Adaptació als estàndards d’intervenció coordinada del protocol de la Catalunya 

Central, establint principis orientadors de la intervenció. Aquests principis han d’orientar i garantir la 

coordinació interprofessional a tota la xarxa de recursos que intervenen en l’abordatge de la 

violència masclista i que són els propis d’aquest protocol. 

 

Els principis de la intervenció coordinada que volem destacar són els següents: 

 

 Treball en xarxa:  el  treball en equip, la cooperació i la vinculació a les diferents xarxes 

d’intervenció com a principal forma de lluita contra la violència masclista.  

 Intervenció òptima:  evitar la victimització secundària (o revictimització) de les dones, les 

adolescents i les nenes o dels seus fills i filles com a conseqüència dels dèficits en les 

intervencions efectuades pels organismes responsables  o per actuacions que no han assolit 

el nivell de coordinació necessari.  S’ha de perseguir una eficàcia més gran dels recursos.  

 Millora de l’atenció: detectar els buits i els dèficits de l’atenció coordinada per tal de 

millorar la intervenció. 

 Intercanvi de coneixements i bones experiències:  garantir un sistema que permeti 

l’intercanvi d’informació i coneixements entre els equips professionals, així com una derivació 

eficaç. 

 Respecte al dret a la intimitat i al secret professional:  cedir i demanar només les 

dades mínimes, necessàries i pertinents per a cada cas.  

 Ètica professional: treballar als diferents espais d’atenció des d’una perspectiva ètica 

comuna, discutida i consensuada pels òrgans de coordinació dels circuits.  

 

2.7. Vigència i revisió del protocol 
 

Aquest protocol entra en vigor el mes de novembre del 2004, de forma paral·lela a la creació d’una 

comissió de seguiment que en fixa la vigència i els criteris de revisió. 
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El 2008, i com a decisió del plenari, es proposa la revisió i actualització d’aquest protocol. La 

darrera revisió és del 2011 i ara es presenta la del 2019. 

 

 

3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ I 

COORDINACIÓ DEL CONJUNT 

D’AGENTS IMPLICATS DAVANT DE LA 

VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

3.1. Canal d’entrada i detecció de la situació 
d’abús 

 
El Protocol preveu un circuit que engloba els diferents serveis, 

recursos, agents socials i professionals implicats en la intervenció en 

les situacions de violència masclista en l’àmbit de la parella que s’hagin 

adscrit a aquest protocol fins el moment actual. 

 

Tots aquests recursos, que són diversos i complementaris, poden ser canals detectors de les 

situacions de violència masclista, i alhora poden estar presents al llarg de tota la intervenció en una 

situació d’aquest tipus de violència. 

  

Tot seguit presentem, definim i identifiquem els diferents agents socials, a nivell local i comarcal, 

que actualment participen en aquest protocol i poden ser principals detectors i canal d’entrada de la 

situació d’abús (veure annex número 1): 
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POLICIA LOCAL DE MANRESA I LES POLICIES DEL BAGES 

 

La Policia Local és un cos amb competències, funcions i serveis relatius a la Policia i Seguretat 

Ciutadana, que depèn del municipi. 

 

Té una estructura i una organització jerarquitzada, cosa que li correspon per les funcions que ha 

d’exercir. D’una banda, pel que fa a les relacions amb la comunitat, té la funció d’impedir qualsevol 

pràctica abusiva o discriminatòria que comporti violència física o psicològica i, de l’altra, procurar 

protegir i auxiliar a les víctimes, sempre que les circumstàncies ho aconsellin. 

 

MOSSOS D’ESQUADRA. ÀREA BÀSICA POLICIAL BAGES 

 

Vessants d’actuació 

 

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) focalitza les seves actuacions de manera 

transversal, amb víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables, des de les 

vessants de la prevenció, la detecció, l’atenció, el seguiment i la protecció d’aquestes víctimes. 

 

Les actuacions policials comprenen tant el treball preventiu, orientat a aquestes víctimes, com totes 

aquelles accions dutes a terme des del moment en què es té notícia que una persona pot ser o és 

víctima de violència masclista i/o domèstica , fins el moment en què es finalitza el seguiment del 

seu cas per risc policial no apreciat. 

 

Prevenció i detecció  

 

En la cerca d’una major eficàcia en la prevenció i atenció de les víctimes de violència masclista i 

domèstica, la PG-ME realitza una sèrie d’accions preventives amb l’objectiu de detectar i donar 

resposta a les necessitats de les possibles víctimes. 

 

La PG-ME realitza accions de sensibilització a la ciutadania a través de presentacions i xerrades per 

crear espais de reflexió sobre què és la violència masclista i domèstica i com es detecta. Aquestes 

presentacions estan adreçades a la comunitat, programes per a joves, col·laboració amb 

organitzacions i entitats assistencials, etc. L’objectiu principal és la sensibilització, per tal de generar 

canvis i modificacions a l’imaginari social que permetin avançar cap a l’eradicació de la violència 

masclista i domèstica. 
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La PG-ME també col·labora i participa en circuits territorials, taules locals i comarcals, així com en 

comissions específiques, que tenen com a finalitat establir una intervenció coordinada entre tots els 

operadors de la xarxa, establint protocols d’actuació i fluxos de comunicació per coordinar les 

intervencions d’una forma integral. 

 

Atenció a la víctima 

 

Consisteix en escoltar, informar i assessorar les víctimes que pateixen violència masclista i 

domèstica, sobre els drets que tenen i les accions que poden emprendre, així sobre els organismes 

on poden acudir per exercir els seus drets. 

 

La PG-ME realitza la instrucció de les diligències policials, informació de drets de la víctima i la 

sol·licitud de l’ordre de protecció, i fa tramesa a l’autoritat judicial/Fiscalia corresponent. 

 

Seguiment i protecció 

 

La PG-ME valora el risc que pateix la víctima en cada cas, per proposar, si escau, mesures policials 

de protecció. Aquestes mesures estan destinades a garantir una protecció eficaç a qualsevol víctima 

de violència masclista i domèstica i s’adapten a les necessitats i circumstàncies de la víctima. 

També serveixen per mantenir una comunicació ja sigui esporàdica o bé permanent amb aquestes 

persones, poder-les localitzar en cas de necessitat i proporcionar una atenció i una protecció 

immediata davant situacions d’emergència. 

 

Aquestes mesures poden ser determinades d’ofici o mitjançant una interlocutòria judicial/Fiscalia. 

 

En el cas de víctimes de violència masclista i domèstica que necessitin protecció policial (amb 

independència de gaudir o no de mesures judicials de protecció), la PG-ME podrà establir diferents 

accions de protecció que es realitzaran des de les diferents unitats de Seguretat Ciutadana en 

funció del nivell de risc que tinguin. 

 

La PG-ME, mitjançant els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) realitza seguiment a les víctimes de 

violència masclista i domèstica que disposen o no de mesures judicials de protecció. Aquest 

seguiment a la víctima consisteix en realitzar gestions dirigides a la seva orientació i seguretat. 
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ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA 
 
La Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, es va constituir el 4 de desembre 

del 2002, fruit de la fusió entre les organitzacions que gestionaven els diferents espais hospitalaris 

de la ciutat: la Fundació Centre Hospitalari i Cardiològic i la Fundació Hospital General de Manresa. 

Poc després de la seva constitució, Althaia va assumir també la gestió de dues Àrees Bàsiques de 

Salut de les quatre que configuren el mapa de l’assistència primària a Manresa. 

 

La nova fundació, doncs, dona servei integral a les persones, des de l’assistència primària fins a 

l’hospitalària, passant per serveis sociosanitaris i d’altres d’especialitzats, com medicina de l’esport o 

salut mental. 

 

La Fundació Althaia està regida per un patronat en què conflueixen cinc institucions: Ajuntament de 

Manresa, Orde de Sant Joan de Déu, Mútua Manresana, Fundació Caixa de Manresa i Generalitat de 

Catalunya.  

 

SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU  
 

Aquest servei està format pel conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que dirigeixen i 

desenvolupen les seves activitats prestant assistència sanitària pública a la població que 

necessita atenció hospitalària aguda (serveis d’urgències 24 hores). 

 

SERVEI DE SALUT MENTAL 
 

El Departament de Salut Mental forma part de la Xarxa Especialitzada de Salut Mental i Addiccions i 

els recursos i dispositius  donen resposta, a diferents nivells assistencials, a les necessitats de les 

persones (i als seus familiars) amb problemes de salut mental i addiccions. S’hi realitza el 

tractament i el seguiment de malalties mentals cròniques i el tractament dels trastorns aguts i 

desajustos psicològics que interfereixen en les activitats de la vida quotidiana, així com els 

problemes i les alteracions derivades de l’abús en el consum de substàncies tòxiques. 

 

S’hi accedeix a partir de les derivacions dels facultatius de les Àrees Bàsiques de Salut i d’altres 

especialitzacions mèdiques d’Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. 

 

L’equip està format per personal mèdic, psiquiatria i psicologia clínica, treballadors/res socials i 

professionals de la infermeria. 
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Aquesta Fundació també disposa, pel que fa a l’atenció Primària, de dos CAP que desenvolupen la 

mateixa tasca que les definides per les Àrees Bàsiques de Salut. 

 

 
ÀREES BÀSIQUES DE SALUT i CONSULTORIS LOCALS  
 
L’atenció primària de salut és el primer graó d’accés al Sistema Sanitari Públic. Desenvolupa 

activitats preventives, assistencials, rehabilitadores i de promoció, amb l’objectiu de 

millorar el nivell de salut i la qualitat de vida de la població. La complexitat d’aquestes 

activitats requereix la metodologia de treball en equip multidisciplinari.  

 

El personal sanitari de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) està format per professionals mèdics, 

d’infermeria i treballadors/res socials que presten assistència al conjunt de la població que resideix 

en la seva àrea. Presta la seva assistència al centre d’atenció Primària (CAP) o al consultori local 

(CL) en el medi rural. 

 

Al nostre territori d’aplicació del protocol hi ha 12 ABS. A Manresa, 2 ABS de l’ICS, 2 d’Althaia i 

urgències al CUAP. A més, a la comarca les ABS tenen servei d’urgència 24 hores. 

 

 
ASSISTÈNCIA A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (ASSIR) DE 

L’INSTITUT CATALA DE LA SALUT (ICS) 

 

El Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) és una estructura de suport a 

l’equip d’atenció primària (EAP). Els professionals sanitaris que duen a terme les diferents línies de 

serveis i activitats s’ubiquen dins de l’ABS (Àrees Bàsiques de Salut) en un nivell intermedi entre les 

xarxes d’Atenció Primària (AP) i d’atenció especialitzada hospitalària, i donen suport a l’equip d’AP.  

 

L’ASSIR comprèn un conjunt d’activitats que tenen un objectiu comú: donar una assistència integral 

a les persones en la vessant de la salut sexual, reproductiva i afectiva. 

 

L’equip de l’ASSIR el conformen llevadores, ginecòlegs/ogues, psicòloga, treballadora social, 

fisioterapeuta, metgessa rehabilitadora, auxiliars d’infermeria i personal d’atenció a la ciutadania. 
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SERVEIS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES  
 
Els SIAD formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen 

violència masclista, i queden definits a l’art. 56 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista: “Els serveis d’informació i atenció a les dones són serveis d’informació, 

assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l’exercici dels drets de 

les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar. Els serveis 

d’informació i atenció a les dones, en tot cas, s’han de coordinar amb els serveis d’atenció 

especialitzada i han de dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb tots els agents 

comunitaris, especialment amb els grups i les organitzacions de dones.” 

 

 
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES MONTSERRAT ROIG 

(SIAD) AJUNTAMENT DE MANRESA 

 

El SIAD Montserrat Roig és un servei municipal obert a la ciutat amb ànim dinamitzador i 

coordinador de les accions que es portin a terme des de la Regidoria de la Dona i Igualtat, la qual 

promou actuacions positives envers les dones. Malgrat que el SIAD té la voluntat de donar una 

resposta global a la diversitat de demandes de les dones i no exclusivament a les situacions de 

violència, entre els seus objectius prioritaris hi ha el de treballar per la detecció, prevenció, 

atenció, orientació i derivació de totes les demandes vinculades amb la violència 

masclista en l’àmbit de la parella que arribin al servei. No és un servei d’urgència. Aquest 

servei, en la seva branca assistencial, compta amb una psicòloga i una advocada. 

 

 

SERVEI D’ INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)  DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BAGES 

 

El Servei  d’Informació i Atenció a la Dona és un servei d’àmbit comarcal adreçat a totes les dones 

dels 29 municipis menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages. La finalitat del SIAD és 

donar resposta a les diferents demandes d’informació, sensibilització i atenció, així com potenciar 

els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de 

desigualtat de gènere. No és un servei d’urgència. El SIAD, dins de l’àmbit d’atenció i tractament, 

compta amb una advocada i amb una psicòloga. 
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SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA 

DE LA CATALUNYA CENTRAL (SIE)  

 

El SIE també forma part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen 

violència masclista (art. 54), i queda definit a l’art. 60 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista: “Els serveis d’intervenció especialitzada són serveis especialitzats 

que ofereixen atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que 

han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs filles i fills.” Així mateix, aquests serveis 

han d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. Compta amb un equip 

professional multidisciplinari integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació 

social i dret. o Pel que fa a la violència masclista, el SIE desenvolupa les seves funcions 

principalment en els eixos d’atenció i recuperació. 

Població a qui s’adreça:  

 

 A totes les dones que visquin a la comarca i que estiguin sotmeses a qualsevol manifestació de 

violència masclista, sense discriminació per edat, estat de salut, discapacitats, situació legal, 

orientació sexual i/o procedència. 

 A les filles i fills de les dones ateses, víctimes directes o indirectes de violència masclista. 

 A les noies adolescents víctimes de relacions afectives-sexuals abusives, esporàdiques o de 

parella, o altres manifestacions de violència masclista en les quals no estiguin implicats ni la 

mare ni el pare, o actual parella de l’un o l’altre.  

 Persones de l’entorn pròxim de les dones, infants o adolescents afectats per la violència 

masclista.    

 
 
ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS (SSB) DE MANRESA 
 
 Els Serveis Socials Bàsics, tal com defineix la normativa vigent, constitueixen el punt d’accés 

immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a la 

ciutadania. Els SSB són municipals i es presten principalment mitjançant equips multiprofessionals 

(professionals del treball social i de l’educació social). A La ciutat de Manresa disposen dels serveis 

centrals ubicats a la Carretera de Vic i de quatre equips bàsics d'atenció social (EBAS) 

descentralitzats i territorialitats que corresponen a les unitats de tractament També es compta amb 

una Unitat d’acollida formada pels treballadors/es socials que atenen aquelles persones que 

s’adrecen per primera vegada i/ o ja havien estat atesos però el cas s’havia tancat) als serveis 

socials per expressar una demanda. Pot ser una atenció puntual o se’n pot derivar una situació que 
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precisarà la intervenció de la unitat de tractament. Aquests serveis atenen persones residents al 

municipi de Manresa. 

 

ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES  

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages està constituïda pels 29 municipis menors de 20.000 

habitants de la comarca. Es compta amb 23 equips bàsics d'atenció social (EBAS), ja que alguns 

d’aquests EBAS són compartits entre diferents municipis de la comarca. La coordinació dels 

diferents EBAS es realitza des del Consell Comarcal del Bages. 

 

 

SAIA.  SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 

L'objectiu d'aquest servei és la valoració, l'actuació i l'atenció d'infants de zero a divuit anys que es 

troben en situació de risc de desemparament, així com el seguiment i el tractament de les seves 

famílies.  

Aquest servei el presten els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA), distribuïts 

territorialment. 

 

SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT. EAP 
 
Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i 

als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que 

presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 

 

SOC 

Servei Públic d’ocupació de Catalunya 

 

JUTJATS  
 
Des de l’any 1989, i amb l’aplicació de la Llei de demarcació i planta judicial, l’actual partit judicial 

de Manresa compta amb vuit jutjats de Primera Instància i Instrucció, que abasten els 29 

municipis de la Comarca del Bages. Els professionals de cada jutjat són un jutge/essa titular, un 

secretari/a judicial, un/a fiscal, un metge/essa forense adscrits i personal funcionari (oficials, 

auxiliars i agents judicials). El servei de guàrdia és assumit de forma rotatòria per cada un dels 

jutjats. 
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Els/les fiscals són compartits amb altres partits judicials i amb els jutjats, i depenen de la Fiscalia 

del Tribunal Superior de Justícia. El personal mèdic forense constitueix un cos titular superior al 

servei de l’Administració de Justícia, i auxilien els jutges/esses. El partit judicial de Manresa disposa 

de dos metges/esses forenses. 

 

Des del 2009 existeix a Manresa el jutjat especialitzat en Violència contra la Dona. Els jutjats de 

violència sobre la dona assumeixen, en l’ordre penal, els supòsits següents: 

 

a) Instrucció dels processos per exigir responsabilitat penal pels delictes recollits als títols del Codi 

penal relatius a homicidi, avortament, lesions, lesions al fetus, delictes contra la llibertat, 

delictes contra la integritat moral, contra la llibertat i indemnitat sexuals, contra la intimitat i el 

dret a la pròpia imatge, contra l’honor o qualsevol altre delicte comès amb violència o 

intimidació, sempre que s’hagin comès contra qui sigui o hagi estat la seva esposa, o dona que 

estigui o hagi estat lligada a l’autor per una relació d’afectivitat anàloga, fins i tot sense 

convivència, així com dels comesos sobre els descendents, propis o de l’esposa o convivent, o 

sobre les persones menors o incapacitades judicialment que convisquin amb ell o que estiguin 

subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de l’esposa o convivent, 

quan també s’hagi produït un acte de violència de gènere. 

 

b) Instrucció dels processos per exigir responsabilitat penal per qualsevol delicte contra els drets i 

deures familiars, quan la víctima sigui alguna de les persones assenyalades com a tals a la 

lletra anterior. 

 

c) Adopció de les corresponents ordres de protecció a les víctimes. 

 
d) Coneixement i decisió dels delictes lleus que els atribueixi la llei quan la víctima sigui alguna de 

les persones assenyalades com a tals en la lletra a) d’aquest apartat.  

 
e) Dictar sentència de conformitat amb l’acusació en els casos que estableix la llei. 

 

f) Emissió i execució dels instruments de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió 

Europea que els atribueixi la llei. 

 
g) Instrucció dels processos per exigir responsabilitat penal pel delicte de trencament previst i 

penat en l’article 468 del codi penal, quan la persona ofesa pel delicte que llur condemna, 

mesura cautelar o mesura de seguretat s’hagi trencat sigui o hagi estat la seva esposa o dona 
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que estigui o hagi estat lligada a l’autor per una anàloga relació d’afectivitat, fins i tot sense 

convivència; així com els descendents, propis o de l’esposa o convivent, o sobre les persones 

menors o incapacitades judicialment que amb ell convisquin o que es trobin subjectes a la 

potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de l’esposa o convivent. 

 

Els jutjats de Violència sobre la Dona poden assumir en l’ordre civil, en tot cas de conformitat amb 

els procediments i recursos previstos a la Llei d’enjudiciament civil, bàsicament processos de dret 

de família (divorcis, guarda i custòdia de fills i filles menors o sobre aliments reclamats per un 

progenitor contra l’altre en nom dels fills i les filles menors, de filiació, maternitat i paternitat...). En 

tots aquests casos està vedada la mediació.  

 

 

FISCALIA 

El Ministeri Fiscal té com a missió promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels 

drets de la ciutadania i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició de les persones 

interessades. A més, ha de vetllar per la protecció processal de les víctimes i actuar en defensa de 

menors i persones incapaces o desvalgudes. En els supòsits de violència masclista està legitimat 

per demanar les mesures judicials de protecció quan constati la comissió d’un delicte o falta contra 

la vida, integritat física o moral, llibertat sexual, llibertat o seguretat contra alguna de les persones 

a les quals es refereix l’article 173.2 del codi penal i l’existència d’una situació objectiva de risc per 

a la víctima.   

 
 

COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA 

 
El Col·legi d’Advocats de Manresa és una corporació de dret amb personalitat jurídica pròpia, amb 

plena capacitat per al compliment de les seves finalitats públiques i privades i format per 

llicenciats/ades en dret. Estar col·legiat/ada és indispensable per poder exercir la direcció i defensa 

de les parts en tota mena de processos, així com per donar assessorament i consell jurídic. El 

Col·legi d’Advocats garanteix l’assistència jurídica a les persones que són víctimes de 

maltractaments a Manresa i les poblacions de la comarca del Bages, a través del torn de 

persones victimitzades. Aquest torn permet la designació urgent de l’advocacia d’ofici, que 

defensarà tant els interessos civils com penals de les persones que són víctimes de violència 

masclista. Aquesta assistència jurídica és universal i gratuïta. 

