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 1. LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

La Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, aprovada per les
Nacions Unides al desembre del 1993 feia, per primera vegada, una definició del que és
la violència de gènere: “s’entén qualsevol acte de violència basat en la pertinença al
sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment 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 a la vida pública, com a la privada”.

Així mateix reconeixia que la violència contra la dona constitueix una manifestació de
relacions de poder històricament desiguals entre l’home i la dona, que han portat a la
dominació de la dona i a la discriminació contra ella per part de l’home i que han impedit
l’avenç ple de la dona, i que la violència contra la dona és un dels mecanismes socials
fonamentals pels quals es força a la dona a una situació de subordinació respecte a
l’home. D’aquesta manera es consensuava a nivell internacional que el problema de la
violència contra les dones no és de fets delictius excepcionals, sinó que  respon a una
situació de discriminació de les dones comú a totes les societats.

Arribant més enllà de la declaració del 1993, a la Declaració de Beijing (1995)  les
Nacions Unides van afirmar que la violència contra les dones esdevé un gran obstacle
per assolir la igualtat d’oportunitats i l’avenç de les dones, conseqüentment l’avenç i el
desenvolupament dels Estats i de les diferents societats

Un dels objectius estratègics de la Plataforma d’Acció de Beijing és l’adopció de
mesures integrades per prevenir i eliminar la violència contra les dones. D’aquesta
manera, en aquesta cimera internacional es reconeix el caràcter estructural, la diversitat
de factors que hi intervenen i la importància de tractar-los de forma integral.

Així doncs, progressivament s’ha anat acceptant que, d’una banda, la violència és
resultant d’una situació de discriminació present i, de l’altra, que sense l’erradicació de la
violència no hi haurà un avenç de les dones ni de les societats. Aquest reconeixement
posa en un primer pla la necessitat de combatre la violència de gènere.



2. CONCEPTES BÀSICS PER ENTENDRE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Habitualment, la violència contra les dones té lloc al domicili familiar i freqüentment no
es confessa ni es denuncia.

2.1 Factors generadors o desencadenants

2.1.1 Antecedents en la relació de la parella que faciliten els maltractaments

- Acords basats en desigualtats de gènere.

- Control del cos.

- Control sobre amistats i familiars.

- Possessivitat sobre les accions, pensaments.

- Concepte de l’amor com a patiment, entrega per a tota la vida ("amor romàntic”).

2.1.2 Situacions vivencials a la família d’origen (tant de la víctima com de
l’agressor)

- Aprenentatge de la violència.

- Autoritarisme familiar.

- Espai ocupat a la família.

- Indefensió de la dona.

- Abusos en la mare.

- Transmissió i obligatorietat dels rols de gènere.

2.1.3 Factor personals

- Baixa autoestima.

- Dependència emocional, expectatives centrades en l’altre.

- Abusos patits a la infantesa.

- Carències emocionals.



2.1.4 Situacions que poden facilitar l’inici dels abusos

- Situacions de forta càrrega emocional per a l’agressor en les quals es qüestiona
la seva autoestima i la seva posició jeràrquica en la família (ex.  embaràs, primer
fill).

- Situacions d’estrès que es perceben com a difícil solució.

- Atur, conflictes amb la família, alcoholisme.

2.2 Característiques de l’agressor

Així com no hi ha víctimes típiques de la violència domèstica, no hi ha agressors típics
pel que fa a edat, raça, estatus socioeconòmic o un altre tret sociodemogràfic.

Els seus trets comuns diferencials són:

- Utilitza la violència amb la finalitat de doblegar la voluntat de la víctima.

- Té dificultats per controlar els seus impulsos.

- No demostra públicament cap tipus de violència, al contrari, són amables,
educats i agradables.

- Té problemes per enfrontar-se adequadament a situacions conflictives.

- Té poca tolerància a la frustració.

- Desenvolupa actituds de control, gelosia i vigilància extrema cap a la dona.

- Imposa l’aïllament social a l’entorn familiar per trencar la independència i
l’autoestima de la seva parella.

- És una persona insegura amb poca expressivitat emocional.

- Té actituds sexistes i creences estereotipades de les dones, opina que l’home
és qui mana.

- Té por que la seva parella l’abandoni i intenta evitar-ho atemorint-la.

- Va patir maltractaments a la seva infantesa o ha viscut en un ambient on són
habituals.

- Té una imatge pobra de sí mateix.

- Creu que la seva víctima s’ho mereix.

- Selecciona la regió on pega perquè no siguin visibles les marques.



2.3 Característiques de la víctima

- El vincle emocional amb l’agressor comença abans d’iniciar-se l’abús.

- La identificació de l’abús és més difícil perquè la víctima i l’agressor estan vinculats
afectivament. L’home canvia el vincle de l’amor pel de la dependència.