 



Protocol d’actuació violència masclista 

 

    53  

 

3.2. Demanda expressada 

 
La víctima identifica la situació d’abús en què es troba i expressa la necessitat, i la demanda, 

de rebre suport, assessorament i protecció per la seva situació. Aquesta demanda d’ajut pot 

ser de caràcter urgent o no. En el primer cas serem davant d’un episodi d’esclat de la violència, 

i la dona demana prendre mesures urgents de protecció davant els fets que han succeït. En el 

segon cas  serem davant una situació on no hi ha esclat de la violència en aquell moment, però 

s’està produint el cicle de la violència.  

 

A continuació es defineixen la coordinació i les pautes d’actuació dels diferents agents en una i altra 

situació. 

 

3.2.1. Demanda en situació de crisi 

 

3.2.1.1. Definició 
 

Aquesta demanda es defineix com aquella situació en què una 

dona, major de 18 anys o menor emancipada, verbalitza la 

demanda de protecció a causa de la violència quan hi ha risc 

per la seva integritat física, psicològica i sexual. Es considera 

que serem davant d’aquesta situació per un succés violent 

precipitat (esclat de la violència), que requereix una atenció 

immediata. 

 

Es considera bàsicament que una demanda expressada és en crisi quan ens trobem davant de la 

necessitat que la víctima rebi: 

 

- Atenció mèdica, perquè la víctima ha patit recentment violència i li cal una atenció 

mèdica immediata, ja que hi ha lesions greus o no, tant físiques com psicològiques. 

- Atenció social, perquè l’esclat de la violència ha produït en la víctima una atenció 

immediata i ineludible de serveis socials, ja que s’ha produït o es preveu en breu un 
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deteriorament de la situació personal i social de la víctima. Aquest tipus d’urgència es 

refereix a manca d’allotjament de la dona (perquè no vol tornar al domicili familiar), manca 

de recursos econòmics i menors en risc. 

 

3.2.1.2 Objectius 
 
La fixació de pautes d’actuació en situacions de crisi té com a objectiu general garantir la 

màxima protecció a la víctima i de forma específica: 

 Coordinar les accions de tots els professionals implicats en la intervenció en situació de crisi per 

evitar victimització secundària. 

 Garantir la màxima agilitat i eficiència. 

 Aplicar un model d’intervenció en casos d’urgències. 

 Fomentar i aplicar els circuits i línies de treball internes per a cada àmbit d’actuació (serveis 

socials, policial, sanitari, judicial...) o bé millorar o aprofundir en els existents. 

 Potenciar la coordinació interprofessional en els casos d’urgències per evitar la victimització 

secundària. 

 

 

3.2.1.3 Estratègies de la demanda expressada en situació de 

crisi 

 

A partir dels recursos i els serveis que actuen immediatament en una situació d’esclat de violència, 

s’han dissenyat un seguit d’estratègies que han permès ordenar i fer un circuit d’intervenció per 

afrontar una situació d’emergència. Aquestes estratègies són les següents: 

 

- Els serveis i professionals implicats han elaborat i aprofundit en els circuits, criteris i 

pautes d’actuació internes en les situacions de crisi, sobretot com abordar les urgències 

en l’àmbit social, sanitari i policial.  

 

- Com a criteri general, la sol·licitud d’ordre de protecció es tramitarà des del Cos de 

Mossos d’Esquadra, per un criteri de màxima agilitat i intervenció policial en cas d’urgències. 

En conseqüència, els agents i professionals implicats en aquest circuit derivaran les 

víctimes a aquest cos policial perquè les dones interposin denúncia i demanin protecció. 
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- Els Serveis Socials Bàsics de Manresa i de la comarca del Bages realitzaran una acollida 

d’urgència a les víctimes de violència masclista, en un màxim de 48 hores, en casos 

d’atenció immediata per cobrir necessitats bàsiques. En casos de necessitar allotjament 

l’atenció serà immediata. 

 

- Tots els serveis i professionals implicats en l’atenció a la dona en situació de crisi li donaran 

un exemplar del díptic. Aquest díptic informa sobre els serveis on la víctima pot adreçar-se 

per rebre ajut, assessorament i orientació. 

 

- L’espai d’acolliment temporal d’urgència és el centre d’acolliment d’urgències en casos de 

no disponibilitat de cap altre recurs per part de la víctima, ni propi ni de la seva xarxa, amb una 

estada màxima de 72 hores (si la dona hi arriba en divendres o caps de setmana) i 48 hores 

(en dies laborables); en casos excepcionals, i durant la tramitació d’un altre recurs, es podrà 

perllongar l’estada. 

 

- A partir de les 15.00 hores, es pot derivar la dona al SIE, on podrà rebre fins a les 19.00 hores 

de dilluns a divendres, en cas que no vulgui interposar denuncia però necessiti atenció 

immediata. 
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3.2.1.4 Circuit d’intervenció en la demanda expressada en crisi 
 
 

 
 

 

DERIVACIÓ DE LA VÍCTIMA, si ho necessita i vol, per rebre informació, orientació, suport i ajut per millorar la seva situació, 

A LA XARXA D’AGENTS I RECURSOS D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DEL PROTOCOL 

Situació d’esclat de la violència 

Situació d’emergència 

24 hores 

 

112 –  Emergències 
 

092 – Policia Local 
de Manresa 
 

061– Emergències 
Mèdiques 
 

Atenció mèdica: 

Àrea Bàsica de salut (CAP) de 8 h a 
20 h: Veure annex 1 i llistat 3. 

Atenció 24 h 
Althaia Hospital Sant Joan de 
Déu 
C/ Joan Soler s/n Manresa 
Tel. 938742112 
 

C
o
m

u
n
ic

a
t 

Ju
d
ic

ia
l 
d
e
 

le
si

o
n
s 

MOSSOS D’ESQUADRA ABP BAGES 
Av. dels Països Catalans 169-171, Manresa.  
Tel. 938759800  
Grup d’Atenció a la Víctima 

Oficina d’atenció al ciutadà 24 h 
 
Acollida 
EXPLORACIÓ URGÈNCIA SOCIAL 
INFORMACIÓ ALTRES RECURSOS: lliurament del 
díptic a la víctima 
 
PER DENÚNCIA + SOL·LICITUD DE PROTECCIÓ 

INFORME 

OFICI JUTJAT 
ESPAI 

D’ACOLLIMENT 
TEMPORAL 

D’URGÈNCIA 

COMPAREIXENÇA AL JUTJAT VIDO o  

DE GUÀRDIA per acordar mesures de protecció 

per a la víctima i d’altres, segons el cas. Visita prèvia 
del metge forense si hi ha lesions. Celebració en 
presència del ministeri fiscal. Assistència immediata a 
la víctima per un advocat d’ofici, que assumeix el cas, 
tant civil com penal. 

Màxim 72 h 

Víctima de Manresa 
ACOLLIDA 
D’URGÈNCIES PER 
SERVEIS SOCIALS 
CENTRALS DE 
L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA 
 

Tel. 938752507 

Víctima comarca 
ACOLLIDA 
D’URGÈNCIES 
SEGONS 
COORDINACIÓ 
AMB SERVEIS 
SOCIALS DEL 
CONSELL 
COMARCAL 
 
Tel. 936930363 
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3.2.1.5 Pautes i acords dels agents implicats 
 

L’esquema del circuit que s’ha proposat, així com les seves estratègies, es complementa a 

continuació amb les pautes que cada servei implicat adoptarà per atendre aquestes situacions, així 

com les coordinacions necessàries entre els serveis que formen part d’aquest circuit. 

 

XARXA ASSISTENCIAL SANITÀRIA 

 

Pautes d’actuació interna  

Els serveis d’urgència dels hospitals implicats en el circuit, en els casos en què arribi una dona que 

ha estat agredida, adoptaran les pautes d’actuació següents: 

 

1. Visitaran la dona sempre sola, excloent la parella i/o acompanyant, i facilitant espai perquè 

pugui parlar i sentir-se escoltada.  

 

2. Donaran el díptic informatiu a la persona agredida, perquè pugui en moments posteriors a 

l’atenció mèdica d’urgència saber on dirigir-se per sol·licitar ajut, orientació i 

assessorament. 

 

3. Valoraran l’estat emocional de la víctima per rebre en aquell moment assistència 

psiquiàtrica d’urgència. 

 

O facilitaran informe d’assistència revelador a la dona quan torni amb l’agressor i no vulgui tramitar 

immediatament ordre de protecció o denúncia. En aquest cas se l’informarà que des de l’hospital es 

farà arribar al jutjat el comunicat judicial (parte) de lesions, perquè la dona pugui prendre les seves 

decisions i adoptar mesures de protecció. Se l’informarà que cal adreçar-se als Mossos d’Esquadra 

per demanar protecció i ajut davant de la situació de violència en casos de crisi. 
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Acords de coordinació amb altres agents del protocol 

 

1. Per facilitar la instrucció del cas per part dels jutjats i fiscalia, en casos de violència constarà, en 

l’informe assistencial que s’adjuntarà al comunicat judicial, el dibuix anatòmic de les lesions, una 

fotografia (caldrà autorització escrita i número de fotos amb la signatura del metge i data), 

informació sobre si la víctima ve acompanyada o no (en cas afirmatiu, es ressenyaran les dades de 

l’acompanyant: nom, adreça i telèfon) i sobre possibles antecedents  psiquiàtrics (ho manifesta la 

víctima o bé es comprova a l’historial), així com si a l’actualitat està en tractament (respectar la 

confidencialitat). 

 

2. Si la situació és de risc, i la víctima no té com desplaçar-se als Mossos d’Esquadra per interposar 

denúncia i demanar protecció, es requerirà al 112 (activació del Cos de Mossos d’Esquadra) perquè 

es desplaci a l’hospital per fer l’acompanyament. 

 

ACTUACIO DE L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I DELS CONSULTORIS LOCALS 

 

1. En aquells casos en què actuïn, han d’aplicar els mateixos criteris que en l’actuació interna 

d’urgències. La via d’accés al circuit pot ser a través de qualsevol professional sanitari de l’ABS. 

 

2. Sempre que es pugui, l’atenció l’hauria de fer l’equip de salut de referència. 

 

3.  En cas que la dona en situació de crisi no vulgui denunciar, i un cop informada que en qualsevol 

cas es farà el comunicat al jutjat si les lesions són greus, i també informada sobre els recursos de 

què pot disposar, se li proposarà que sigui atesa amb posterioritat per la treballadora social adscrita 

al servei.  
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CIRCUIT D’ACTUACIÓ DE L’HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU 

 

Responsable    Procés       Comentaris 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Visita  

Dona manifesta origen 
lesions com a MID 

  Metge/essa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metge/essa 
 
 
 
Metge/essa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metge 
 

 

A l’informe d’assistència no ha 
de constar l’origen 
Maltractament Intrafamiliar a 
la Dona (MID) de les lesions.  
 
Al comunicat al Jutjat ha de 
constar l’origen MID de les 
lesions. S’ha de fer 
independentment de la 
gravetat de les lesions. 
 
Cal omplir el document MID. 
En cas de no voler denunciar 
per part de la dona, no 
s’omplirà l’apartat agressor. 
Admissió recull aquest 
document i l’adjunta al 
comunicat al Jutjat. 
 
En cas de sospita cal fer 
anamnesi dirigida i informar a 
la dona. 
 
En cas de voler denunciar es 
truca al 088 i es segueixen les 
indicacions de Mossos 
d’Esquadra. Es demana 
autorització per escrit per 
fotografiar les lesions. Sempre 
fotografia doble per quedar un 
joc a arxius (història clínica) i 
l’altre per el Jutjat (tots en 
sobres tancats). La Polaroid 
es troba a l’àrea de COT. 
 
 
 
La comunicació al Dept. 
Treball Social es realitza per 
còpia del comunicat al Jutjat i 
(si es el cas) document MID 
que realitza Admissió i lliura al 
Dept. esmentat. Admissió 
també fa còpia per història 
clínica, que s’adjunta a la 
còpia del full d’assistència que 
s’arxiva a la institució.  

NO SI 

Dona vol 
denunciar 

SI NO 

SOSPITA 

Dona 

admet 

NO 

Informe d’assistència 
Comunicat al Jutjat 
Informació Dept. 
Treball Social 
 
 

Avis Mossos 
d’Esquadra 

112 

Informació 
recursos 

Informe assistència 
Comunicat al Jutjat 
causa /refereix 
Informació Dept. Treball. 
Social S’ofereix possibilitat 

fotos lesions 
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DEMANDA    SANITÀRIA 

Metge/essa  Infermer/a Treballador/a social Altres 

Persones amb lesions manifestes Persones sense lesions, però sospita del professional 

Personal 

mèdic 

Parte de 
lesions 

Jutjat 

Informar 
sistema 

de 
denúncia 

Dona vol 
denunciar 

Mossos 
d’Esquadra  

112 

Dona no vol 
denunciar 

Personal sanitari 
Activar sistema preventiu 

  

*Consells 
víctima 

Seguiment 
víctima 

Activar 
recursos 

CIRCUIT D’ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA SALUT 

Servei 
d’atenció a 
la víctima 

938759800 

Intervenció 
conjunta 

EAP 

*Grup de treball en “Violència de gènere en Atenció Primària de Salut”: ( ICS / Althaia) 



Protocol d’actuació violència masclista 

 

    61  

LA XARXA DE RECURSOS POLICIALS 

 

MOSSOS D’ESQUADRA. ÀREA BÀSICA POLICIAL DEL BAGES 

 

Amb motiu del Procés d’atenció a les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes 

vulnerables, la PG-ME realitzarà les següents actuacions policials: 

 

1. Preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un centre sanitari o gestionar 

l’assistència sanitària, quan sigui necessari. 

 

2. Els Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) són les unitats de la PG-ME amb formació 

especialitzada per realitzar atenció i seguiment a víctimes de violència masclista, domèstica i 

altres víctimes vulnerables. Realitzen atenció, informació i assessorament a les víctimes sobre 

els drets i les accions que poden emprendre i sobre els organismes a on poden acudir per 

exercir aquests drets. Una altra de les tasques que assumeixen els GAV és el contacte amb les 

víctimes i el seguiment dels casos de manera individualitzada per garantir la seva seguretat i el 

compliment de mesures que l'autoritat judicial hagi pogut determinar. 

 

3. L'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és el servei de la PG-ME instal·lat en cada una de les 

seves comissaries i que té com a funció principal recollir totes les denúncies d'àmbit penal 

presentades per la ciutadania. En qualsevol cas, les denúncies relacionades amb els àmbits de la 

violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables sempre es deriven posteriorment al 

GAV de referència per al seu assessorament, derivació a altres serveis, si escau, i seguiment 

individualitzat. 

 

4. Si la víctima no desitja denunciar els fets es posaran en coneixement de l’autoritat judicial 

competent d’ofici, i s’informarà a la víctima d’aquest fet i del procediment a seguir en aquests 

casos. Cal tenir present que en relació a determinades tipologies penals caldrà necessàriament 

la prèvia denúncia de la víctima i, en altres, es requerirà que la víctima presenti querella. No 

obstant això, en tots aquests casos, malgrat que no es compti amb la denúncia de la víctima i/o 

amb independència que es presenti o no querella per part de la víctima, la PG-ME adreçarà, així 

mateix, ofici informatiu a l’autoritat judicial competent, amb tota la informació que s’hagi 

esbrinat. A més a més, es realitzaran les diligències o gestions preventives d’assegurament de 

prova que siguin necessàries. 
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5. Quan la víctima estigui en condicions de denunciar els fets, se la informarà dels seus drets i 

del dret a sol·licitar assistència jurídica especialitzada gratuïta de forma immediata o bé designar 

un advocat de la seva elecció. Si ho sol·licita, s’ha de requerir la presència de l’advocat de torn 

d’ofici perquè l’assisteixi en la seu policial i/o judicial. Finalment s’informarà del dret a sol·licitar 

una Ordre de Protecció o altres mesures de protecció. 

 

6. En cas que la víctima sigui estrangera no comunitària en situació administrativa irregular a 

Espanya, caldrà informar-la dels drets que l’assisteixen d’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 

de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

 

7. La PG-ME acompanyarà, si cal, la dona i llurs filles o fills al lloc d’acolliment d’urgència de 

referència, sempre que aquesta no disposi de cap altre domicili que pugui garantir la seva 

seguretat. En hores d’atenció dels Serveis Socials es derivarà a aquests. 

 

8. En tots els casos les víctimes seran informades dels altres serveis i recursos assistencials que 

disposa per adreçar-s’hi. 

 

9. La PG-ME informarà a la víctima de les mesures d’autoprotecció que pot adoptar segons el 

nivell de risc que presenti, valorant sempre l’especificitat de cada cas en particular.   

 

La PG-ME, mitjançant els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) realitza seguiment a les víctimes de 

violència masclista i domèstica que disposen o no de mesures judicials de protecció. Aquest 

seguiment a la víctima consisteix en realitzar gestions dirigides a la seva orientació i seguretat. 

 
Acords de coordinació amb altres agents del protocol 

 
1.  Si la víctima no disposa de recursos personals, familiars o socials per afrontar aquesta situació 

de crisi (manca d’allotjament i/o de recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques) o 

manifesti la seva voluntat d’optar per una casa d’acollida, Mossos d’Esquadra hauran de coordinar-

se amb els serveis socials d’atenció primària perquè la dona sigui acollida d’urgències. Per derivar la 

persona a serveis socials s’ha de comptar sempre amb el seu consentiment.  

 

Aquesta derivació es farà telefònicament i també s’enviarà un correu electrònic. En aquesta 

comunicació s’haurà de concretar l’estat de salut, física i psíquica de la víctima, i l’existència de 

fills/filles. Caldrà distingir si la víctima viu o no viu a Manresa. 
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Si viu a Manresa: 

 

La persona responsable del servei de policia haurà de comunicar-se telefònicament amb 

qualsevol de les caps d’atenció primària de serveis socials de l’ajuntament de Manresa  i també 

s’enviarà un Mail a serveissocials@ajmanresa.cat  la Aquesta tècnica determinarà qui atendrà la 

persona dins el propi departament.  

 

- De dilluns a divendres de 8 a 15 hores es trucarà a la Unitat d’Acollida de Serveis Socials, al 

938782484 i es remetrà un missatge a serveissocials@ajmanresa.cat   

- Fora de l’horari descrit, la derivació es farà l’endemà a les 8 el matí o, si ha estat en cap de 

setmana, el dilluns a les 8 del matí també als serveis centrals, al tel. 938752507  i es 

remetrà un missatge a serveissocials@ajmanresa.cat   

 

Si viu a la resta de municipis de la comarca: 

 

La persona responsable del servei de policia haurà de comunicar-se telefònicament amb la cap 

de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages. 

Aquesta tècnica informarà als Serveis Socials municipals corresponents que faran l’acollida 

d’urgències de la víctima amb el suport, si és necessari, de la psicòloga del SIAD Comarcal i/o 

l’equip de suport de l’Àrea de SSB, configurat per l’educadora i la treballadora social.  

 

De dilluns a divendres de 8 a 15 h: Aquesta derivació es realitzarà via trucada telefònica a 

la cap de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal 

del Bages, al 93 693 03 63 i s’acompanyarà amb un missatge adreçat a  

ssocials@ccbages.cat  

De dilluns a divendres de 15 a 8 h i els caps de setmana, 24 h: El Cos de Mossos 

d'Esquadra notificarà a les 8 del matí del dia següent, o en caps de setmana, el dilluns a les 

8 del matí, al Consell Comarcal, tel. 936930363 amb el procediment abans esmentat: 

trucada telefònica a la cap de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat 

del Consell Comarcal del Bages i enviaran per comunicació escrita un formulari/informe de 

les dades més rellevants de l'exploració realitzada. També s’acompanyarà amb un missatge 

adreçat a ssocials@ccbages.cat  

 

2.  En el supòsit que la víctima no vulgui tornar al domicili, la unitat que actuï farà un seguit de 

preguntes per determinar si pot traslladar-se al domicili d’algun familiar, amic o conegut. Si no 

pot comptar amb aquest suport ni amb cap altre recurs al seu abast (hotel, pensió, etc.), es 

mailto:serveissocials@ajmanresa.cat
mailto:serveissocials@ajmanresa.cat
mailto:serveissocials@ajmanresa.cat
mailto:ssocials@ccbages.cat
mailto:ssocials@ccbages.cat
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facilitarà allotjament a l’espai d’acolliment temporal d’urgència municipal de Manresa, gestionat 

per la Policia Local, i hi acompanyaran la víctima. Aquest trasllat es comunicarà sempre als 

Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Bages en la forma descrita. 