- L’inici de l’abús sol ser molt lent i encobert. Es produeix una habituació i amb ella una
adaptació. No es detecta l’agressió fins que és molt gran.

- Període de victimització llarg. Pot durar dècades.

- El maltractador intenta convèncer a la dona que li manquen qualitats i tot ho fa
malament, alhora que ell es presenta com a perfecte i intel·ligent (“Ventafocs i
Superman”).

- A les dones maltractades se les culpabilitza de voler continuar amb l’agressor i de
merèixer l’abús.

- Les dones maltractades, de vegades, tornen amb els seus agressors i retiren els
càrrecs contra ells.

- Tots els abusos impliquen un dany emocional.

2.4 Cicle de la violència familiar

- FASE D’ACUMULACIÓ DE TENSIÓ:  Es produeix primer un abús verbal continuat. La
tensió i la irritabilitat  augmenten sense motiu.

- FASE D’EXPLOSIÓ VIOLENTA: L’home explota i castiga  molt durament a la seva
companya i fills.

- FASE DE “LLUNA DE MEL”: Es dóna una manipulació  afectiva, l’agressor demana
perdó, plora, promet canviar. Durant un temps diu i fa tot el que la seva companya vol.
Ella  està en èxtasis, té poder. Cap dels dos vol recordar.

- NEGACIÓ: És el nucli comú a totes les fases. En ell l’home minimitza l’agressió “no era
tan greu”. Es pot  culpabilitzar a la víctima  d’exagerar i provocar l’agressió.

Es racionalitza la situació. Es justifica, explicant els motius pels quals “va haver de fer-
ho”.

- L’ESCALADA DE LA VIOLÈNCIA: La intensitat de violència augmenta a cada nou
cicle. Es comença amb violència verbal i poc a poc la situació es deteriora fins arribar al
dany físic. Cada vegada l’agressor respecta menys a la víctima. Una vegada comença la
violència física  l’escalada és imparable.



2.5 Motius pels quals les dones neguen els abusos

- Per por a les represàlies contra ella i els seus fills.

- Perquè l’agressor acompanya sempre a la víctima.

- Pel poder i control físic i emocional que té l’home envers la dona en la “síndrome del
maltractament”.

- Per sentiments de culpabilitat, vergonya i humiliació, baixa autoestima.

- Per no ser conscient de ser víctima de maltractament.

- Per no considerar-se tributària d’ajuda.

- Per enganyar-se pensant que és un fet aïllat i que no es repetirà.

- Per assumir el rol cultural de submissió al marit.

- Per dependència econòmica.

- Perquè encara estima la seva parella i pensa que el maltractament és una forma
d’amor.

- Per pressió familiar, creences socials, aïllament.

- Per creure en les promeses de la seva parella (li ha de donar una altra oportunitat).

- Perquè l’home li diu que la necessita i això la revaloritza.

- Falta de suport familiar i social a la seva decisió.

- Per por al canvi i a les seves conseqüències.

- Per pensar que no pot viure sola.

- Per temor a perdre la respectabilitat de dona casada.

- Creu perjudicar els seus fills.

2.6 Missatges positius per a la víctima

- La dona necessita saber que no es mereix ser maltractada, faci el que faci.

- Que el maltractament és un problema freqüent i que afecta a milions de persones.

- Que no està sola, que hi ha possibilitats d’ajut per part de diferents serveis.

- Que el seu problema té solució.

- Que ha de conèixer les seves opcions.

- Que val la pena lluitar per defensar la seva dignitat, la dels seus fills/es i el dret a una
vida millor.

- Que és important que contacti amb altres dones que hagin patit el mateix  problema.



- Si la dona escull no abandonar la relació, li hem de donar el missatge que comprenem
les seves dificultats i que estem oberts a qualsevol canvi que decideixi fer en el futur.



3. TIPUS DE MALTRACTAMENT

3.1 Tipus de maltractament

La violència domèstica implica formes d’abús exercides unilateralment per la persona a
qui  es reconeix l’autoritat del poder dintre de la parella. Quan s’instaura la violència a la
llar, l’habitualitat  invisibilitza la violència (tipus de maltractament) com a problemàtica i la
presenta com a natural, “normal”, això pot reforçar la conducta de l’agressor i crear un
clima de permissivitat i d’aprenentatge de la violència quan hi ha fills i filles.

La violència és quelcom més que lesions físiques. De fet, moltes dones maltractades
que són controlades per la seva parella o exparella i viuen en contínua por, mai han
estat agredides físicament. És fonamental, doncs, saber a què ens referim quan parlem
de diferents formes de violència.

El següent llistat dels tipus d’abusos que podem trobar pretén visualitzar i reconèixer
aquelles formes més greus i, sobretot, les més subtils, que no pel fet de ser
“culturalment” acceptades provoquen menys danys.