 

3. En els casos que ja es valori risc per la situació, acompanyaran la víctima als serveis pertinents, 

però posteriorment no es faran trasllats de l’espai d’acolliment temporal d’urgència a serveis 

socials ni a d’altres municipis, si no és pel motiu del risc i amb caràcter excepcional. 

 

4. En cas que comuniquin la situació de violència masclista als serveis socials de Manresa, hauran 

de fer aquest comunicat seguint les pautes que es donen en l’apartat de Serveis Socials del 

Protocol. 
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ATENCIÓ D’URGÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANRESA 

 

Atenció d’urgències prèvia trucada al 092. 

 

1. Personació i atenció en el lloc dels fets a la víctima, prèvia trucada al 092 efectuada per la 

pròpia víctima, per la seva xarxa social o per qualsevol agent que intervingui en casos 

d’urgències. 

 

2. Acompanyament de la víctima a un centre d’assistència si la situació ho requereix. 

 

3. Així mateix, s’ha d’intentar informar a la víctima, evitant la presència de l’agressor, per tal de 

fer-li valorar la situació de risc, i donar-li les pautes a seguir (rebre assistència mèdica, anar als 

centres d’atenció municipals, fer denúncia, lliurar-li fulletons informatius, etc.). 

 

4. Acompanyar i/o adreçar a la víctima als Mossos d’Esquadra per interposar la denúncia i 

sol·licitar protecció.  

En el supòsit que la víctima no vulgui tornar al domicili, la unitat que actuï farà un seguit de 

preguntes per determinar si pot traslladar-se al domicili d’algun familiar, amic o conegut. Si no 

pot comptar amb aquest suport ni amb cap altre recurs al seu abast (hotel, pensió, etc.), es 

facilitarà allotjament a l’espai d’acolliment temporal d’urgència.  

 

5. D’acord amb les circumstàncies, els fets, danys i lesions que s’observin en el moment de la  

intervenció, s’ha de valorar la possibilitat de detenir l’agressor. En cas que no se’l detingui, 

haurà de ser degudament identificat i se li exigirà que faciliti domicili conegut. 
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Acords de coordinació amb altres agents 

 

1. L’espai d’acolliment temporal d’urgència és el centre d’urgències per a víctimes en 

casos de no disponibilitat de cap altre recurs, tant de Manresa com de la comarca 

del Bages. Per aquest motiu, es dotarà de materials (biberó, llit per a nadó) per adequar-la a 

les necessitats més bàsiques de la víctima i dels menors. Aquest espai s’ha de considerar un 

recurs amb caràcter excepcional, regit pels criteris següents: 

 

- L’estada serà de 72 hores, com a màxim, quan la urgència es doni en cap de setmana, o de 

48 hores, quan la urgència sigui en dies laborables. 

- De forma general, l’agent que valorarà que la víctima s’hagi d’acollir a l’espai d’acolliment 

d’urgència o no, seran els Mossos d’Esquadra. 

 

2. Si la Policia Local de Manresa actua d’urgència en una situació de violència, a una hora que no 

permeti cercar cap altre lloc per allotjar la víctima, aquest cos policial, si ho valora com a 

necessari, allotjarà la víctima i els seus fills, si escau, a l’espai d’acolliment. 

  

A l’endemà dels fets, la víctima serà traslladada per la Policia Local a la Comissaria de Mossos 

d’Esquadra, per si vol presentar denúncia. Si no vol presentar denúncia i la víctima és de 

Manresa, a primera hora del matí es trucarà a les responsables del Servei, i en la seva 

absència, a la Cap de Secció de Serveis Socials. En aquesta trucada s’haurà de concretar l’estat 

de salut, física i psíquica de la víctima, i l’existència o no de fills/filles. Aquesta responsable de 

Serveis Socials indicarà a la Policia Local on i a quina hora s’atendrà la víctima. En cas que la 

víctima sigui acollida fora d’horari dels serveis socials de Manresa, s’informarà de la situació a 

les 8 del matí també als serveis socials centrals. 

 

3. En cas que la víctima sigui de la comarca del Bages, la dona serà acollida a l’espai d’acolliment 

d’urgència després de la valoració que hauran fet els Mossos d’Esquadra en la seva intervenció 

d’urgència. Un cop la víctima arribi al recurs d’urgència de forma immediata si arriba de 8 a 15 

hores,  o l’endemà a les 8 del matí, o el primer dia hàbil següent si l’estada es produeix en cap 

de setmana, el responsable de l’espai d’acolliment trucarà a la cap de l'Àrea de Serveis Socials 

Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal, tel. 936930363, o la persona 

habilitada per derivar la situació d’urgència.  Aquesta comunicació al Consell Comarcal també 

haurà d’haver estat realitzada prèviament pels Mossos d’Esquadra. 

 



Protocol d’actuació violència masclista 

 

    68  

La intervenció en els casos d’urgència, tant del tècnic/a del Consell Comarcal, com de l’EBASP 

de la comarca, serà de forma immediata. És a dir, es preveu que la primera intervenció directa 

en la víctima serà: 

 

- De dilluns a divendres de 8 a 15 hores: serà atesa en les dues hores posteriors a la 

recepció de la comunicació. 

- De dilluns a divendres de 15 h a 8 h i els caps de setmana, 24 h: la víctima serà atesa com 

a màxim abans de les 11 del matí de l’endemà o del primer dia hàbil, sempre que la 

notificació dels Mossos al Consell Comarcal s’hagi realitzat a les 8 del matí, o en el seu 

defecte, comunicat pel Responsable de l’espai d’acolliment temporal d’urgència. 

 

 

4. En cas que la víctima sigui acollida l’espai d’acolliment temporal, la Policia Local podrà sol·licitar 

el servei de suport psicològic de servei de contenció psicològica per a víctimes de violència 

masclista. Consisteix en una primera atenció psicològica immediata i de durada limitada, per 

professionals de la psicologia amb coneixements d’intervenció en situacions de crisi i 

perspectiva de gènere. 

 

5. També s’oferirà a la dona la Línia d’atenció a les dones en situació de violència 900 900 120 

servei 24 hores gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any. Aquesta línia també 

actua en els casos d’activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la 

violència masclista, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar. 
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XARXA DE RECURSOS DE CARÀCTER LEGAL I JUDICIAL 

 

JUTJAT DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 

 

 Procediment d’actuació 

 A) Quan hi ha un cas de violència masclista en l’àmbit de la parella, de dilluns a divendres,  les 

actuacions les realitzarà el Jutjat especialitzat de violència de gènere. El Jutjat de violència en la 

dona de Manresa, canalitzarà i resoldrà aquests casos practicant les declaracions judicials de la 

víctima i l’investigat, o practicar, si escau, qualsevol altra diligència, per exemple declaracions de 

testimonis, buidatge de telèfon mòbil, etc.  Es comptarà en seu judicial amb el suport del servei 

d’atenció a la víctima del delicte. 

Resoldrà la situació personal de l’investigat (és a dir, es decideix per part del jutge si la detenció 

queda sense efecte, si s’acorda la presó provisional o bé la llibertat amb l’obligació de comparèixer 

al jutjat per signar setmanalment o diàriament, etc.).  

Resoldrà la sol•licitud d’ordre de protecció.  

Resoldrà la sol•licitud de mesures civils, si escau.  

Tramitarà el procediment com a judici ràpid o bé com a diligències prèvies. En cas de celebració de 

judici ràpid es poden donar les possibilitats següents:  

- Tramitació i celebració de judici ràpid amb sentència condemnatòria per conformitat de 

l’acusat. Assenyalament de judici ràpid davant del jutjat penal de Manresa que correspongui en 

cas de no conformitat  

- Arxiu del procediment en cas de no quedar acreditats els fets objecte de denúncia 

- Transformació del judici ràpid en diligències prèvies de procediment abreujat perquè cal fer la 

pràctica d’altres diligències no practicables al judici ràpid (declaracions testificals, lliurament 

d’oficis, exhorts, informes mèdics, etc) 

 

B) Quan hi ha un cas de violència masclista en l’àmbit de la parella en cap de setmana i/o festius  

les actuacions les realitzarà el jutjat de guàrdia que correspongui segons el calendari judicial. 

 

FISCALIA 

 

Una vegada iniciada una causa penal per delicte de violència en l’àmbit de la parella, el Ministeri 

Fiscal intervé de manera activa durant tota la tramitació de la causa realitzant les actuacions 

següents: 

 - Intervé en les declaracions judicials de la víctima i de l’investigat vetllant per la protecció de la 

víctima i dels menors. 
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 - Intervé en les altres diligències que es practiquin (buidatge de telèfons mòbils, declaracions 

testificals, etc.). 

 - Intervé en la compareixença judicial per establir mesures de protecció sol•licitant les mesures 

penals adequades per protegir a la víctima i, quan hi hagi fills i filles menors o incapaços, vetllant 

sempre pels seus interessos. 

 - Sol·licita, si escau, mesures civils (guarda i custòdia dels fills i filles, atribució del domicili 

conjugal, etc.). 

 - Assisteix a la celebració del judici oral vetllant per la legalitat i per l’interès públic fins a l’obtenció 

d’una sentència ferma, plantejant si escau els corresponents recursos. 

 

 

Pautes d’actuació comunes dels jutjats 

 

1. Si la víctima es dirigeix per iniciativa pròpia al jutjat de guàrdia per interposar denúncia i 

sol·licitar protecció, se li proposarà la derivació als Mossos d’Esquadra, per garantir un millor 

benestar per a la víctima i l’articulació del mateix circuit. En cas de no disposar de mitjà de 

transport o de risc per a la seva persona, el jutjat de guàrdia trucarà al 112.  

 

2. Assenyalar les compareixences de les ordres de protecció, prenent totes les precaucions 

necessàries per evitar la comunicació entre la víctima i l’agressor. Per aquest motiu es citarà 

amb mitja hora de diferència la víctima i l’agressor per evitar, sobretot, que es trobin en cas 

que l’agressor no estigui detingut al jutjat. 

 

3. Un cop s’hagi pres declaració a la víctima, aquesta s’esperarà en una secció del jutjat on no es 

pugui veure ni comunicar amb l’agressor, en espera de la resolució judicial de l’ordre de 

protecció. 

 

4. Comunicar a la víctima totes les resolucions judicials que l’afectin i informar a la víctima dels 

recursos que hi ha al territori per rebre atenció  

 

5. Valorar quin tipus de procediment penal es tramita, en funció de la situació de la víctima: 

(abreujat, ràpid...). 
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Acords de coordinació amb altres agents 

 

1. Oficiar al col·legi d’advocats perquè la víctima disposi d’advocat/da si així s’ha demanat a la 

sol·licitud de l’ordre de protecció des del primer moment. 

 

2. Quan es comuniqui als serveis socials de l’Ajuntament de Manresa una situació de violència 

masclista, cal que aquesta comunicació sigui dirigida al Registre Central, situat a la plaça 

Major número 1. Aquesta comunicació, també en els casos de comunicació d’ofici, 

ha de tenir el contingut detallat a continuació: 

 

- Encapçalament fent referència al protocol de violència de gènere (PVG). 

- Servei de referència al qual s’ha derivat a la persona, sempre comptant amb la seva 

decisió de ser atesa pel SIAD o per l’EBASP. 

- Nom de la víctima. 

- Adreça del nucli familiar i ubicació actual de la dona (en cas que sigui diferent a 

l’adreça del nucli familiar). 

- Telèfon de contacte de la víctima. 

- En cas que durant la intervenció s’hagi detectat l’existència de menors, persones 

dependents o incapacitades, i si aquests presenten alguna sospita d’abús o 

maltractament. 

- Informació sobre la resolució de la intervenció (detenció de l’agressor, derivació a 

serveis socials...) 

 

3. En cas que la víctima no vulgui tornar al seu domicili,  i/o necessiti una atenció d’urgència 

social immediata que no s’hagi detectat amb anterioritat, es posaran en contacte amb 

serveis socials de la manera següent: 

 

 Si la dona viu a Manresa, caldrà fer-ho per trucada telefònica a les persones 

responsables del servei, o en la seva absència a la Cap de Secció de Serveis Socials. 

Aquesta tècnica determinarà qui atendrà la persona dins el mateix departament.  

 

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores es trucarà a la Unitat d’Acollida 93.8782484 

Fora de l’horari descrit, la derivació es farà al cos de Mossos d’Esquadra perquè 

l’acompanyin a l’espai d’acolliment temporal d’urgència de la Policia Local si no disposa de 

cap altre allotjament. 
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Si la dona viu a la resta de municipis de la comarca: 

 

De dilluns a divendres de 8 a 15 h: Aquesta derivació es realitzarà via trucada 

telefònica a la cap de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del 

Consell Comarcal del Bages, tel. 93 693 03 63. Aquests es coordinaran amb serveis 

socials del municipi corresponent. 

 

Fora de l’horari descrit, la derivació es farà als Mossos d’Esquadra perquè l’acompanyin 

a l’espai temporal d’acolliment d’urgència , si no disposa de cap altre allotjament. 

Aquests es coordinaran amb serveis socials de la forma descrita. 
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SOL·LICITUD ORDRE DE PROTECCIÓ AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 

RECEPCIÓ AL JUTJAT DE VIOLÈNCIA DONA/MOSSOS 

CITACIÓ A COMPAREIXENÇA 

Abans 72 h 

Ofici al Cos de Mossos. Citar parts 
 

Ofici al Col·legi d’Advocats 

 
Citació al Ministeri Fiscal 

 
 
 
 

COMPAREIXENÇA:  - Declaració de la víctima i agressor per separat 
    - Peticions de les parts i del Ministeri Fiscal 

RESOLUCIÓ JUDICIAL IMMEDIATA 

S’ADMET NO S’ADMET 

MESURES PENALS: - Prohibició apropament i comunicació 
   - Expulsió domicili 

   - Prohibició de residència 

MESURES CIVILS:  
- Fills, custòdia i visites 

  - Ús del domicili familiar 

  - Pensions 

RATIFICACIÓ EN TRENTA DIES MITJANÇANT DEMANDA CIVIL 

Ofici a l’oficina 
d’atenció a  
la víctima 

Comunicat Serveis  
Socials 

Ofici al Cos de  
Mossos d’Esquadra 
per Protecció a la 
víctima i compliment 

mesures 

CIRCUÏT D’ACTUACIÓ DEL JUTJAT DE VIDO  
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COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA 

 

Pautes d’actuació 

 

1. Designar advocat/ada d’ofici de forma immediata per a la víctima que ha 

sol·licitat protecció. El Col·legi d’Advocats de Manresa disposa d’un torn de guàrdia per 

atendre les situacions de violència contra la dona. Les víctimes de violència masclista en 

l’àmbit de la parella disposen d’un lletrat/da especialitzat per assessorar-les i defensar-les 

tant en la jurisdicció penal com en la civil.  

   

2. Informar a la víctima immediatament i amb claredat sobre el procés judicial que 

s’ha iniciat. 

 

3. Comunicar a la víctima que es dirigeixi a la seu del Col·legi d’Advocats de Manresa per 

tramitar la sol·licitud d’Assistència Jurídica Gratuïta per a la jurisdicció civil. Informar a la 

víctima immediatament i amb claredat sobre el procés judicial que s’ha iniciat. 

 

Acords de coordinació amb altres agents 

 

1. En situació d’urgència en què la dona no vulgui interposar una denúncia, el/la professional 

que porti el cas en seguiment podrà redactar un informe social que permeti a la víctima 

sol·licitar un advocat d’ofici, del torn de persones victimitzades, adreçant-se directament al 

col·legi d’advocats. 

 

2. Conèixer els recursos de la xarxa per derivar la dona per rebre suport, ajut i orientació per 

millorar la seva situació respecte a la violència masclista. 
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LA XARXA DE RECURSOS DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I SIE 

 
Els Serveis Socials Bàsics són la porta d’entrada a diferents recursos específics, per exemple, les 

cases d’acollida, i són l’únic agent interventor en aquest protocol que té competència per tramitar 

ajudes específiques: prestacions econòmiques, alimentació i habitatge. A més les prestacions 

econòmiques els SSB també poden proporcionar suport socioeducatiu tant a la dona víctima com 

dels seus fills i filles. 

 

Per tal que puguin ser derivades d’urgències a serveis socials, les persones usuàries en situació 

d’urgència han de tenir totes les característiques que es detallen a continuació: 

 

— Que siguin  dones  maltractades físicament, psíquicament o sexualment per la seva parella o 

ex-parella, que no disposin de recursos personals, familiars o socials per afrontar aquesta 

situació: manca d’allotjament, de recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques o bé 

que manifestin la seva voluntat d’optar per una casa d’acollida. 

 

— Que siguin majors de 18 anys o menors emancipades. 

 

— Que manifestin lliurement la voluntat de rebre suport per part de serveis socials, i tinguin la 

disponibilitat de seguir el pla de treball establert entre elles i els/les professionals de Serveis 

Socials. 

 

Aquests serveis oferiran els recursos i les prestacions que es disposin i que es considerin adients 

per tal de poder resoldre la situació urgent de necessitat (alimentació, trasllat a la casa d’acollida, 

acolliment temporal...). 
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ATENCIO D’URGÈNCIES DE VICTIMES DE VIOLÈNCIA QUE VISQUIN A MANRESA 

 

Pautes d’actuació internes 

 

1. Els serveis socials de Manresa garanteixen una Primera acollida d’urgència en un 

màxim de 48 hores quan es derivi d’un altre servei d’urgència (Policia Local, Cos de 

Mossos d’Esquadra..). 

 

Aquesta entrevista la realitzarà l’equip de la Unitat d’Acollida en cas que la persona víctima de 

violència no estigui en seguiment per cap altre equip de Serveis Socials municipals o l’equip del 

Servei Bàsic d’Atenció Social, on ja estan fent el seguiment a la víctima. 

 

Després d’aquesta entrevista hi haurà una valoració diagnòstica en equip de la situació, i es 

valorarà la possibilitat de realitzar un pla de treball consensuat amb la dona i establir un seguiment 

propi, o bé derivar a un altre recurs de la xarxa (SIAD, ASSIR, espai d’acolliment temporal 

d’urgència, Casa d’acollida,..), en cas que sigui oportú. 

 

2. Assumir els trasllats a serveis no ubicats a Manresa (cases d’acollida, pisos de suport). 

 

Pactes de coordinació amb altres agents 

 

1. Els agents interventors d’urgència (bàsicament la Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra) 

derivaran els casos d’urgència social de la manera següent:  

 

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores, es trucarà als serveis centrals: tel. 938752507 

 

En aquells casos en què els serveis d’urgència policial hagin valorat oportú acollir la víctima a l’espai 

d’acolliment temporal d’urgència, serà la Policia Local qui a les 8 del matí farà la comunicació amb 

serveis centrals. 

 

Per derivar la persona, sempre amb el seu consentiment, caldrà fer-ho per trucada telefònica 

de la persona responsable del servei a alguna de les tres Caps d’Unitat de Serveis Socials Bàsics de 

l’Ajuntament, o en la seva absència, a la Cap de Secció de Serveis Socials. Aquestes determinaran 

qui atendrà la persona dins el propi Departament. 
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Fora de l’horari descrit, la derivació es farà l’endemà a les 8 el matí o si ha estat en cap de 

setmana, el dilluns a les 8 del matí als serveis centrals, tel.  938752507. 

 

En la trucada telefònica caldrà concretar: 

 

 L’estat de salut (física i psíquica) de la persona, i els seus fills/es, si n’hi ha. 

 La possibilitat de desplaçar-se. 

 Quin/a tècnica l’atendrà, on i quan. 

 En cas que sigui una atenció immediata, el cos policial pertinent  (Policia Local o el Cos de 

Mossos d’Esquadra) farà l’acompanyament de la persona i els seus fills/es a les dependències 

de serveis socials. 

 

En cas que la persona de Manresa estigui allotjada a l’espai d’acolliment temporal d’urgència, 

l’acompanyament el realitzarà la Policia Local. 

 

Quan la víctima es trobi allotjada a l’espai d’acolliment temporal d’urgència, la Policia Local de 

Manresa farà l’acompanyament, a l’hora acordada en la comunicació telefònica, a les dependències 

de serveis socials per fer l’entrevista d’acollida en un ambient no policial, així com els altres 

acompanyaments acordats. 

 

2. En cas que des de serveis socials s’atengui una persona que ha estat víctima de violència 

en situació de crisi, se la derivarà, prèvia trucada telefònica, al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè 

es tramitin les corresponents ordre de protecció i denúncia.  

 

Per al trasllat i protecció de la víctima i els seus fills/es, si n’hi ha, s’avisarà al cos de Mossos 

d’Esquadra (112), perquè es realitzin les actuacions pertinents (revisió mèdica, acompanyament i 

mesures de protecció oportunes). El CME es dirigirà al domicili de la víctima per recollir objectes 

personals, si cal. 

 

En cas d’acompanyament al jutjat (que ja té vigilància pròpia) i s’estimi que la víctima 

no corre perill, aquest trasllat el gestionarà Serveis Socials  

 

Conjuntament amb el Cos dels Mossos d’Esquadra, el servei d’urgències i la mateixa dona es 

valoraran el risc i el suport necessaris.  

 

3. En cas de risc, trucar al 112 per a la detenció de l’agressor. 
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PERSONA INICIATIVA PRÒPIA 

Serveis Socials COS MOSSOS 

D’ESQUADRA  

D’ESQUD’ESQUADRA 

POLICIA LOCAL 

SERVEIS SOCIALS AJUNTAMENT DE MANRESA 

Per derivar la persona cal fer-ho via : 

Cap d’Atenció Primària o, en la seva absència, Cap de Secció de 

Serveis Socials 

Cal Valorar en la : 

 Estat de salut de la dona i dels fills/es, si n’hi ha. 

 Possibilitat de desplaçar-se (risc, situació física i 

emocional). 

 Acordar quin/a tècnica l’atendrà, on i quan. 

 L’agent derivant realitzarà l’acompanyament. 

SS Màxim 48 h Atenció 

immediata en casos de manca 
d’allotjament (espai d’acolliment 
temporal d’urgència) 
Persones residents a Manresa 
(Segons adreça de residència) 
Diagnòstic en equip 

SS Màxim 48 h Atenció immediata 

en casos de manca d’allotjament 
(espai d’acolliment temporal 
d’urgència) 
Persones residents fora de la 
comarca. O a demanda de la Cap en 
casos de no possibilitat d’assumir 
des de l’EBASP corresponent. 
Diagnòstic en equip 

 SEGUIMENT SOCIAL I UTILITZACIÓ DELS RECURSOS DE 
LA XARXA 

Després de la valoració, en cas que calgui utilitzar ESPAI 

D’ACOLLIMENT D’URGÈNCIA, caldrà coordinar-se amb la 

Policia Local perquè facin l’acompanyament, tenint en compte 

l’excepcionalitat del recurs i la temporalitat. 

Coor-
dinació 

MOSSOS D’ESQUADRA 

Denúncia i Ordre de 
Protecció 

Coordinació
 

 112 

URGÈNCIES SERVEIS SOCIALS MANRESA 
DE 8 A 15 h 
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URGÈNCIES SERVEIS SOCIALS DE MANRESA  CAPS DE SETMANA O HORARI NO LABORAL 

PERSONA DERIVADA DE: 

COS DE MOSSOS 
D’ESQUADRA 
Allotjament propi víctima 

POLICIA LOCAL 

ESPAI D’ACOLLIMENT D’URGÈNCIA 

SERVEIS SOCIALS AJUNTAMENT DE MANRESA 

Per derivar a la persona cal fer-ho via : 

Cap d’Atenció Primària o, en la seva absència, Cap de Secció de 

Serveis Socials 

Cal Valorar en la : 

 Estat de salut de la dona i dels fills/es, si n’hi ha. 

 Possibilitat de desplaçar-se (risc, situació física i emocional) 

 Informació fets ocorreguts. Situació actual. 

 Acordar quin/a tècnica l’atendrà, on i quan 

 L’agent derivant realitzarà l’acompanyament. 

8 h matí 8 h matí 
En cas de fets ocorreguts en cap de setmana la  es 

farà el dilluns a les 8 del matí 

COORDINACIÓ 

DESCRIPCIÓ EN 
CIRCUÏT D’HORARI 

LABORAL 
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ATENCIO D’URGÈNCIES DE VICTIMES QUE VISQUIN ALS ALTRES MUNICIPIS DE LA 

COMARCA DEL BAGES 

 
Pautes d’actuació 

 

La intervenció d'aquest casos, en l'àmbit de serveis socials, s'ha estructurat segons la franja horària 

en què es doni la urgència. S'han dissenyat dos circuits d'atenció: un que engloba les demandes de 

dilluns a divendres de 8 a 15 hores i un altre circuit que engloba les demandes de dilluns a 

divendres de 15 hores fins a 8 hores del dia següent i els caps de setmana, les 24 hores. 

L’equip competent decidirà qui és el professional de referència (treballador/a social, educador/a 

social, o els dos conjuntament) que ha de realitzar l’acollida d’urgència segons la metodologia 

interna establerta en cada EBAS. En aquesta acollida, si és necessari, també intervindrà la psicòloga 

del SIAD per a donar suport tant als professionals de referència com a la víctima. 

 

Activació del circuit d’urgències de dilluns a divendres de 8 a 15 hores 

 

La intervenció dels professionals, treballador/a i/o educador/a social, dels EBAS s’activaran 

mitjançant dues vies: 

1. Per iniciativa pròpia, quan la dona es persona als serveis socials municipals:  

En cas que des dels serveis socials s’atengui una persona que ha estat víctima de violència se la 

derivarà, prèvia trucada telefònica, al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè es tramiti l’ordre de 

protecció. 

Per al trasllat i protecció de la víctima i dels seus fills/es (si n’hi ha) s’avisarà al Cos de Mossos 

d'Esquadra (112) perquè es realitzin les actuacions pertinents (revisió mèdica, acompanyament 

i mesures de protecció oportunes). El Cos de Mossos d'Esquadra, si es necessari, es dirigiran al 

domicili de la víctima per recollir objectes personals. 

Conjuntament entre l'EBAS, els Mossos d’Esquadra i la mateixa dona es valoraran el risc i el 

suport necessaris. 

 

2. Per derivació dels Cos de Mossos d'Esquadra o els Jutjats en situacions d’urgència 

social. Aquesta derivació es realitzarà via trucada telefònica a la cap de l'Àrea de Serveis 

Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, per canalitzar el cas 

i fer de filtre entre el Consell i l'EBAS competent.  

En absència de la cap, l’Àrea disposa de personal per filtrar aquesta demanda (generalment, la 

dona ja haurà interposat la denúncia en els casos que vinguin derivats del Cos de Mossos 

d'Esquadra o dels jutjats).         
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La immediatesa en la intervenció ve condicionada per la dedicació dels professionals (que en alguns 

municipis és compartida), per la recerca de la localització geogràfica dels professionals i per la 

distància entre els municipis de la comarca i Manresa.  

 

Cal assenyalar que la majoria de professionals no tenen dedicació completa en els municipis, sinó 

que són contractats mitjançant conveni entre diferents ajuntaments i compartits entre diversos 

equips. Per tant, per assegurar la màxima rapidesa en la intervenció, s'ha elaborat un conveni amb 

els ajuntaments de la comarca on es manifesta explícitament que el/la professional té flexibilitat per 

prioritzar el cas davant d'altres demandes. És a dir, la persona professional assumirà i prioritzarà el 

cas, malgrat que no estigui en aquells moments donant servei en el municipi de residència de la 

víctima. 

 

Telèfon de Serveis Socials del Consell Comarcal del Bages: 93 693 03 63 

 

Dades que s'han de concretar en la trucada telefònica per poder derivar a l'EBASP:  

 

1. Nom i cognoms de la víctima:     Edat: 

2. Fills i filles que l’acompanyen:     Edats: 

3. Lloc de residència:      Adreça: 

4. Estat de salut (física i/o psíquica) de la víctima i/o fills i filles: 

5. Possibilitat de desplaçar-se: 

6. Situació de l’agressor (detingut o no): 

7. Centres educatius on assisteixen els/les menors: 

8. Altres 

 

Activació del circuit d'urgència de dilluns a divendres de 15 a 8  i els caps de setmana 

24 h 

 

Aquest circuit s’activarà per una situació d’urgència que s’hagi atès des dels  Mossos d'Esquadra. 

Aquests ho notificaran (previ consentiment de la persona) a les 8 del matí del dia següent, o en 

caps de setmana, el dilluns a les 8 del matí, al Consell Comarcal, amb el procediment abans 

esmentat: trucada telefònica a la cap de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques 
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d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages i enviarà per comunicació escrita un formulari/informe14 

amb les dades més rellevants de l'exploració realitzada. 

 

Un cop canalitzada la demanda, des del Consell Comarcal es localitzarà als professionals de 

referència, els quals entomaran el cas de manera immediata. (S’enviarà a l'EBAS les dades del 

formulari via comunicació escrita.) 

 

L’equip competent decidirà qui és el professional de referència (treballador/a social, educador/a 

social o els dos conjuntament) segons la metodologia interna establerta en cada EBAS. 

 

Pactes de coordinació amb altres agents 

 

1. En cas que la dona no disposi de cap allotjament serà acollida a l’espai d’acolliment temporal 

d’urgència. Aquesta estada d’urgència serà comunicada pel Cos de Mossos d’Esquadra al 

Consell Comarcal en la forma descrita, perquè la dona sigui atesa d’urgència, pels serveis 

socials competents en la forma que indiqui la cap de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i 

Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal o el personal que la substitueixi. 

 

La intervenció en els casos d’urgència quan la víctima estigui a l’espai d’acolliment temporal 

d’urgència, tant del tècnic/a del Consell Comarcal, com del l’EBAS de la comarca, serà de forma 

immediata. És a dir, es preveu que la primera intervenció directa amb la víctima serà: 

- De dilluns a divendres de 8 a 15 hores: serà atesa en les dues hores posteriors a la 

recepció de la comunicació. 

- De dilluns a divendres de 15 h a 8 h i els caps de setmana 24 h: la víctima serà atesa com 

a màxim abans de les 11 del matí de l’endemà o del primer dia hàbil, sempre que la 

notificació del Cos de Mossos d’Esquadra al Consell Comarcal s’hagi realitzat a les 8 del 

matí, o en el seu defecte, comunicat pel Responsable de l’espai d’acolliment temporal 

d’urgència. 

 

2. Desplaçaments 

En cas que la víctima estigui allotjada a l’espai d’acolliment temporal d’urgència i no disposi de 

recursos econòmics ni personals per desplaçar-se al seu municipi, i segons valoració de l'EBAS 

competent, aquest desplaçament es realitzarà amb un mitjà públic (taxi) i l’Ajuntament on resideix 

la víctima n’assumirà la despesa.     

                                            
14

 Document consensuat amb el GSSV. 
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Sempre que les circumstàncies ho permetin, les entrevistes d'acollida es portaran a terme a les 

dependències del Consell Comarcal, fora de l’ambient policial. 

 

Quan la víctima i/o els seus fills i filles, si n’hi ha, hagin de ser traslladats de l’espai d’acolliment 

temporal d’urgència a les dependències de serveis socials de qualsevol municipi, el Cos de Mossos 

d'Esquadra efectuaran aquest trasllat únicament quan hi hagi una situació de risc (perill per la 

integritat física), tant per a ella com per als seus fills i filles.  

 

En els casos de no utilització de l’espai d’acolliment temporal d’urgència 

 

Els serveis socials garanteixen una primera acollida d'urgència en un màxim de 48 hores quan el 

cas vingui derivat d’un altre servei d’urgència (Cos de Mossos d'Esquadra i Jutjats). És a dir, 

aquelles dones que han posat denúncia i no han fet ús del recurs d’urgència, però necessiten de la 

intervenció de l'EBAS. 
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CIRCUIT D’URGÈNCIES de dilluns a divendres de 8 a 15 h 

 
 

 
      

 
 

 

 
 

 
 

 

En cas del circuit d’urgència en horari de 15 a 8 h i els caps de setmana, el Cos de Mossos 

d'Esquadra derivaran el cas al Consell Comarcal del Bages l’endemà, a les 8 del matí, i en caps de 

setmana, dilluns a les 8 hores, tal com s’ha exposat més amunt. 

 

 

 

DEMANDA EN SITUACIÓ DE CRISI 

PER INICIATIVA 

PRÒPIA DERIVADA DELS  COS DE MOSSOS 

D’ESQUADRA /JUTJAT 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
SERVEIS SOCIALS 

 

Per derivar cal trucar a la cap de l'Àrea de Serveis 
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del 

Consell Comarcal, perquè pugui canalitzar el cas i fer de 
filtre entre el consell i l'EBAS competent.  
En absència de la cap, el departament disposa de personal 
per filtrar aquesta demanda. 
Dades que s’han de concretar en la trucada telefònica per  
poder derivar a l'EBASP:  
- Nom i cognom de la víctima: edat: 
- Fills i filles que l’acompanyen: edats: 
- Lloc de residència:  adreça: 
- Estat de salut (física i/o psíquica) de la víctima i/o fills i 
filles: 
- Possibilitat de desplaçar-se: 
- Situació de l’agressor, detingut o no: 

- Centres educatius on assisteixen els/les menors: 
- Altres: 

 

EBAS 

FASE DE 
VALORACIÓ I 
DIAGNÒSTIC 

RECURSOS DE LA 
XARXA 

(ESPAI 
D’ACOLLIMENT 
TEMPORAL 
D’URGENCIA) 
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INTERVENCIÓ D’URGÈNCIES SIE DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 

També cal tenir en compte l’activació del circuit d’urgències de dilluns a divendres laborables 

(excepte agost) de 15 a 19:30 per les dones víctimes de violència masclista del Bages. Aquestes 

persones podran ser ateses en el Servei d’Intervenció especialitzada en violències masclistes de la 

Catalunya Central (SIE) situat en la ciutat d’Igualada. S’atendran les demandes per via telefònica o 

presencial. Es valorarà el risc d’emergència i s’oferirà una resposta dirigida a contenir 

emocionalment a la persona atesa i alhora ajudar-la a determinar les necessitats immediates en 

relació a la seva protecció física i psicològica, iniciant les primeres gestions dirigides a garantir la 

seva seguretat i integritat, i a activació dels protocols d’atenció 

 

El telèfon del SIE Catalunya Central és 93 804 82 65 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de la Policia   

 
 
 

Diligències policials número: 
 

Nom i cognoms de la víctima: 

Fills que l’acompanyen:     Edats: 

Adreça: 

Possibilitat de desplaçar-se:  

Situació de l’agressor, detingut o no: 

Observacions:  
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3.2.2 Demanda expressada no en situació 

de crisi 

 

3.2.2.1 Definició 

 

Es produeix quan la víctima no sol·licita prendre mesures 

urgents de protecció però verbalitza i identifica una situació 

de violència de caràcter continuat o habitual,  havent-se produït 

o no el trencament de la convivència o vincle i sol·licita ajut, 

orientació i assessorament sobre la seva situació. 

 

3.2.2.2 Objectius  

Aquest circuit pretén, com a objectiu general, donar suport i orientar la dona que ha demanat ajut, 

manifestant que pateix violència però que no està preparada o no vol activar el circuit d’urgències 

que ja s’ha descrit. Aquesta violència es pot trobar en la FASE D’INSTAL·LACIÓ, DE 

CRONIFICACIÓ O DE RECUPERACIÓ. 

 

Aquesta demanda és absorbida bàsicament pels serveis que presten assistència directa de caràcter 

social, psicosocial i de salut a la ciutadania, en especial els dos SIADS (Serveis d’Atenció a la 

Dona de l’Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal)  que hi ha al territori 

d’aplicació del protocol. Cal remarcar que aquesta demanda també potser atesa pel servei 

especialitzat en violència masclista de la Catalunya Central situat a Igualada (SIE) que és un servei 

especialitzat en violència masclista. Per aquest motiu, i fruit de la tasca de sensibilització 

desenvolupada en el procés d’elaboració d’aquest protocol, s’han elaborat circuits interns d’actuació 

en els casos de violència, i els professionals de la xarxa d’atenció i suport han realitzat diferents 

cursos de formació. 

 

Aquests serveis, en sessions de treball, s’han coordinat i han pactat els criteris que han de servir 

perquè un cas de violència sigui atès per un servei o altre; també, han fixat les estratègies a seguir 

en l’atenció, amb un objectiu comú: aconseguir que la dona deixi d’estar en la situació de violència i 

es pugui recuperar. 
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Aquests agents han fixat com a objectius específics comuns: 

— Evitar la victimització secundària. 

— Optimitzar els recursos existents. 

— Crear un material i un llenguatge comuns en l’atenció, derivació i intervenció en els casos de 

violència masclista. 

— Orientar i donar suport a la víctima en el procés de la violència masclista en l’àmbit de la 

parella. 

— Informar a la dona de l’existència d’un circuit d’urgències i dels seus recursos. 

— Impulsar l’atenció grupal de les dones víctimes en violència masclista. 

— Mantenir la privacitat i el caràcter confidencial de la informació, donar suport a la dona i 

respectar les decisions que adopti. En cas que el professional valori la necessitat de comunicar 

la situació de violència als òrgans judicials, caldrà informar a la dona d’aquesta decisió i de les 

seves repercussions, així com activar el circuit d’urgències en cas que la dona sol·liciti 

protecció. 

— Fer extensiva entre tots els serveis de la xarxa la Guia d’acollida per a infants i adolescents 

víctimes de violència masclista en el nucli familiar a la xarxa de Bages (annex 5). 

 

3.2.2.3 Estratègies del circuit de la demanda expressada no en 

situació de crisi 

 

Per donar una resposta adequada segons els recursos i serveis disponibles actualment, s’han 

dissenyat les estratègies següents per afavorir el treball en xarxa i atendre de forma més 

especialitzada possible, segons les necessitats de la dona i la seva demanda: 

 

 El professional de referència: El seguiment i l’atenció dels casos de violència 

contra la dona s’assumiran des del servei en què la dona hagi sol·licitat l’ajut i orientació, ja que es 

prioritza el criteri del vincle. No obstant això, els agents implicats directament en l’atenció han 

consensuat uns criteris comuns per tal que una víctima d’aquesta violència sigui atesa en 

seguiment per un o altre agent implicat en el circuit, sempre que la dona accepti la derivació. 

 

 Entrevista d’acollida especialitzada: s’ha dissenyat entre tots els agents un model 

d’entrevista especialitzada que s’implantarà de forma paral·lela al protocol com a projecte pilot i 

s’avaluarà per la comissió de seguiment en un termini de sis mesos. Aquesta entrevista ha de 

comptar sempre amb el consentiment informat de la víctima i ha de permetre al professional de 

referència fer un prediagnòstic per decidir si assumirà el cas en seguiment, o no, segons els criteris 
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pactats. En cas de no assumir-lo podrà derivar-lo a un altre servei a la víctima de violència, 

juntament amb les dades reflectides en l’entrevista, per evitar la victimització secundària15. 

 

 Entrevista de valoració indirecta o directa segons el servei de la Guia d’acollida 

per a infants i adolescents víctimes de violència masclista en el nucli familiar a la xarxa de Bages 

(annex 5). 

 

 Eina de valoració de risc (RVD, veure annex 6). 

 

 Fixació de canals de derivació àgils entre els agents implicats: s’enviarà per 

correu electrònic l’entrevista d’acollida especialitzada, si es disposa del consentiment informat de la 

dona i es garanteix la confidencialitat de les dades per part dels serveis emissor i receptor. En cas 

contrari, es farà servir el canal habitual de la trucada telefònica prèvia. Es comunicarà al servei 

derivador si la dona ha iniciat o no el seguiment amb aquest nou professional de referència (annex 

7 protocol de protecció de dades de la Catalunya Central).  

 

 La interconsulta. Es configura com una eina amb dues finalitats: 

 

a) Els agents implicats en el circuit, dins el treball en xarxa, podran sol·licitar 

assessorament als altres professionals sobre el pla de treball elaborat, directrius del 

cas, dubtes legals i sobretot consultar en cas de dubte la derivació a un altre 

servei al professional de referència d’aquest. Es fixa el correu electrònic com a 

eina principal de comunicació o, en el seu defecte, la trucada telefònica. 

 

b) El professional de referència que porti un cas de violència en seguiment, i rebi una 

demanda d’assessorament jurídic per part de la víctima, podrà derivar-la al Servei 

d’Informació i Atenció a la Dona, prèvia cita i derivació de l’entrevista d’acollida 

especialitzada, si compta amb el consentiment informat de la dona i si té garantida la 

confidencialitat de les dades.  

 

Tenint en compte aquests criteris i eines creades de forma conjunta pels professionals implicats 

directament en l’atenció, orientació i seguiment dels casos de violència domèstica, s’ha establert 

entre ells un marc d’actuació i derivació conjunt que es descriu a continuació. 