A- Maltractament psíquic o emocional

L’abús sempre té un component de tipus psicològic i emocional que acompanya tota
agressió de qualsevol forma. Els efectes són difícils de superar, ja que van minvant
l’autoestima de la víctima. És el primer que es dóna; més tard pot derivar en
maltractament físic.

Exemples d’aquest tipus de maltractament psicològic poden ser:

- Les freqüents infravaloritzacions (crítiques i humiliacions permanents).

- Postures i gestos amenaçadors, insulta, qualificacions degradants, com amenaces de
mort o  d’arravatar-la als fills i a les filles.

- Conductes restrictives com el control de les amistats, limitacions econòmiques o
restriccions de les sortides fora de casa.

- Desautoritzar-la i desqualificar-la davant els fills, familiars, amics i d’altres persones.

- Conductes restrictives referides a objectes de valor econòmic o afectiu o el
maltractament d’animals domèstics.

- Culpabilitzar a la dona de les conductes violentes de l’home.



B- Maltracte físic

Afecta a la dona en la seva integritat corporal i comprèn conductes que van des de,
donar-li empentes o sacsejar-la, causar ferides… fins poder provocar fins i  tot la mort de
la víctima.

Exemples molt comuns de les agressions físiques són:

- Arrossegar-la pel terra.

- Llençar-la per les escales.

- Arrencar-li o estripar-li la roba.

- Estirar o arrossegar dels cabells.

- Lligar-la o encadenar-la.

- Tallar-la, ferir-la o punxar-la amb ganivets o d’altres objectes.

- Embrutar el cos de la dona.

- Pegar o patejar el ventre de la dona embarassada.

C- Maltracte sexual

Ens referim a establir relacions sexuals forçades, sense la més mínima contrapartida
afectiva, o la imposició de conductes percebudes com a degradants per a la víctima
(Corsi, 1995).

És freqüent que els agressors violin de forma sistemàtica a la seva parella i que aquesta
acabi assumint les relacions sexuals forçades com part natural de les seves obligacions
maritals.

Alguns dels abusos sexuals més corrents són:

- Exigir-la tenir relacions sense importar-li els seus desitjos.

- Obligar-la a tenir relacions sexuals davant de terceres persones.

- Obligar-la a realitzar el coit anal.

La dona maltractada pot conèixer una o varies d’aquestes formes d’agressions. Quan
existeix violència física totes les altres formes de violència solen presentar-se en la
relació, tot i que també és cert que la dona maltractada pot no ser conscient o no
considerar important el maltractament psicològic o fins i tot el sexual.



4. EL PAPER DE L’AJUNTAMENT

La UE (a la seva Resolució sobre una campanya europea sobre tolerància zero davant
la violència contra les dones) recomana als estats membres que  recolzin i financïin
sobre tot serveis per a les víctimes, incloent-hi refugis i albergs, i que creïn organismes
que garanteixin la cooperació entre els diferents centres. A més, recomana que les
iniciatives locals han de ser “multiagències”, incloent-hi la policia, les autoritats i
organismes locals i entitats.

L’administració local és la més propera a la ciutadania i, pel que fa al fenomen de la
violència contra les dones, és un dels espais d’actuació, però no l'únic. L’abordatge
integral requereix de la col·laboració i interacció de tots els potencials agents socials i
professionals en aquest àmbit.

Així, cal que les iniciatives que puguin existir a la ciutat de Granollers es concretin en
diferents actuacions centrades en la formació, la detecció, la prevenció, el tractament i la
coordinació dels esforços de tots i totes ells i dels agents professionals i socials implicats
en l’abordatge del fenomen de la violència familiar en general i de la que afecta les
dones en particular. Per tant,  cal impulsar un marc d’actuació que permeti racionalitzar i
optimitzar recursos així com sumar i coordinar esforços i intervencions.



5. OBJECTIUS

L’objectiu del document: garantir l’atenció  coordinada dels serveis jurídics, sanitaris i
socials i  l’administració per respondre a una problemàtica greu de violència domèstica.

Objectius específics:

- Tenir un circuit d’actuació i assistència coordinada i integral davant un problema.

- Establir mecanismes de coordinació entre els serveis implicats.

- Assegurar la formació i informació als professionals del circuit.

- Impulsar un marc d’actuacions que permetin millorar l’atenció a víctimes.

*Aquest  document es farà extensiu a totes les persones víctimes de violència domèstica
sense discriminació de gènere.



6. AGENTS IMPLICATS

a) àmbit sanitari

- Centres d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS): Són el servei
més proper a l’usuari, per tant cal facilitar al màxim als seus professionals la
detecció dels maltractaments. El coneixement dels indicadors i factors de risc són
claus per a una correcta actuació.