                                            
15 Veure annex 3, el model d’entrevista d’acollida que s’adjunta a aquest protocol. 
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3.2.2.4 Criteris i pautes d’atenció dels agents implicats en 

l’atenció de les situacions de violència masclista en l’àmbit de 

la parella, per assumir un cas en seguiment 

 

Els professionals han identificat els recursos disponibles i han definit quin tipus de demanda és la 

que cal derivar a cada servei implicat. 

 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES MONTSERRAT ROIG DE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA (SIAD) 

 

El SIAD Montserrat Roig compta, a nivell assistencial, amb una psicòloga i una advocada. Aquest 

servei assumirà els casos d’atenció i seguiment de dones en una situació psicosocial 

delicada, sense presentar, però, una patologia greu. També ofereix un servei d’orientació i 

assessorament legal adreçat a les dones de Manresa. 

 

A aquest servei s’hi pot accedir amb cita prèvia, per iniciativa pròpia de la dona o per derivació del 

professional de referència. 

 

CRITERIS D’ATENCIÓ SIAD MONTSERRAT ROIG   

 

Elaboració d’un pla de treball individualitzat per fomentar el procés de recuperació de la dona, 

fomentant la seva autonomia i la presa de consciència. 

El servei d’assessorament jurídic és un complement d’altres serveis del territori. 

 

COM DERIVAR AL SIAD MONTSERRAT ROIG  

 

- Per rebre assessorament legal: Prioritàriament via correu electrònic, juntament amb 

l’entrevista d’acollida, fent referència en el missatge al motiu de la consulta legal. 

Prioritàriament serà el professional de referència qui li sol·licitarà hora a la dona per rebre 

orientació legal; en el seu defecte, serà la pròpia dona qui ho demani. 

- Per rebre assessorament psicològic: Prioritàriament via correu electrònic, explicant el 

motiu de la derivació, juntament amb l’entrevista d’acollida. En cas de dubte, es donarà 

preferència a la interconsulta entre professionals. En aquest cas, prioritàriament serà la dona 

qui sol·licitarà hora de visita; en el seu defecte serà el professional de referència qui ho 

demani. 
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SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

 

El SIAD compta, dins de l’àmbit d’atenció i tractament, amb una advocada i una psicòloga. 

A nivell psicològic assumirà els seguiments en què la situació psicosocial de la dona influeix i 

interfereix en la seva vida quotidiana, sense  presentar, però, una patologia greu. 

A nivell legal assumirà els seguiments que requereixen una orientació i assessorament legal a 

dones que presentin una situació de desigualtat. 

Conjuntament amb la dona i l’EBAS de referència, si hi intervé, s’elaborarà un pla de treball 

individualitzat per fomentar el procés de recuperació de la dona, fomentar la presa de consciència i 

la seva autonomia. 

 

COM ACCEDIR AL SIAD DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

 

Les usuàries poden accedir al servei concertant entrevista mitjançant trucada telefònica o 

personalment. 

 

COM DERIVAR AL SIAD COMARCAL 

Prioritàriament via correu electrònic adjuntant el full de derivació interconsulta, en què s’especifica 

el servei i el professional que ha atès la dona, les dades personals de la dona i el motiu de la 

derivació. 

 

Prioritàriament s’intentarà que sigui la mateixa dona qui sol·liciti hora de visita; en el seu defecte, 

serà el/la professional de referència qui ho demani.   

 

SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA EN VIOLENCIA MASCLISTA  DE LA 

CATALUNYA CENTRAL 

 

El SIE és el servei especialitzat que atén víctimes de violència masclista i als seus fills/lles de la 

Catalunya Central. Està situat a Igualada i atén les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà i Osona. 

Està format per un equip multidisciplinari integrat per persones titulades en psicologia, treball 

social, educació social, dret i inserció laboral. 
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COM DERIVAR AL SIE DE LA CATALUNYA CENTRAL 

 

Prioritàriament via correu electrònic adjuntant el full de derivació interconsulta, en que s’especifica 

el servei i el professional que ha atès la dona, les dades personals de la dona i el motiu de la 

derivació. 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

Els serveis socials bàsics (SSB) de la xarxa d’aplicació d’aquest circuit han d’assegurar, amb els 

recursos i els programes dels serveis, l’atenció a les dones que pateixen violència, així com als seus 

fills i filles. Els SSB es presten principalment mitjançant equips multiprofessionals (treballadors/es 

socials i educadors/es socials). A l’àrea d’actuació del protocol de la demanda expressada no urgent 

es disposa de la mateixa xarxa descrita al circuit d’urgència:  

 

 A La ciutat de Manresa es disposa dels serveis centrals, ubicats a la Ctra. de Vic, núm. 

16 1 planta, i de cinc Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBAS) descentralitzats i territorialitats (veure 

annex 1).  

 La comarca disposa de 23 equips bàsics, alguns dels quals compartits entre diferents 

municipis de la comarca. La coordinació de tots es porta des del Consell Comarcal (veure annex 1). 

 

Els serveis socials bàsics assumiran els seguiments de la situació de violència en què les 

necessitats bàsiques facin necessària la seva  intervenció, en especial: 

 

- Fills i filles menors i/o discapacitats. 

- Necessitats de recursos especialitzats (cases d’acollida, pisos de suport, tramitació 

d’ajudes econòmiques...). 

 

CRITERIS D’ATENCIÓ 

 

- Atendre els casos de violència masclista com a prioritaris, donant hora en els casos 

no urgents com a màxim en el termini de: 

 

 1 setmana per a les dones de Manresa. 

 2 setmanes en els municipis de la comarca del Bages. 
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- Elaborar un pla de treball individualitzat de forma conjunta amb la dona, intentant 

recuperar-la  i superar la situació de violència. 

- Atenció integral a la dona fruit de la coordinació interprofessional. 

 

COM DERIVAR A LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS  

 

- Prioritàriament via correu electrònic o telefònicament, juntament amb l’entrevista d’acollida, 

si la derivació es fa entre els professionals que porten casos en seguiment. 

 

En cas que la víctima sigui atesa pels Mossos d’Esquadra, per la Policia Local o bé pels 

Jutjats, aquests informaran a la persona de la possibilitat de ser atesa per l’EBASP que li 

correspon al territori (en cas que ja no l’estigui atenent cap altre servei, com l’ASSIR, SIAD 

o TS del CAP de Salut). Sempre que sigui possible, aquestes derivacions es podran facilitar 

a través d’una trucada telefònica per demanar hora per ser atesa, des del cos policial o 

judicial de la qual s’hagi realitzat l’atenció. 

 

Quan la víctima decideixi que vol ser atesa per un servei municipal, es passarà comunicació 

de la situació de violència. Aquesta comunicació, inclòs en els casos de comunicació 

d’ofici, ha de tenir el contingut detallat a continuació: 

 

- Encapçalament que faci referència al protocol de violència de gènere (PVG). 

- Servei de referència al qual s’ha derivat la persona, sempre comptant amb la seva 

decisió de ser atesa pel SIAD o l’EBASP. 

- Nom de la víctima. 

- Adreça del nucli familiar i ubicació actual de la dona, en cas que aquesta sigui diferent 

de l’adreça del nucli familiar. 

- Telèfon de contacte de la víctima. 

- En cas que durant la intervenció s’hagi detectat l’existència de menors, persones 

dependents o incapacitades, i si aquestes presenten alguna sospita d’abús o 

maltractament. 

- Informació sobre la resolució de la intervenció (detenció de l’agressor, derivació a 

serveis socials..). 
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ATENCIO DE L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 

 

Aquests equips assumiran el seguiment de persones en els casos en què s’hagi establert un vincle 

entre la dona i el professional de referència, no hi hagi patologia greu i les necessitats bàsiques 

estiguin cobertes. 

 

CRITERIS D’ATENCIÓ 

 

- Derivació al professional social de l’Equip Atenció Primària (TS) de la situació de violència 

masclista per una valoració del cas, a través de l’entrevista d’acollida especialitzada. 

 

- Elaboració d’un pla de treball individualitzat amb l’equip interprofessional d’EAP. 

 

- Si la dona no vol denunciar els fets i existeixen lesions, se l’ha d’informar de la realització del 

comunicat al jutjat, i de les seves conseqüències, per tal que prengui consciència de la situació 

i pugui prendre mesures per la seva seguretat (sol·licitar no tornar a casa...). Aquest comunicat 

seguirà les mateixes pautes que l’informe judicial d’urgències descrit a l’anterior circuit 

d’urgències, ja que significarà la seva activació. 

 

COM DERIVAR ALS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Principalment via telefònica; si es presta el consentiment informat, s’enviarà l’entrevista d’acollida 

especialitzada. 

 

ASSIR. ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 

 

Els Programes d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) comprenen un conjunt d’activitats 

que tenen un objectiu comú: donar una assistència integral a les persones en la vessant de la salut 

sexual i reproductiva. 

 

Aquest servei assumirà els casos de violència masclista quan facin referència a la salut 

sexual i reproductiva, com: 

- Agressions sexuals 

- Embaràs 

- Avortament 
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CRITERIS D’ATENCIÓ 

 

- Derivació al professional psicosocial de l’ASSIR de la situació de violència masclista per una 

valoració del cas a través de l’entrevista d’acollida especialitzada. 

- Elaboració d’un pla de treball individualitzat amb l’equip multidisciplinari de l’ASSIR. 

- Si hi ha agressions sexuals, activar el protocol per a aquests casos. 

 

COM DERIVAR A L’ASSIR 

 

La derivació des d’un centre sanitari de l’ICS es realitzarà mitjançant el full de derivació, o bé per 

full d’interconsulta si no són centres de l’ICS (ex.: Althaia). 

 

Si són derivades d’altres serveis no sanitaris de la comunitat, es pot fer via nota o via telefònica a 

un dels professionals de referència, els quals es posaran en contacte amb la usuària per donar-li 

hora en un interval curt de temps, després de la valoració del cas per la treballadora social i la 

psicòloga. 

 

El servei no requereix necessàriament derivació prèvia per a l’atenció als usuaris. 

 

SERVEI DE SALUT MENTAL 

 

El Departament de Salut Mental de la Fundació Althaia és un servei especialitzat en el diagnòstic i 

tractament de problemes psiquiàtrics i psicològics. Aquest servei és el referent per assumir els 

casos de violència masclista en què l’estat psicopatològic de la dona interfereixi 

significativament en la seva vida quotidiana, interferint en el seu funcionament. Aquest 

estat ha de ser prevalent al propi de la situació de violència.  

 

S’atendrà la tipologia de casos en què la simptomatologia sigui rellevant, tals com: 

- Antecedents previs de trastorn mental. 

- Intents i temptatives d’autòlisis. 

- Trastorns depressius i d’ansietat (depressió major, trastorn d’agorafòbia, etc.). 

- Trastorn d’estrès postraumàtic. 

- Trastorns de la conducta alimentària. 

- Trastorns de la son. 

- Trastorns per ús de substàncies i altres addiccions no tòxiques. 
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- Així com altres alteracions de la conducta que interfereixin significativament en les 

activitats de la vida quotidiana. 

 

 

CIRCUIT DE DERIVACIÓ AL SERVEI DE SALUT MENTAL  

 

En el cas que el professional de referència que atén a la dona consideri que aquesta ha de ser 

valorada i/o atesa per un especialista en salut mental, es tindrà en compte la tipologia i gravetat 

del cas, per tal de seguir un model de proximitat i esglaonat d’atenció: 

 

 En els casos en que l’estat psicopatològic de la dona sigui moderat: es seguirà el model 

col·laboratiu amb atenció primària, en el que el metge de família visita i valora la dona, i en 

cas que sigui necessari, deriva a Atenció especialitzada (psiquiatra/psicòleg clínic) del seu 

Centre d’Atenció Primària de referència. 

 

 En els casos en el que l’estat psicopatològic de la dona sigui greu, es derivarà al servei 

d’urgències hospitalàries d’Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. 

 

Els casos lleus seran atesos, si es precisa, pel seu metge de família, al seu corresponent Centre 

d’Atenció Primària, sense que sigui necessària la seva vinculació a serveis especialitats de Salut 

Mental. 

 

 

Excepcionalment, en aquells casos en els que la visita amb el metge de família suposi un 

impediment per l’accés als Serveis de Salut Mental, es farà una coordinació directa amb el 

psiquiatre referent del Programa Col·laboratiu amb Atenció Primària. Aquesta coordinació es farà 

mitjançant correu electrònic, en el que hi haurà de constar el codi CIP de la dona, la seva Àrea 

Bàsica de referència, així com la informació més rellevant del cas. El psiquiatre farà una valoració 

de la petició, podent realitzar posteriorment una atenció directa de la dona a la seva Àrea Bàsica, o 

bé derivant al Centre de Salut Mental d’Adults.  

 

 

CRITERIS D’ATENCIÓ 

 

 Presentar psicopatologia que interfereixi significativament en les àrees de la vida de la 

persona (laboral, familiar, acadèmica, etc.). 
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 El professional que atengui la pacient realitzarà una valoració del seu estat psicopatològic i 

decidirà si precisa tractament farmacològic i/o psicològic, realitzant la intervenció que es 

consideri més adequada d’acord a la idiosincràsia de cada pacient. 

 Els professionals que atenguin la dona, es coordinaran amb els agents del circuït 

corresponents, sempre que sigui necessari. 

 

 

COS NACIONAL DE POLICIA  

 

El Cos Nacional de Policia és una institució armada de naturalesa civil, dependent del Ministeri de 

l’Interior. 

A més de les seves funcions comunes establertes en l’art. 11 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de 

març, de Forces i Cossos de Seguretat, té competència exclusiva, entre d’altres, sobre les previstes 

en la legislació sobre estrangeria, refugi i asil, extradició, expulsió, emigració i immigració. 

 
Mesures policials en relació a les dones estrangeres víctimes de violència domèstica o 

de gènere, en situació administrativa irregular 
 

 
L’art. 31 de la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 

referit específicament a les forces i cossos de seguretat, estableix que, en la seva actuació, 

aquestes hauran de tenir en compte el Protocol d’actuació de les forces i cossos de seguretat i de 

coordinació amb els òrgans judicials per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de 

gènere. L’article següent assenyala que els plans de col·laboració dels poders públics i els protocols 

d’actuació que els desenvolupen han de preveure la situació de les dones que poden tenir més risc 

de patir violència de gènere o més dificultats per accedir als serveis previstos en aquesta llei, entre 

les quals es cita les dones immigrants.  

 

Aquesta mateixa sensibilitat i especial protecció vers les dones immigrants víctimes de violència de 

gènere i domèstica, ha estat recollida pel legislador d’estrangeria, respecte de les que no es troben 

en una situació regular al nostre país, establint la possibilitat d’obtenir autoritzacions de 

residència temporal que podran sol·licitar quan s’hagi dictat en el seu favor una ordre de  

protecció  (art 46.3 del Reglament d’estrangeria, en relació a l’art. 45.4.a), in fine, del mateix article 

i amb l’art. 31.3 de la llei). 

 

D’altra banda, l’obligació del funcionari policial de fer complir allò que disposa la Llei orgànica de les 

forces i cossos de seguretat i la pròpia normativa d’estrangeria, comporta igualment l’obertura de 
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procediment sancionador en els supòsits d’estada irregular, per la qual cosa s’imposa la 

necessitat de conjugar els interessos protegits pel legislador en ambdós casos i, a la vegada, fer 

complir l’establert a les citades disposicions legals, quan compareguin davant les dependències 

policials dones estrangeres per denunciar haver sofert actes de violència de gènere i, com a 

conseqüència de la seva identificació pel funcionari policial que les assisteixi, es posa de manifest la 

seva situació irregular al nostre país. 

 

Per tot l’exposat, la Secretaria d’Estat de Seguretat ha dictat la Instrucció núm. 14/2005 sobre 

actuació en dependències policials en relació amb dones estrangeres víctimes de 

violència domèstica o de gènere en situació administrativa irregular (Ordre General de la 

Direcció General de Policia 1551 de 19/09/2005), segons la qual, amb l’objecte de garantir a la 

víctima estrangera en situació irregular els drets que li reconeix la Llei de violència de gènere i el 

Reglament d’estrangeria i evitar-li en la mesura del possible més victimització, s’estableix que 

l’obertura i, posteriorment, la tramitació de l’expedient sancionador, quedin en 

suspens, en tant que es dicti la resolució judicial sobre l’ordre de protecció i la resolució 

administrativa sobre l’autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals, 

respectivament. 

 

En síntesi, la Instrucció estableix que un cop formulada la denúncia de la dona estrangera, víctima 

de violència de gènere o de violència domèstica, i s’hagi tramitat de conformitat amb el protocol 

d’actuació de les forces i cossos de seguretat i de coordinació amb els òrgans judicials per a la 

protecció de les víctimes de violència de gènere o domèstica, la Brigada d’Estrangeria i Fronteres 

d’aquesta dependència policial dictarà d’acord amb el que disposa la pràctica d’actuacions 

prèvies a la incoació de l’expedient sancionador, que es reiniciarà un cop recaiguda la resolució 

judicial sobre la sol·licitud d’Ordre de Protecció. 

 

La tramitació i resolució de l’expedient sancionador dependrà de l’efectiva concessió de l’Ordre de 

protecció i el consegüent dret de la dona estrangera a obtenir la Residència Temporal Excepcional. 

En aquest cas, l’expedient es resoldrà amb proposta de multa. En cas contrari, la proposta serà 

d’expulsió. 
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3.3 Demanda no expressada 

 

3.3.1 Definició 

  

La víctima no verbalitza la situació de violència, perquè no la identifica 

o no vol expressar-la, i els agents implicats detecten a través d’indicis 

físics i psicològics, per la demanda de prestacions, ajuts, orientació 

diversa, manifestacions dels fills i filles que expressen violència, 

informació de la xarxa social propera a la persona..., els possibles 

maltractaments. 

 

3.3.2 Objectius 

 

— Facilitar que la dona identifiqui la situació d’abús en la qual es troba. 

 

— Formar als professionals d’atenció per tal que puguin identificar els indicis de violència 

masclista. 

 

— Crear un vincle de confidencialitat i ajut, en un clima de confiança, per facilitar l’expressió de la 

situació. 

 

3.3.3 Estratègies de detecció 

 

Tenint en compte que en la demanda no expressada la dona no identifica o no verbalitza la situació 

d’abús, la formació dels professionals que intervenen en el circuit es constitueix com una eina 

bàsica en aquesta situació. 

 

Evidentment, tot i que queda fora de l’abast d’aquest protocol, totes les estratègies de 

conscienciació i sensibilització adreçades al conjunt de la ciutadania seran fonamentals perquè la 

mateixa dona identifiqui la situació i demani ajuda. 
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3.3.4 Observacions i recomanacions en l’actuació de la 

demanda no expressada 

 

Tenint en compte la dificultat d’intervenir en situacions on la persona afectada no reconeix o bé no 

vol parlar de la situació en què es troba, és important tenir en compte les recomanacions següents: 

 

— No forçar la víctima a una conversa no volguda i, en canvi, promoure un clima de 

confiança i confidencialitat que faciliti l’expressió del que li passa, en aquell moment o en 

un futur proper. Com ja sabem, la importància del vincle entre els professionals d’ajuda i la 

persona afectada és bàsic en la intervenció en els casos de violència masclista. 

 

— En cas que es detecti una situació greu en la demanda no expressada de violència 

masclista, i el/la professional es vegi amb la responsabilitat legal de comunicar al jutjat la 

situació (comunicat judicial), caldrà comunicar immediatament aquesta decisió a la 

víctima, així com les seves conseqüències (inici d’expedient judicial d’investigació, en què serà 

citada des del jutjat de guàrdia...), perquè la dona pugui decidir si vol prendre mesures de 

protecció, prevenció i assessorament, si ho considera necessari. Això pot significar activar el 

circuit i els recursos d’urgències. 

 
— Si una dona ve acompanyada dels seus fills al servei, seria adequat que no estiguin presents a 

l’entrevista. Si l’infant no vol separar-se de la mare o demana constantment la seva atenció, es 

busca de manera prioritària un altre moment només a la dona (si no és una situació 

d’emergència). 

 

És important que tots els serveis tinguin la informació sobre violència masclista a l’abast de les 

persones que acudeixen al servei, en especial el díptic que acompanya aquest protocol. 
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CANAL D’ENTRADA I DETECCIÓ SITUACIÓ D’ABÚS 

3.4 CIRCUIT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN L’ÀMBIT DE LA 

PARELLA 

ATENCIÓ, SEGUIMENT I MILLORA DE LA VÍCTIMA  

POLICIA 
LOCAL 

ABS ASSIR 
 

SIADS 
SIE 

 

SSB BAGES SSB 
MANRESA 

JUTJAT 
 
 
 

COL·LEGI 

ADVOCATS 

DEMANDA NO EXPRESSADA DEMANDA EXPRESSADA 

 

112 URGÈNCIES MOSSOS ESQUADRA 
061 EMERGÈNCIES MÈDIQUES. 112  EMERGÈNCIES 

 
Necessita atenció mèdica:  
HOSPITALS: Sant Joan de Déu tel. 938742112  

c/ Joan Soler. s/n. MANRESA                                                                                   
ABS DE REFERENCIA  (veure annex 1) 
NO VOL DENUNCIAR. DERIVAR a TS equip o servei o SIE 
 
Vol denunciar i/o demanar protecció i allotjament urgències:   
 preferentment COS MOSSOS D’ESQUADRA tel. 938759800 
                          Avinguda dels Països Catalans, 169-171 de Manresa 
 
Situació d’urgència social: dona acollida espai d’acolliment o derivada d’urgència d’un altre servei:   
Si viu a Manresa: SERVEIS SOCIALS, ctra. de Vic, 16  de MANRESA, tel. 938752507 

Si viu a la resta de municipis de la comarca: CONSELL COMARCAL, Muralla Sant Domènec 
24,  tel. 936930363 

COMPAREIXENÇA AL JUTJAT  72 HORES 

 

 

 

PAUTES D’ACTUACIÓ DE LA DEMANDA EN 

CRISI 

SERVEI D’INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES (SIAD)  MUNICIPAL,  Carrer de la Canal, 6 de Manresa. Tel. 938752310 
SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA ( SIAD) COMARCAL, Muralla Sant Domènec, 24 de Manresa. Tel. 936930363 
SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA DE LA CATALUNYA CENTRAL, SIE, c/ Milà i Fontanals 1 bxs. Igualada, Tel. 
938048265 
S. SOCIALS BASICS DE L’AJUNTAMENT MANRESA, Ctra. de Vic, 16 de Manresa. Tel. 938752507 
S. SOCIALS BÀSICS DE CADA MUNICIPI COMARCA DEL BAGES 
EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DEL BAGES 
PROGRAMA ATENCIO A LA DONA, ASSIR, DE L’ICS. c/ Soler i March, 6. Tel. 938748178 
ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA. CENTRE DE SALUT MENTAL, Carrer Nou de Santa Clara, de 
Manresa. Tel. 938759300 
 
Suport als professionals que porten el cas en seguiment: 
SEGUIMENT ATENCIÓ VÍCTIMA MOSSOS ESQUADRA, Av. dels Països Catalans, 169-171 de Manresa. Tel. 938759800 
 
JUTJATS i FISCALIA, c/ Arbonès, 29 de Manresa 
COL·LEGI ADVOCATS, Sant Joan Baptista de la Salle 7, 938721563 
 

 
 

OBSERVACIONS I 
RECOMANACIONS 

EN L’ACTUACIÓ 

COMUNICAT 
JUTJAT 

Sempre cal 
informar 

víctima 

MOSSOS 

ESQUADRA 

RECURSOS 

EDUCATIUS 
SAIA 

 

ALTHAIA 
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4. ANNEXOS 

 

Annex 1: definició, adreces i horaris d’atenció dels serveis implicats en l’atenció. 

 

Annex 2: composició de l’equip comarcal del Bages i de la comissió de treball. 

 

Annex 3: Model d’entrevista especialitzada i recomanacions a emprar en el seu ús. 

 

Annex 4: Full de derivació interconsulta. 

 
Annex 5 Recomanacions de la Guia d’acollida per a infants i adolescents víctimes de violència 

masclista al nucli familiar a la xarxa del Bages (GUIA D’ACOLLIDA PER A INFANTS) 

 

Annex 6 RVD Entrevista de valoració del Risc elaborada per l’Ajuntament de Barcelona (RVD-BCN) 

 

Annex 7 Protecció de dades de l’Institut Català de les Dones (protocol marc). LA PROTECCIÓ DE 

DADES 

http://infancia.ccbages.cat/docs/Guia.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/RVD-BCN%20Protocol%20de%20valoracio%20del%20risc%20de%20violencia%20contra%20la%20dona%20per%20part%20de%20la%20seva%20parella%20o%20exparella.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/ProtocolMarc_VM_Capitol-8.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/ProtocolMarc_VM_Capitol-8.pdf
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ANNEX 1 
 

DEFINICIÓ, ADRECES I HORARIS 
D’ATENCIÓ DELS SERVEIS IMPLICATS EN 

L’ATENCIÓ DEL CIRCUIT CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
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Althaia Xarxa Universitària Assistencial 
 

URGÈNCIES MÈDIQUES: 061 / 112 

 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Althaia 
Xarxa 

Assistencial 

 

HOSPITAL 
SANT JOAN DE 

DÉU 

C/ Joan Soler, s/n 
Manresa 

 

Telèfon 
93 874 21 12 

 

Fax 
93 874 4554 

 

Urgències  
24 hores 

 

 

Cap d’Urgències 
 

 

CLÍNICA 
SANT JOSEP 

C/ Caputxins,16 

Manresa 

 

Telèfon 
93 874 40 50 

 

Fax 
93 874 12 54 

  

 

CAP SANT 
ANDREU 

C/ Remei de Dalt, 

8-14 
Manresa 

 
 

 

Telèfon 
93 874 41 00 

 

Fax 
93 878 42 15 

 

De dl. a dv. 
De 8 a 20 h  

 

Fora d’aquest 
horari, trucar al 

061 o al CUAP 
Manresa 

 

 

Treballadora social 
 

 

CAP  LES BASES 
C/Creu Guixera,51 

Manresa 
 

 

 

Telèfon 
93 877 22 22 

 
Fax 

93 874 86 43 

 

De dl. a dv. 
De 8 a 20 h  

 
Fora d’aquest 

horari, trucar al 

061 o al CUAP 
Manresa 

 

 

Treballadora social 
 

 
SERVEI DE 

SALUT MENTAL 

 
C/ Nou de Santa 

Clara  
 

 
Telèfon 

93 875 93 00 

Fax 
93 875 93 09 

 
De dl. a dv. 

de 8 a 15 h 

 
Psicòloga 

Treballadora Social 
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Institut Català de la Salut. Xarxa assistencial 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA I ADREÇA E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institut 
Català 
de la 
Salut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei 
d’Urgències 

d’Atenció 

Primària  
CUAP 

MANRESA 
c/ Soler i March,6 

Manresa 

 
Telèfon 

93 874 81 78 

 
De dl. a dv. de 

20 a 8 h 

 
24 hores 

dissabtes, 
diumenges i 

festius 

 

 

CAP SAGRADA 
FAMÍLIA 

C/ Sant Cristòfol, 
núm. 34 

Manresa 

 

Telèfon 
93 874 78 13 

Fax 
93 874 54 22 

 

De dilluns a 
divendres de 

 8 a 20 h 
Fora d’aquest 

horari, trucar al 
061 CatSalut 

Respon o al 

CUAP Manresa 

 

 
Treballadora Social 

cap.sagrada.familia@maresa.scs.es 
 

 
CAP PLAÇA 

CATALUNYA 
C/ Soler i March, 

núm. 6  

Manresa 

 
Telèfon 

93 874 81 78 
 

 
De dl. a dv. de 

8 a 20 h 
Fora d’aquest 

horari, trucar al 

061 CatSalut 
Respon o al 

CUAP Manresa 

 
 

Treballadora Social 
cap.pl.catalunya@maresa.scs.es 

 

 

CAP II BAGES 
C/ Soler i March, 

núm. 6 Manresa 

 

Telèfon 
93 874 81 78 

 

 

De dl. a dv. de 
8 a 21 h 

 

 
Programa 

d’Atenció a la 

dona (ASSIR) 
C/ Soler i March, 

núm. 6 Manresa 

 
Telèfon 

93 874 81 78 

 

 
De dl. a dv. de 

8 a 20 h 

 
Treballadora Social 

Psicòloga 

padbages@maresa.scs.es 

 

mailto:cap.sagrada.familia@maresa.scs.es
mailto:cap.pl.catalunya@maresa.scs.es
mailto:padbages@maresa.scs.es
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CatSalut 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

Servei Català de 
la Salut. Regió 

sanitària 

Catalunya 
central 

 

 
Muralla del Carme 

7, 2a planta 

Manresa 

TELÈFON 

93 872 33 13 

De dl. a dj. de 8 a 
17 h 

Dv. de 8 a 15 h 

 
Responsable  

Oficina Tècnica  

 

Agència de 
Salut Pública de 

Catalunya 

(ASPCAT) 
Promoció de la 

Salut 

 
Muralla del 

Carme, 7, 1a i 5a 

pl. Manresa  
 

 
TELÈFON 

 

675786472 
 

 
De dilluns a 

divendres 

de 8 a 15 h 

 
Coordinadora de Promoció 

de la Salut i Salut 

Comunitària a la Catalunya 
Central 

 

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

 
COL·LEGI 

OFICIAL DE 
METGES DE 

BARCELONA 

 
Delegació del 

Bages-Manresa 
 

 
C/ Alcalde 

Armengou, 
núm. 11 

Manresa 

 
TELÈFON 

93 874 27 51 
 

FAX 

 93 873 70 13 
 

manresa@comb.cat 
 

 
dimarts i dijous  

de 8.30 a 14.30 i 
de 15.30 a 18 h 

 
Vicepresidenta del  

Col·legi 

 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

 

COL·LEGI OFICIAL 
DE TREBALL SOCIAL 

DE  CATALUNYA 

Delegació de 
Manresa 

 

C/ Canonge 

Mulet, 2, 3r 
1a 

Manresa 

TELÈFON 

93 872 31 09 
            

             
manresa@tscat.cat 

De 9.30 a 13.30 
h dimarts i dijous 

 

Dilluns i dimecres 
de 16 a 20 h  

 

Vicedegana  Delegació de  

Manresa-Catalunya  

Central         

             
 

 

mailto:manresa@tscat.cat
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Col·legi d’Advocats de Manresa 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

 
IL·LTRE. 

COL·LEGI 
D’ADVOCATS 

DE MANRESA 

 
C/ Sant Joan Bta.  

La Salle, 4-6 
Manresa 

 
TELÈFON 

93 872 15 63 
 

FAX 

93 872 73 14 
 

col.legi@icam.net 
 

 
De 9 a 14 h i de 

16 a 19 h de dl. a 
dv. 

 

Degà/ana de l’Il.ltre. 
Col·legi d’Advocats de 

Manresa 
 

 

Ajuntament de Manresa 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ajuntament 
de 

Manresa 

 

INFORMACIÓ 
CIUTADANA 

 

010 

  

 

SERVEIS 

SOCIALS 
D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 
Veure LLISTAT 1 

   

SERVEIS 

SOCIALS 
CENTRALS 

Ctra. de Vic, 16 1a 
planta 

Manresa 
 

 

TELÈFON 

93 875 25 07 
 

FAX 
93 875 25 36 

serveissocials@ajmanre
sa.cat 

 

de dl. a dv. de 9 a 

14 h  
 

 
Cap de secció de Serveis 

Socials 
 

Cap d’unitat de serveis 

socials bàsics 
 

 

SERVEI 

D’INFORMACIÓ I 

ATENCIÓ A LES 
DONES (SIAD) 

C/ de la Canal, 6 
Manresa 

TELÈFON 
93 875 23 10 

 

siad@ajmanresa.cat 
 

 

de dl.  

a dv. 
de 9 a 14 h 

Dl. i dj. 
de 16 a 19 h 

 

 
advocada 

 

psicòloga 
 

 

mailto:col.legi@icam.net
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POLICIA LOCAL 
DE MANRESA 

C/ Bruc,  33-35 
Ed. La Florinda 

 
 

 

 

TELÈFON 
93 875 29 99 

 
092 Urgències 

 
policia@ajmanresa.cat 

 

 

 

Oficina: 
De dl. a dv. 

de 8 a 15 h  
 

24 hores 
 

 

Oficina d’atenció al 
ciutadà  

 
 

 

 

 
UNITAT DE 

SANITAT 
Ctra. de Vic, 16 1a 

planta 

 
 

 
 

 

 
TELÈFON 

93 875 24 90 
 

sanitat@ajmanresa.cat 

 

 
 

De dl a dv. de 8 a 15 
h  

Cap de la Unitat de 
Sanitat 

 

 

 
Consell Comarcal del Bages 
 
AGENT SERVEIS 

ADREÇA 
TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

CONSELL 

COMARCAL 

DEL BAGES 
 

 

Àrea de Serveis 

Socials Basics, 

Dones I Polítiques 
D’igualtat  
 
Muralla St. Domènec 

núm. 24 Manresa 

 

 

TELÈFON 
93 693 03 63 

 
FAX 

93 693 03 51 
 

ssocials@ccbages.cat 

 

 

De dill. a div. 

de 9 a 14 
hores 

Dilluns de 16 

a 18 h  
 

De 15 juny a 
15 set. de 8 a 

14 h 

 

 
Cap de l’Àrea de 

Serveis Socials Bàsics, 
Dones i Polítiques 

d’Igualtat  

 

SERVEIS SOCIALS 

D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA: EBASP  

Veure LLISTAT 2 

 
 

 
 

 

 
SERVEI 

D’INFORMACIÓ I 

ATENCIÓ A LA 
DONA (SIAD) 

Muralla St. Domènec, 
24 Manresa 

 

 

 
 

TELÈFON 

93 693 03 63 
 

siad@ccbages.cat 
 

De dill. a div. 
de 9 a 14 

hores 

Dilluns de 16 
a 18 h  

 
De 15 juny a 

15 set. de 8 a 

14 h 

 
Psicòloga 

 

Advocada 

mailto:ssocials@ccbages.cat
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SERVEI D’ATENCIÓ 

A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA 

(SAIA) 
 
Muralla St. Domènec,  
24  08241 Manresa 

 

 
 

 

 

TELÈFON 

93 693 03 98 
FAX 

93 693 03 66 
 

saia@ccbages.cat  

De dill. a div. 

de 8 a 15 h 

Dilluns de 16 
a 18 h 

 
Del 15 juny al 

15 set. de 8 a 

14 h 

  

Coordinador servei 

 

Comissions Obreres  
 

AGENT SERVEIS 

ADREÇA 

TELÈFON 

FAX 

HORARI 

D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

CCOO 
Bages-

Berguedà 

 

Pg. Pere III, 40-42 
08242 Manresa 

Tel. 93 873 00 00 
vocc_catc@ccoo.cat 

De dilluns a 
dijous de 9 

a 13.30 i de 

16 a 19.30 
divendres 

de 9 a 13.30 
h 

responsable Àrea de la 
Dona 

PENDENT de DESIGNACIÓ 

(2019) 

 

Departament d’Ensenyament 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

EQUIP D’ATENCIÓ 

PSICOPEDAGÒGICA  
SERVEIS 

TERRITORIALS 

CATALUNYA 
CENTRAL 

 

Ctra. de Vic, 

175-177 

08242 Manresa 

Tel. 93 872 36 01 

 
a8900251@xtec.cat 

Dimarts i Dijous 
de 9 a 14 h.  

Treballadora 

Social: dijous de 
9 a 14 h 

Directora 
 

treballadora social 

 

 
Departament de Justícia 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

Oficina 

d’atenció 
a la 

víctima 

del delicte 
- 

Barcelona  

Gran Via de les Corts 

Catalanes, 111 edifici P, 5a. 
planta (Ciutat de la Justícia) 

08075  Barcelona 

Atenció al públic:  
Edifici I, 13a planta. 

 

Tel. 93 554 87 00 

Fax 93 554 90 64 
victimabarcelona.dj

@gencat.cat 

 

de dilluns a dijous, 

de 9 a 15 i de 16 a 
18.30h i divendres, 

de 9 a 15h.   

mailto:saia@ccbages.cat
mailto:a8900251@xtec.cat
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Fiscalia 
 

AGENT SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

FISCALIA 

MANRESA 

C/ Arbonés, 29-39 

Manresa 

 
TELÈFON 

93 693 04 67 

 
FAX 

93 693 04 81 

de dilluns a 
divendres  

De 9 a 14.30 h  

Fiscal Atenció a la Víctima  

 

 
Jutjats de 1a Instància i Instrucció  
 

 

 
AGENT 

 
 

SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

JUTJATS 

MANRESA 
 

Jutjat de 1ª Instància i 

Instrucció  

núm. 1. 
c/ Arbonès 29 –39. Manresa 

Tel. 

 93 693.04.89 
 

Fax 
93 693.04.82  

De dl. A dv.  

De 9 a 14 h  
 

Els jutjats estan de 
guàrdia de forma 

correlativa durant una 
setmana 

Jutjat de 1ª Instància i 

Instrucció  
núm. 2 

c/ Arbonès 29 –39. Manresa  

Tel.  

93 693 04 93 
 

Fax 
93 693 04 83  

Jutjat de 1ª Instància i 

Instrucció  
núm. 3 

- C/ Arbonès 29-39. Manresa 

Tel. 

 93 693 04 97 
 

Fax 
93 693 04 84 

Jutjat de 1ª Instància i 

Instrucció  
núm. 4 

c/ Arbonès 29- 39 .  Manresa 

Tel.  

93 693 05 37 
Fax 

93 693 04 85  
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Jutjat de 1ª Instància i 

Instrucció  
núm. 5  

c/ Arbonès 29 –39 . Manresa 

 

Tel. 

 93 693 05 41 
 

Fax 
93 693 04 86 

Jutjat de 1ª Instància i 
Instrucció  

núm. 6 

C/ Arbonès 29 – 39 Manresa 

 

Tel.  
93 693 05 45 

 
Fax 

93 693 04 87 

 

Jutjat de 1ª Instància i 
Instrucció  

núm. 7 
c/ Arbonès 29 –39. Manresa 

 

Tel. 
93 693 05 49 

 

Fax 
93 693 04 88 

Jutjat de 1ª Instància i 
Instrucció 

Núm. 8 
C/ Arbonès 29 –39. Manresa 

 

Tel.  
93 693 04 10 

 

Fax 
93 693 04 07 

 

Jutjat de Violència contra la Dona 
 

AGENT 
SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

 
JUTJAT DE 

VIOLÈNCIA 
SOBRE LA 

DONA 
MANRESA 

 

C/ Arbonés 29-39 

Manresa 

TELÈFON 
93 693 05 83 

 
FAX 

93 693 05 84 

De dilluns a 
divendres  

de 9 a 14 h 

Jutge/essa VIDO de 

Manresa 

 
Mossos d’Esquadra 
 

AGENT 
SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

MOSSOS 

D’ESQUADRA 
Àrea Bàsica 

Policial del 

 
EMERGÈNCIES 

 

 
112 

 

 

 
24 hores 
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Bages 

 

 

GRUP ATENCIÓ 

A LA 
VICTIMA 

(GAV) 
 

Av. dels Països 
Catalans, 

169-171 

Manresa 
 

 

TELÈFON 

93 875 98 00 
 

FAX  
93 875 98 24 

 
itpg9123@gencat.cat 

De dl. a dv. de 

7.00 a 17.30 
 

 

Coordinadora de 
Proximitat i ORC 

 

 

OFICINA 
ATENCIÓ 

AL CIUTADÀ 

 
Av. dels Països 

Catalans 
169-171 

Manresa 

 

 

TELÈFON 
93 875 98 00 

 

24 hores 

 

 

 

 
 
Policia Nacional 
 
AGENT SERVEIS 

ADREÇA 
TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

POLICIA 

NACIONAL 

 

C/ Soler i March,  

núm. 5   

Manresa 

TELÈFON 

93 874 99 10 
centraleta 

93 874 99 20 
(Tel. de guàrdia) 

 

FAX 
93 874 99 28 

 

24 hores 
 Cap de Grup d’Expulsions, 

Protecció internacional i Asil  

 
  
Policies locals del Bages 
 

AGENT 
SERVEIS 
ADREÇA 

TELÈFON 
FAX 

HORARI 
D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 
REFERÈNCIA 

ARTÉS 
C/ Barquera, 41 

08271 Artés 

TELÈFON 
670 70 66 70 

FAX 
93 874 99 28 

24 hores 
El/la cap del cos 

policialocalartes@artes.cat 

mailto:policialocalartes@artes.cat
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CARDONA 
Pl. de la Fira, 1 

08261 Cardona 

TELÈFON 
93 868 40 58 

FAX 
93 869 22 79 

24 hores 
El/la cap del cos 

policialocal@cardona.cat 

NAVÀS 
Pl. Ajuntament, 8 

08670 Navàs 

TELÈFON 
93 839 05 55 

FAX 
93 839 00 22 

24 hores El/la cap del cos 

SALLENT 
C. Torres Amat, 29 

08650 Sallent 

TELÈFON 
93 837 23 00 

FAX 
93 693 72 41 

24 hores 
El/la cap del cos 

comissaria@sallent.cat 

ST. FRUITÓS 

DE BAGES 

Pl. Ajuntament, s/n 

08272 Sant Fruitós 

de Bages 

TELÈFON 
93 878 64 64 

FAX 
93 878 65 36 

24 hores El/la cap del cos 

ST. JOAN DE 

VILATORRADA 

C/ Sant Mateu, 24 

08250  Sant Joan 

de Vilatorrada 

TELÈFON 
93 876 40 92 

FAX 
93 876 44 40 

 
El/la cap del cos 

policialocal@santjoanvilatorrada.cat 

ST. VICENÇ 
DE CASTELLET 

Pl. Ajuntament, 8 

08295  Sant 

Vicenç de Castellet 

TELÈFON 
93 693 06 12 

FAX 
93 693 06 10 

24 hores 
El/la cap del cos 

policialocal@santvi.cat 

SANTPEDOR 

Pl. Gran, 1  

08251  Santpedor 

 

TELÈFON 
93 832 06 06 

FAX 
93 827 41 
5410 

24 hores 
El/la cap del cos 

policia@santpedor.cat 

SÚRIA 

C/ Ernest Solvay, 

13 

08260  Súria 

TELÈFON 
93 869 64 00 

FAX 
93 868 29 31 

24 hores 
El/la cap del cos 

 

 
SIE Catalunya Central 
 

AGENT SERVEIS 

ADREÇA 

TELÈFON 

FAX 

HORARI 

D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

 

SERVEI 
D’INTERVENCIÓ 

ESPECIALITZADA  
Catalunya 

Central 

 

C/ Milà i 
Fontanals, 1 

baixos 
Igualada 

 

TELÈFON 
93 804 82 65 

 
siecc.tsf@gencat.cat 

 

De dilluns a 
divendres de 

9.30 a 19.30 h 

 

Coordinadora 
 

 

 

 
 
 

mailto:policialocal@cardona.cat
mailto:comissaria@sallent.cat
mailto:policialocal@santjoanvilatorrada.cat
mailto:policialocal@santvi.cat
mailto:policia@santpedor.cat
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Servei públic d'Ocupació de Catalunya 
 

AGENT SERVEIS 

ADREÇA 

TELÈFON 

FAX 

HORARI 

D’ATENCIÓ 

PROFESSIONAL 

REFERÈNCIA 

 
SERVEI 

PÚBLIC 
D'OCUPACIÓ 

DE 

CATALUNYA 
Oficina de 

Treball de 
Manresa 

Carrer de 
la Verge 

de l'Alba, 
5-7 

08241 

Manresa 

Tel. 93 874 88 42 
Fax 93 874 58 28 

otg_manresa.soc@gencat.cat  
  

 

de dilluns a 
divendres, 

de 8.30 a 14 
h 

Responsable oficina 
Manresa 
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Llistat 1 
EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) DE L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA  
 
TS: TREBALLADOR/A. SOCIAL/ ES: EDUCADOR/A SOCIAL/ IS: INFORMADOR/A SOCIAL 

 
 

ZONA 

ADREÇA 

Telèfon 
Fax 

Adreça electrònica 

HORARI  

D’ATENCIÓ 

 

 
 

UNITAT 
D’ACOLLIDA 

 

C/ Sant Francesc, 6-16 
MANRESA 

 
Tel. 93 878 24 84 

uacollida@ajmanresa.cat 

 

 
De dl. a dj. de 9h a 19 h 

 
Divendres de 9 a 14 h 

 

 
Unitat de 

tractament 
EBAS NORD 

 

 
 

 
 

 

C/ Cintaires, 30-32 
MANRESA  

 
Tel. 93.878 43 40  

 

Fax 93 878 43 41 
 

ebasnord@ajmanresa.cat 

 

De dilluns a divendres  
De 9 a 14 h 

 

 

Unitat de 

tractament 
 

EBAS CENTRE 
 

 
 

 

 

 

C/ Canal, 6  

MANRESA  
 

Tel. 93 872 45 97 
 

Fax 93 875 00 29 
 

ebascentre@ajmanresa.cat 

 

De dilluns a divendres  

De 9 a 14 h 

 
Unitat de 

tractament 
 

EBAS LLEVANT 

 
 

 
 

 

 
C/ Sant Blai, 14-16 (Centre 

Cívic Joan Amades) 
MANRESA  

 

 
Tel. 93 878 40 00 

Fax 93 877 47 45 
 

ebasllevant@ajmanresa.cat 

 
De dilluns a divendres  

De 9 a 14 h 
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Unitat de 

tractament 
 

EBAS PONENT 
 

 

C/ Bernat Oller, 14-16 

(Centre Cívic Selves i 
Carner) 

MANRESA  
 

Tel. 93 872 24 77 
Fax 93 875 33 38 

 

ebasponent@ajmanresa.cat 

 

De dilluns a divendres  

De 9 a 14 h 
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Llistat 2 
Equips d’atenció social primària municipis de 
l’ABSS (Àrea Bàsica de Serveis Socials) comarcal 
 

TS: Treballadora Social (de l’EBASP), ES: Educadora Social (de l’EBASP) 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  TS/ES Correu-e 

 

SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS 
CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAGES 
08240 MANRESA,  
Muralla Sant 
Domènec, 24    Tel. 
936930363 

1 TS 
(Cap de 
servei) 
3 TS  
1 ES 

ssocials@ccbages.cat 
ssaprimaria@cbages.cat 
suportprimaria@ccbages.cat 

Zona Municipi TS/ES Correu-e 

2a 

08260 SÚRIA  (Aj.) 
C/ Ernest Solvay, 
13  tel.938682800 

TS  ssocials@suria.cat 

ES ssocials@suria.cat 

De manera prioritària i general 
ssb Callús fer arribar 
informació a aquest correu: ajuntament@callus.cat 

08262 CALLÚS (Aj.) 
Pl. Major, 1 
tel.936930000 

TS  

ES  

2b 
 

08261 CARDONA 
(SS) Plaça de la Fira 
(centre cívic, 1a pl.) 
tel.938692147 

TS serveissocials@cardona.cat 

TS serveissocials@cardona.cat 

ES serveissocials@cardona.cat 

08263 SANT MATEU 
DE BAGES   (SS 
Valls de Torruella) 
C/ Coaner s/n 
tel.938682402 TS  

De manera prioritària i general ssb 
Sant Joan de Vilatorrada fer arribar 
informació a aquest correu: sjvt.serveissocials@santjoanvilatorrada.cat 

3a 

08250 ST. JOAN 
DE VILATORRADA 
(Aj.) C/Major, 91-93 
tel.938764304 

TS  

TS  

TS  

TS  

ES  

ES  

ES   

mailto:ssocials@ccbages.cat
mailto:ssaprimaria@cbages.cat
mailto:suportprimaria@ccbages.cat
mailto:serveissocials@cardona.cat
mailto:serveissocials@cardona.cat
mailto:serveissocials@cardona.cat
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Zona Municipi TS/ES Correu-e 

3b 

08259 
FONOLLOSA  (Aj.)  
C/ Església s/n 
tel.938366005 

TS fonollosa@diba.cat 

ES fonollosa@diba.cat 

08256 RAJADELL 
(Aj.) C/Major, 3 
tel.938369113 

TS rajadell@diba.cat 

ES rajadell@diba.cat 

08256 AGUILAR 
DE SEGARRA (Aj.) 
C/Raval s/n 
tel.938366080 

TS aguilar@diba.cat 

ES aguilar@diba.cat 

08255 
CASTELLFOLLIT 
DEL BOIX (Aj.) Pl. 
Ajuntament s/n 
tel.938356033 

TS  castellfollit@diba.cat 

ES  castellfollit@diba.cat 

08253 ST. 
SALVADOR DE 
GUARDIOLA (Aj.) 
C/ de Dalt s/n  
tel. 938358025 

TS ssg.ajuntament@diba.cat 

ES  ssg.ajuntament@diba.cat 

De manera prioritària i general ssb 
Sant Vicenç de Castellet fer arribar 
informació a aquest correu: serveissocials@svc.cat 

4a 

08295 ST. VICENÇ 
DE CASTELLET 
(SS) Pl. Onze 
setembre s/n 
tel.936930620 

TS    

TS  

ES  

4b 

08296 
CASTELLBELL I 
EL VILAR (Aj.) 
C/Joaquim 
Borràs,40 tel. 
938340350     

TS  ctbv.ssocials@diba.cat 

TS ctbv.ssocials@diba.cat 

ES ctbv.ssocials@diba.cat 

08298 
MARGANELL 
(Servei a 
Castellbell) 

 
ES 
 
TS       

08297 
CASTELLGALÍ 
(Aj.) Av. 
Montserrat s/n 
tel.938333221 

TS ctgl.ssocials@diba.cat 

ES  ctgl.ssocials@diba.cat 

08254 EL PONT 
DE VILOMARA I 
ROCAFORT (SS 
Casa cultural) 
C/Mestre Saura, 
5bis tel. 938318884 

TS serveissocials.pont@elpont.cat 

ES  edusocial.pont@diba.cat 

08691 
MONISTROL DE 
MONTSERRAT 
(Aj.) Pl. Font 
Gran,2 
tel.938350011 

TS serveissocials@monistroldemontserrat.cat 

ES serveissocials@monistroldemontserrat.cat 

mailto:rajadell@diba.cat
mailto:castellfollit@diba.cat
mailto:castellfollit@diba.cat
mailto:ssg.ajuntament@diba.cat
mailto:ssg.ajuntament@diba.cat
mailto:ctbv.ssocials@diba.cat
mailto:ctbv.ssocials@diba.cat
mailto:ctbv.ssocials@diba.cat
mailto:ctgl.ssocials@diba.cat
mailto:ctgl.ssocials@diba.cat
mailto:serveissocials.pont@elpont.cat
mailto:edusocial.pont@diba.cat
mailto:serveissocials@monistroldemontserrat.cat
mailto:serveissocials@monistroldemontserrat.cat
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Zona Municipi TS/ES Correu-e 

5a 

08270 
NAVARCLES (Aj.) 
Pl. de la Vila,1 tel. 
938310011 

TS   

ES  

08278 
TALAMANCA 
(Casal) C/Raval,2 
tel. 938270437 TS  

08278 MURA (Aj.) 
C/Puig Gili s/n tel. 
938317226 TS  

08272 ST. 
FRUITÓS DE 
BAGES (Aj.) Ctra. 
Vic, 35 tel. 
938789701 

TS 
serveissocials@santfruitos.cat 
 

TS 
serveissocials@santfruitos.cat 
 

ES 
serveissocials@santfruitos.cat 
 

5b 

08251 
SANTPEDOR (Aj.) 
Pl. Gran,4 
tel.938272828 

TS santpedor@santpedor.cat (A l’atenció SS) 

ES santpedor@santpedor.cat (A l’atenció SS) 

08251 
CASTELLNOU DE 
BAGES (Aj.)  
Pl. Esglèsia s/n 
tel. 938272091 TS ssocials@ccbages.cat 

6a 

08650 SALLENT 
(Aj.) Pl. de la Vila,1 
tel.936937228 

TS  

TS  

ES  

6b 

08670 NAVÀS (Aj) 
Pl. Ajuntament,8 
tel.938204949 

TS    

ES  

08679 GAIÀ 
(Servei a Navàs) TS  

08660 
BALSARENY (Aj.)  
Pl. Ajuntament,2 
tel.938396511 

TS 
ES  

7a 

08271 ARTÉS (Aj.) 
C/Barquera,41 
tel.938305001 

TS ssocials@artes.cat 

ES ssocials@artes.cat 

08279 AVINYÓ 
(Aj.)  
Pl. Major,11 
tel.938387700 

TS   

ES  

08274 ST. FELIU 
SASSERRA (Aj.) 
Pl. Major,1 
tel.938819011 

TS serveissocials@consorci.llucanes.cat 

ES serveissocials@consorci.llucanes.cat 

mailto:serveissocials@santfruitos.cat
mailto:serveissocials@santfruitos.cat
mailto:serveissocials@santfruitos.cat
mailto:santpedor@santpedor.cat
mailto:santpedor@santpedor.cat
mailto:pratsn@ccbages.cat
mailto:serveissocials@consorci.llucanes.cat
mailto:serveissocials@consorci.llucanes.cat
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Llistat 3 
 

Centres de Salut d’Atenció Primària Bages 
 
Centre 
d'Atenció 

Primària / 
Consultori Local  

Adreça Adreça-e Horari habitual  
Atenció continuada 

(PAC) 

CAP Dr. 

Agustí 
Garriga   

C. Arquitecte 

Gaudí, 76 
08271 Artés   

Tel. 938202060 

dirartes.cc.ics@gencat.ca
t 

de dl a dv. de 8 a 20 
h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 
CatSalut Respon o 

anar al mateix centre  

CAP Cardona   

Pg. Mossèn 
Joan Riba, 1 

08261 Cardona 
Tel. 938692450 

dircardona.cc.ics@gencat

.cat 

de dl a dv. de 8 a 

20h 

Fora de l'horari 
habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 
anar  al mateix  CAP 

Cardona  en horari 
diürn de 8 a 20 h 

dissabtes, diumenges 

o festius, i al CAP 
Goretti Badia de Súria  

cada dia en horari 
nocturn de  20 a 8 h 

CAP Monistrol 
de Montserrat   

C. Manresa, 4 

08691 Monistrol 
de Montserrat 

Tel. 938284040 

dirmontserrat.cc.ics@gen
cat.cat 

de dl a dj, de 8 a 
17h; dv, de 8 a 15h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 
CatSalut  Respon o 

anar  al mateix centre  

CAP 
Castellbell i el 

Vilar    

C. Rosa d'Abril 
s/n 

08296 
Castellbell i el 

Vilar   

Tel. 938282080 

dirmontserrrat.cc.ics@ge
ncat.cat 

de dl a dv. de 8 a 
20h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 
CatSalut Respon o 

anar  al CAP Monistrol  

CL Vacarisses 

C. Salvador 

Badia, s/n 

08233 
Vacarisses  

Tel. 938280274 

dirmontserrat.cc.ics@gen

cat.cat 

 de dl a dj de  8 a 

17h; dv 8 a 15h 

Fora de l'horari 
habitual trucar al 

061CatSalut  Respon o 
anar  al CAP Monistrol  

CAP 
Navarcles 

C. Fortià i Solà, 
11, bxs. 

08270 

Navarcles  
Tel. 938310030 

dirnavarclesstfruitos.cc.ic
s@gencat.cat 

de dl a dj. de 8 a 
20h, dv de 8 a 15h  

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 
anar  al CAP St. Fruitós 

en horari diürn de 8 a 
20 h els dissabtes, 

diumenges o festius, i 

al CUAP Manresa cada 
dia en horari nocturn 

de 20 a 8h. 

mailto:dirartes.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirartes.cc.ics@gencat.cat
mailto:dircardona.cc.ics@gencat.cat
mailto:dircardona.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirmontserrat.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirmontserrat.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirmontserrrat.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirmontserrrat.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirmontserrat.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirmontserrat.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavarclesstfruitos.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavarclesstfruitos.cc.ics@gencat.cat
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CAP St. 

Fruitós de 
Bages 

C. Bertran i 

Serra, 8, bxs. 
08272 Sant 

Fruitós de 

Bages  
Tel. 938760912 

dirnavarclesstfruitos.cc.ic

s@gencat.cat 

de dl a dv. de 8 a 

20h 

Fora de l'horari 
habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 

anar  al mateix  CAP 
St. Fruitós en horari 

diürn de 8 a 20 h 
dissabtes, diumenges 

o festius, i al CUAP 

Manresa cada dia en 
horari nocturn de  20 a 

8h. 

CAP 
Santpedor   

C. de la Pau, 1 

08251 
Santpedor   

Tel. 938321133 

gisnavarclesstfruitos.cc.ic
s@gencat.cat 

de dl a dj. de 8 a 
20h, dv de 8 a 15h  

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 
anar  al CAP St. Fruitós 

en horari diürn de 8 a 
20h  els dissabtes, 

diumenges o festius i 

al CUAP Manresa cada 
dia en horari nocturn 

de  20 a 8 h  

CAP Navàs   

C. Pau Duarri, 
36 

08670 Navàs  
Tel. 938390033 

dirnavasbalsareny.cc.ics

@gencat.cat 

de dl a dv. de 8 a 

20h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 
anar  al  mateix  CAP 

Navàs en horari diürn 
de 8 a 20h  els 

dissabtes, diumenges 

o festius i al PAC del 
CAP Sallent  cada dia 

en horari nocturn de  
20 a 8h 

CL Balsareny 

Pl. Roc Garcia, 
s/n 

08660 
Balsareny 

Tel. 938396172 

dirnavasbalsareny.cc.ics

@gencat.cat 

De dl a dj. 8 a 20 h; 

dv, 8 a 15 h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 
CatSalut  Respon o 

anar  al CAP Navàs en 
horari diürn de 8 a 20 

h  els dissabtes, 

diumenges o festius, i 
al PAC del CAP Sallent  

cada dia en horari 
nocturn de 20 a 8 h 

CAP Sallent 

C. Josep 

Potellas, 9  
08650 Sallent 

Tel. 938372120 

dirsallent.cc.ics@gencat.c
at 

de dl a dv. de 8 a 
20h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 
CatSalut  Respon o 

anar  al mateix centre  

CAP St. Joan 

de Vilatorrada  

Av. Torrent 

Canigó, 2 
08250 St. Joan 

de Vilatorrada 

Tel. 938726750 

dirstjoan.cc.ics@gencat.c

at 

de dl a dv. de 8 a 

20h 

Fora de l'horari 
habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 
anar  al mateix  CAP 

St. Joan en horari 

diürn de 8 a 20 h 
dissabtes, diumenges 

mailto:dirnavarclesstfruitos.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavarclesstfruitos.cc.ics@gencat.cat
mailto:gisnavarclesstfruitos.cc.ics@gencat.cat
mailto:gisnavarclesstfruitos.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavasbalsareny.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavasbalsareny.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavasbalsareny.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirnavasbalsareny.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirsallent.cc.ics@gencat.ca
mailto:dirsallent.cc.ics@gencat.ca
mailto:dirstjoan.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirstjoan.cc.ics@gencat.cat
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o festius i al CUAP 
Manresa cada dia en 

horari nocturn de  20 a 

8 h 

CAP St. 
Vicenç 

Castellet   

C. Manresa s/n 

08295 Sant 

Vicenç Castellet 
Tel. 938335224 

dirstvicenc.cc.ics@gencat

.cat 

de dl a dv. de 8 a 

20h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 

CatSalut  Respon o 
anar  al mateix  CAP 

St. Vicenç en horari 
diürn de 8 a 20h 

dissabtes, diumenges 

o festius i al CUAP 
Manresa cada dia en 

horari nocturn de  20 a 
8 h. 

CAP Goretti 
Badia   

Pl. de la 

Serradora, s/n 
08260 Súria  

Tel. 938694007 

dirsuria.cc.ics@gencat.ca
t 

de dl a dv. de 8 a 
20h 

Fora de l'horari 

habitual trucar al 061 
CatSalut  Respon o 

anar  al mateix centre  

 

mailto:dirstvicenc.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirstvicenc.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirsuria.cc.ics@gencat.cat
mailto:dirsuria.cc.ics@gencat.cat
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LLISTAT 4 
 
Departament de Justícia. Oficines d’atenció a la 
víctima del delicte  
 
 
Barcelona 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 

Edifici I, 13a planta (Ciutat de la Justícia) 

08075  Barcelona 
 

Tel. 93 554 87 00 
Fax 93 554 90 64 

victimabarcelona.dj@gencat.cat 
 

horari: 

 
De dilluns a dijous, de 9 a 15 i de 16 a 18.30 h  

divendres, de 9 a 15 h 
 

 

 
Desplegament de l’oficina a la Catalunya Central. Delegació a Manresa 

 
EDIFICI DELS JUTJATS 

c/ Arbonés, 29-39 

 
De dill. a div. de 9 a 14 h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:victimabarcelona.dj@gencat.cat
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ANNEX 2 
 

EQUIP COMARCAL DEL BAGES
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INSTITUCIONS I SERVEIS 

Ajuntament de Manresa, Regidoria de la Dona i Igualtat 

 

Consell Comarcal del Bages, Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Grup d’Atenció a la Víctima – Àrea Bàsica Policial del Bages 

Comissaria Policia Nacional. Estrangeria i Fronteres 

Jutjat de Violència sobre la Dona Manresa 

Fiscalia VIDO Manresa 

 

Policia Local de Manresa Oficina d’Atenció al Ciutadà  

Policies locals del Bages 

 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig  

SIAD, Servei Comarcal d’Informació i Atenció a la Dona  

Serveis Socials Ajuntament de Manresa 

Serveis Socials EBAS Bages 

 

SAIA, Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

Salut. Servei Atenció especialitzada. Atenció Primària. Salut Mental (Althaia) 

Salut. Servei Atenció Primària. ASSIR. Atenció Continuada i Urgències. At. 
Primària CUAP CAP Bages (Institut Català de la Salut) 

CatSalut. Regió Sanitària Catalunya Central 

Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) Promoció de la Salut 

Servei d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista Catalunya Central 
 

Equip d’Atenció Psicopedagògica  Serveis Territorials Ensenyament 

Catalunya Central 
 

Col·legi de Metges. Delegació del Bages-Manresa 
 

Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa 

 

Delegació de Manresa 
Col·legi Dipl. Treball Social 

Oficina d’atenció a la víctima del delicte – Barcelona. Dep. Justícia 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Oficina de Treball de Manresa 

CCOO Bages-Berguedà 

 
Comissió de treball  

 
 

Educadora social de suport als SSB de l’Àrea de Serveis 
Socials, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal 

del Bages 

suportprimaria@ccbages.cat 

Psicòloga del SIAD del Consell comarcal 

siad@ccbages.cat 

Psicòloga del SIAD de Manresa siad@ajmanresa.cat 

mailto:siad@ccbages.cat
mailto:siad@ajmanresa.cat
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Advocada del SIAD Manresa i del Consell Comarcal 

siad@ajmanresa.cat 

Psicòloga de l’ASSIR    

Treballadora social ASSIR     

Grup Atenció a la Víctima Mossos d’Esquadra ABP Bages 

Caporal de la Policia Local de Manresa, USIE  

Psicòloga del CSAM  

Treballadora social, Althaia  
 

Directora del SIE de la Catalunya Central 

Treballadora social de l’equip de suport de Serveis Socials 

de l’Ajuntament de Manresa  
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ANNEX 3 

 
ENTREVISTA D’ACOLLIDA  

ESPECIALITZADA 
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Recomanacions per a l’aplicació de l’entrevista d’acollida especialitzada en VM 

A nivell general: 

 Cal tenir en compte que és una eina concreta i que cal haver rebut formació específica en 

VD per poder-la utilitzar de forma correcta i adequada. 

 

A l’hora de fer l’entrevista: 

 

 Cal dur-la a terme en un lloc privat i sense interrupcions, creant un clima de confiança. Si 

ve acompanyada de la parella, cal que el company s’esperi a fora. 

 

 Prioritzar la seguretat de la dona i els seus fills/es i garantir la confidencialitat. 

 

 Donar prioritat a la demanda i voluntat de la dona: Respectar i adaptar-se al ritme de la 

dona tant en les seves explicacions com en les seves decisions (escolta activa). 

 

 No obligar ni forçar a respondre a qüestions de l’entrevista, facilitant al màxim que 

identifiqui la situació. 

 

 Evitar fer judicis sobre les decisions o actuacions que hagi pres o fet. 

 

 Recordar que la 1ª entrevista també pot ser la darrera i facilitar al màxim la informació més 

urgent. Recordar la importància d’establir un bon vincle relacional. 

 

 Deixar la porta oberta al retorn si no mostra interès per una 2ª visita. 

 

 Dedicar el temps necessari si és possible.  

 

 No cal extreure totes les dades en una sola entrevista, prioritzant la professional les dades 

més necessàries depenent de cada cas. Tampoc no cal saber totes les dades que incorpora 

l’entrevista si no són importants en aquella situació (p. ex. econòmiques).  

 

No cal seguir l’ordre de les preguntes.  Millor seguir un format d’entrevista semiestructurada. 

 

 Millor emplenar les dades de les preguntes obertes després de l’entrevista. 

     En darrer lloc recordar que: les dones que sobreviuen als maltractaments són molt resistents i 

tenen molta capacitat d’adaptació, però l’esforç del dia a dia ha consumit la seva fortalesa. 
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Model d’entrevista d’acollida especialitzada (VD) 
 

 

FITXA 

 
DATA: 

SERVEI: 

PROFESSIONAL QUE ATÉN: 
DIRIGIDA PER: 

NECESSITAT:    
 Urgent 

 Expressada  
 No expressada 

 

Dades personals 

  
NOM ................................... COGNOMS ................................................................. 

DNI ..................................... DATA NAIXEMENT .................................................... 

ADREÇA ................................................................ POBLACIÓ............................. 
NACIONALITAT ............................................. situació regular ............................ 

TELÈFON .......................... Especificar si s’hi pot contactar ................................. 
ESTAT CIVIL ..................................... PROFESSIÓ ............................................... 

 
 

MEMBRES DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA 

 
 

Nom i cognoms Edat Parentiu Ingressos Observacions (dependents...) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Genograma 
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Situació laboral actual 
 

 Contracte laboral amb ingressos mensuals de ............................................... 

o Indefinit 
o Temporal i finalitza ............... 

o Temps parcial 
o Jornada completa 

 

 Autònoma amb ingressos mensuals de ....................................................... 
 Cobra pensió (indicar ingressos) 

o Seguretat Social ................................. 
o Benestar Social ................................... 

o Pensió compensatòria ....................... 
o Atur. Finalitza .................................... 

o Renda Bàsica ............................................... 

 Economia submergida. Rep uns ingressos mensuals de ............................ 
 No treballa ............... Des de quan? ........................ 

Altres ........................................................................................................... 

 

Situació econòmica 16 
 

 Autonomia econòmica pròpia i coberta en les necessitats bàsiques (alimentació, 
habitatge...) 

 Dependència econòmica cap a la persona agressora 
 No cobertes les necessitats bàsiques 

 Altres ............................................................................................................ 

 
Formació 

 
 No en té 

 Primaris 

 Batxillerat 
 Formació Professional 

 Universitaris 

                                            
16 Situació econòmica coberta: Entenem per situació econòmica coberta quan totes les persones del nucli 

familiar, tenint en compte els ingressos que perceben, poden tenir cobertes les seves necessitats 
bàsiques. 

 
Aquest càlcul el realitzarem en funció del SMI a partir de la taula següent: 
 

Persona sola 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 

SMI 
 

SMI+50%SMI SMI+100%SMI SMI+150%SMI SMI+200%SMI SMI+250%SMI 

 
SMI 2019 = 900  € 
 
Situació econòmica no coberta: Entenem per situació econòmica no coberta quan totes les persones del nucli familiar, tenint 

en compte els ingressos que perceben, no poden tenir o no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques per manca d’ingressos. 
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Titularitat de l’habitatge 
 

 De propietat: 

o Pagat 
o Hipoteca, rebuts mensuals de .............................. 

 Cessió d’ús, de qui: .................................. 
 Lloguer, rebuts mensuals de ....................................... 

 Pensió, hotel ........................................... 

 Amics/amigues 
Altres .................................................... 

 

Situació en el procés (instal·lació – crisi – recuperació) 
 

 Estan convivint actualment? 

o Sí (indicar des de quan) .............. 
o No hi ha convivència en el moment actual, però es relacionen  

o No hi ha hagut mai convivència 
 

 Hi ha hagut trencaments anteriors en aquesta relació?  

o Sí (indicar nombre de trencaments) ..................... 
o No  

 
 Es planteja trencar la relació?  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................  

 
 Què l’ha motivat a demanar ajuda? (detectar el fet detonant) 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................. 

 
 Vol rebre algun tipus d’ajuda específica (psicològica, legal, social, econòmica)? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................. 

 

Moment del cicle de violència (augment de tensions – episodi de violència – 

reconciliació) 

 

 Quan va ser el darrer episodi de violència? Li ha demanat perdó? 

 
 Tenen molts conflictes darrerament? 

 
Tipologia de violència que detecta la dona (física – psicològica/emocional – sexual – 

econòmica – social – ambiental) 

(de quina violència parla la persona agredida) 
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Xarxa social 
 

 Ho has explicat a algú? I què t’han dit? Pot rebre el seu suport? Quin? 

 
 Pares/mares................................................................................

. 
 Germans/germanes..................................................................... 

 Amics/amigues............................................................................ 

 Veïns/veïnes................................................................................ 
 Altres.......................................................................................... 

 Amb ningú 
 

 
Factors estressants que poden incidir en la violència (marcar amb una creu tant de la 

persona com de la parella) 

 

 Víctima Persona que agredeix 

Alcoholisme   
Toxicomania   
Addicció al joc   
Dificultats laborals   
Salut mental   
Salut física   
Delinqüència   
Canvis vitals importants ............................   
Altres .......................................................   
 

Persones dependents en risc 

 Fills/es 
o Reben violència 

o Són testimonis de violència. 
o Presenten problemes a l’escola (dificultats d’aprenentatge, trastorn en la conducta 

escolar...) 
o Reproducció de models parentals 
o Altres ..................................................................................................................... 
 

 Altres. Quins? 

 Identificar el risc  
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Legal 
 

Antecedents 

 
Penal:  

 Mai no ha interposat denúncia 
 Hi ha denúncies anteriors: 

o Es van arxivar 

o No es va presentar a judici 
o Es va absoldre la persona agressora 

o Estan pendents de judici 
o Altres... 

 
      Civil 

 Ha iniciat mai un procés de separació? 

 
 Es va interrompre? Motiu? 

 
 Té mesures acordades? (custòdia, aliments, domicili) 

 

 Hi ha hagut reconciliació? 
 

Situació actual 

 
Penal  

 Vol interposar denúncia i sol·licitar protecció? 
 

 Vol rebre assessorament legal previ sobre què significa posar denúncia ? 

 
 Té un procés endegat? 

 
 Advocat/da. Nom i telèfon ................................................................ 

 
 

 

Civil 
 S’ha plantejat trencar la relació i vol rebre assessorament legal previ sobre quins 

són els seus drets i deures i el procés a seguir? 
 

 Té un procés endegat? En quin moment es troba aquest procés? 

 
 Advocat/da. Nom i telèfon ................................................................ 
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Salut 

 

 Hi ha hagut lesions físiques anteriors reiterades? (talls, cops, fractures)  
 

o No hi ha informe d’assistència mèdica 
o hi ha informe d’assistència mèdica 

 
 Hi ha seqüela física de lesions anteriors 
 Hi ha hagut interrupcions voluntàries de l’embaràs repetides? Quantes? 
 Embarassos no desitjats 
 Avortaments espontanis repetits 
 Lesions durant l’embaràs 
 Altres 

 
Antecedents psicològics 

 
 Has rebut atenció psiquiàtrica/psicològica abans? 

 
 Quan va ser? Per quin motiu? On anaves? 

 
 Quin tractament vas seguir: psicoteràpia/farmacològic? 

 

 Motiu de la finalització 
 

 
 

Actualment: 

 
 Estàs rebent atenció psicològica/psiquiàtrica? Motiu? On i amb qui? 

 

 
 Fas tractament psicoterapèutic/psicofarmacològic? Especificar tipus de medicació i des de 

quan la prens 
 

Símptomes (a nivell de la persona agredida) 

 
Emocionals 

 

 Com et sents?  
Trista, espantada, rabiosa, sola, culpable, avergonyida, apàtica, tensa .................. 

 Plores sovint / et costa plorar? 
 Et sents inútil / sensació de tornar-te boja/que no fas res bé? 

 Tens la sensació de fer les coses malament però no saps ben bé què és? 
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Cognitius 
 

 Tens dificultat per pensar, sensació de bloqueig/confusió? 

 Et costa recordar? (oblits freqüents/dificultat per recordar episodis amb la parella) 
 Et costa concentrar-te? 

 Penses sovint en la mort? Esbrinar si hi ha hagut intents d’autòlisi 
 Et venen sovint imatges/records/ de les situacions de violència viscudes amb la teva 

parella? 

 
Motivacionals/conducta 

 
 Quin és el teu dia a dia? 

 
 Fas activitats fora de casa? Quines? 

 

 Tens dificultat per desenvolupar les teves tasques? (feina, tasques de la llar, cura i atenció 
dels fills...) 

 
 

Símptomes vegetatius 

 
 Com dorms? Et costa adormir-te? Et despertes sovint? Quantes hores dorms habitualment?  

 Has perdut o guanyat pes darrerament? Especificar-ho (kg de pes perdut/guanyat i en 
quant temps) Et fa mal l’estómac quan menges? 

 Tens sensació d’estar sempre fatigada? 
 Tens sovint: cefalees, migranyes, dolors musculars, tremolors... 

 Notes dificultat respiratòria a vegades? Dolor al pit i/o sensació d’ofec? 

 
 

Expectatives 

 
 Què creus que hi pots fer? 

 
 Què creus que necessites per millorar la teva situació? 

 

 
 En què creus que et podem ajudar/ què ens vols demanar/ què esperes venint al nostre 

servei? 
 

 

Observacions 
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ANNEX 4 
 

FULL DE DERIVACIÓ INTERCONSULTA 
 
 



                                                                                                   Protocol d’actuació  violència Masclista                                                                                    

139 
 

 

FULL DE DERIVACIÓ INTERCONSULTA (VD) 

Data  

Servei  Tel.:  

Professional que l’ha 

atès 

 

Servei a qui derivem   

DADES PERSONALS  

Nom i cognoms  

DNI  Data naixement  

Adreça  Població  

Nacionalitat  Situació legal  

Estat civil  Professió  

Telèfon  S’hi pot contactar?  

MOTIU DE LA DERIVACIÓ  
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ANNEX 5 
 

GUIA D’ACOLLIDA PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA AL 
NUCLI FAMILIAR A LA XARXA DEL BAGES 

 

http://infancia.ccbages.cat/docs/Guia.pdf
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ANNEX 6 
 

RVD-BCN 
 

PROTOCOL DE VALORACIÓ DEL RISC 
DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 
PER PART DE LA SEVA PARELLA 

O EXPARELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/RVD-BCN%20Protocol%20de%20valoracio%20del%20risc%20de%20violencia%20contra%20la%20dona%20per%20part%20de%20la%20seva%20parella%20o%20exparella.pdf
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ANNEX 7 
 
 

LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN 
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 

 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/ProtocolMarc_VM_Capitol-8.pdf


                                                                                                   Protocol d’actuació  violència Masclista                                                                                    

145 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



                                                                                                   Protocol d’actuació  violència Masclista                                                                                    

146 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia del Protocol 

 

 Alberdi, I.; Matas, N. (2002). La violència domèstica. Informe sobre els 

maltractaments a dones a Espanya. Col·lecció Estudis socials de la Fundació “La Caixa”. 

 

 Armero, S. Pautes de Prevenció i intervenció en situacions de violència contra les 

dones des de l’àmbit sanitari. Servei d’Atenció a la víctima. Fiscalia de Barcelona. 

 

 Cantera, L. (1999).  Te pego porque te quiero. UAB. Bellaterra. 

 

 Carmona, L. Els processos de violència i recuperació en dones maltractades. Material 

del Master Interdisciplinar en Estudi i Intervenció en Violència Domèstica, 2001 – 2003. 

 

 Carmona, L.; Chavarrias, A.; Foissin, L.; Garcia, M.; Masià, B.; Villar, C. (2000). 

Vincula’t. Materials per treballar amb dones maltractades. Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica 

del Pla d’Igualtat. Barcelona. 

 

 Circuit local d’atenció a les dones víctimes de violència domèstica. Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat. 

 

 Circuit “Barcelona contra la violència vers les dones”. Ajuntament de Barcelona. 

 

 Corsi, J. (1994). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave 

problema social.  Ed. Paidos.  Argentina. 

 

 Federación Española de Municipios y Provincias (2002). Propuesta práctica de 

intervención integral en el ámbito local contra la violencia hacia las mujeres. Instituto de la Mujer. 

 

 Ferreira, G. (1992). Hombres violentos, mujeres maltratadas. Aportes a la 

investigación y tratamiento.  Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 

 



                                                                                                   Protocol d’actuació  violència Masclista                                                                                    

147 
 

 Grau, N. (2001). Implica’t. Programes comunitaris de prevenció de la violència de 

gènere.  Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat. 

 

 Pla Integral de Prevenció de la Violència de Gènere i Atenció a les Dones que la 

pateixen  (2002-2004), aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

 

 Pla d’actuació Municipal de l’Ajuntament de Manresa, vigent per al període 2004-

2007. 

 

 Projecte d’atenció integral a persones víctimes de la violència (2002), Ajuntament de 

Berga. 

 

 Protocol d’actuació en casos de violència domèstica (1998), Ajuntament de Girona. 

 

 Protocol d’actuació en casos de violència domèstica (2002), Ajuntament de Terrassa. 

 

 IV Programa Europeu d’Acció Comunitària per la Igualtat  d’Oportunitats (1996-2000). 

 

 V Programa Europeu d’Acció Comunitària per la Igualtat d’Oportunitats (2001-2003). 

 

 IV Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones (2003-2006), aprovat pel govern 

estatal. 

 

 Reflexions en femení núm. 1 (1999). La violència domèstica: de l’àmbit privat al 

públic. Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat. 

 

 Reflexions en femení núm. 13 (2002). El benestar psicosocial de les dones: un repte 

per una atenció de qualitat. Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat. 

 

 Reflexions en femení núm. 15 (2003). La intervenció en violència de gènere des de 

l’Administració Local: protocols d’actuació i circuits d’atenció. Diputació de Barcelona, Oficina 

Tècnica del Pla d’Igualtat. 



                                                                                                   Protocol d’actuació  violència Masclista                                                                                    

148 
 

 

Bibliografia d’interès 

 

 Alberdi, I. ; Matas, N. (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos 

a mujeres en España. Colección Estudios Sociales – Fundació La Caixa. 

 

 Cantera Espinosa, L. (1999). Te pego porque te quiero. La violencia en la pareja. 

UAB, Bellaterra. 

 

 Caño, X. (1995). Maltratadas. El infierno de la violencia sobre las mujeres. Temas de 

hoy, Madrid. 

 

 Corsi, J. (1995). Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a 

modelos de intervención. Paidós, Buenos Aires. 

 

 Corsi, J. (1994). Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave 

problema social. Paidós, Buenos Aires. 

 

 Echeburua, E. y Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. Siglo XXI, Madrid. 

 

 Ferreira, G. (1992). Hombres violentos, mujeres maltratadas. Aportes a la 

investigación y tratamiento de un problema social. Ed. Sudamericana, Buenos Aires. 

 

 González Vidosa, Fely (2001).  ¿Qué es la ayuda a la víctima? Ed.Atelier Editorial  

 

 Hirigoyen, M.F. (1999). El acoso moral.  El maltrato psicológico en la vida cotidiana. 

Ed. Paidos, Barcelona. 

 

 Izquierdo, M.J. (2000). Cuando los amores matan. Ediciones Libertarias, Barcelona. 

 

 Lorente Acosta, M. (1999). Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso. Ed. 

Comares, Granada. 

 



                                                                                                   Protocol d’actuació  violència Masclista                                                                                    

149 
 

 Lorente Acosta,M. (2001). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer; 

realidades y mitos. Ed. Ares y Mares, Barcelona. 

 

 Miedzian, M. (1996). Chicos son, hombres serán: ¿cómo romper los lazos entre 

masculinidad y violencia?. Ed. Horas y Horas, Madrid. 

 

 Pérez del Campo, A.M. (1995). Una cuestión incomprendida: el maltrato a la mujer. 

Ed. Horas y Horas, Madrid. 

 Rojas Marcos, L. (1994). La pareja rota. Ed. Espasa Calpe, Madrid. 

 

 Rojas Marcos, L. (1995). Las semillas de la violencia. Ed. Espasa Calpe, Madrid. 

 

 Ruffa, B. (1990). Mujeres maltratadas, casas refugio y sus alternativas.  Ed. Senda, 

Buenos Aires. 

 

 Salber, P. y Taliaferro, E. (2000). Reconocimiento y prevención de la violencia 

doméstica en el ámbito sanitario. Cedecs Editorial, Barcelona. 

 

 Teubal, R. (2001). Violencia Familiar, trabajo social y instituciones. Paidós, Barcelona. 

 

 THEMIS (2001). Guia de las buenas prácticas y usos forenses para combatir la 

violencia de género. Madrid. 

 

 Varela, N. (2002). Íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la 

violencia contra las mujeres. Ediciones B, Barcelona. 

 

 Walker, L. (1984). The battered woman. Springer, Nova York. 
 