- Centre d’Atenció Primària (CAP)  Granollers Centre. C. Museu, 19

- CAP Granollers Nord - les Franqueses. C. Girona, 290

- CAP Granollers Oest - Canovelles C. de la indústria, 23

- CAP Granollers Sud - St. Miquel. C. Francesc Macià, 154

- Centre d’atenció i seguiment a les Drogodepèndencies (CAS). C. Joan Camps i
Girò,3

- Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR). C. Museu, 19

- Creu Roja.  Av. Joan Prim, 38

- Hospitals públics o privats de l’àmbit municipal: Els hospitals ofereixen una
atenció especialitzada, Servei d’Urgències, Ginecologia, Traumatologia, Medicina
Interna, Psiquiatria etc. Tot i que generalment es considera desitjable que
l'atenció primària atengui el màxim possible de patologies, en els casos de
maltractaments es recomana la immediata derivació als serveis hospitalaris de
referència, donat que disposen de mitjans d’exploració complementària i
disminueixen el risc d’intimidació per part dels acompanyants presumptivament
agressors/connivents. També es pot derivar a Unitats de Salut Mental i Centres
d’Orientació Familiar

- Hospital General de Granollers. Av. de Francesc Ribas, s/n

- Policlínica del Vallès. C. de Sans, 24

- CAP  Salut mental d’Adults Benito Menni. C. de Joan Camps i Giró, 3

b) àmbit  policial:

- Policia municipal. C. Princesa, 55

- Mossos d’Esquadra. C. de l'Olivar s/n



c) àmbit psicosocial:

- Serveis socials municipals.

- Servei d’emergències en dones víctimes de maltractaments. Depenen de
l’ICASS.

- Associacions d’atenció a les víctimes de maltractaments: poden realitzar una
funció d’assessorament, així com d’acompanyament en les passes a seguir a
l’hora de buscar solució. És precís conèixer-ne les seves característiques per
poder recomanar-ne l’accés des de l’Ajuntament.

- Programes municipals d’atenció a altres col·lectius (infància, gent gran...)

d) àmbit judicial:

- Jutjats de primera instància i instrucció. Avda. del Parc,7

- Metges i metgesses forenses

- Advocats Torn D’Ofici. Rambla Josep Tarradellas, 5

 - Fiscalia. Avda. del Parc, 7

e) àmbit de promoció de la dona:

- Associacions de dones.

- Regidoria del Pla per la Igualtat d’Oportunitats

- Centre municipal de recursos o informació per a dones. Centre de Planificació
Familiar.

- Càritas. C. de Guayaquil, 72



7. TIPUS D’INTERVENCIÓ

Com ja s’ha assenyalat, la qüestió requereix una intervenció integral, en la qual s’hi
identifiquen tres àmbits o moments:

7.1. Intervenció primària: FASE DE PREVENCIÓ

Educació per a la no-violència: procés que informa, motiva i ajuda la població, perquè
tingui i mantingui formes no violentes de resolució de conflictes familiars, proporciona
models de funcionament familiar més democràtics i promou els canvis en els contextos
de risc, alhora  que promociona la formació professional i la investigació en aquesta
direcció

Activitats:

- Campanya contra la violència de gènere,

- Activitats conjuntes, educació - cultura - sanitat.

- Activitats específiques de les associacions de dones.

7.2. Intervenció secundària: FASE D’ATENCIÓ

Elaboració d’estratègies d’intervenció dirigides a la població més vulnerable, que
proporcioni recursos per a la identificació precoç del problema i un recolzament social
eficient i accessible. Reconversió dels recursos professionals i els agents comunitaris
perquè comprenguin adequadament el problema i instrumentin propostes no
victimitzadores.

Tipologia de les demandes (on arriben i com són):

Criteris bàsics per la intervenció.

• Espai

• Entrevista

• Recollida de dades

• Valoració estat físic i psíquic

• Informació adequada per la dona



Accions d’intervenció.

• En situació crònica

• En situació de crisis/urgència

• Detecció de casos, però no expressen la demanda.

Incorporació d’una psicòloga a l’equip del PADI, des del mes de setembre ’04. Atenció
individualitzada a dones que han patit o pateixen violència de gènere.

Atencions individualitzades i derivacions a  GAM (grup d’ajuda mútua).

Les derivacions a la psicòloga les realitza l’AS del  PADI.

7.2.1. Intervenció Policia Local i Mossos d’Esquadra. Pautes recomanades

En moltes ocasions el primer contacte que té la víctima amb les institucions es dóna
quan la policia ha d’intervenir en una situació de crisi.

- S’efectuarà un acompanyament de la víctima, sempre que sigui necessari, per tal de
realitzar una exploració sanitària, o es gestionarà el servei d’ambulància en el cas que
ho requereixi.

En el cas que s’hagin produït desperfectes a la llar o que evidenciï signes de l’agressió,
s’aixecarà una acta d’inspecció ocular informant dels desperfectes que ha observat la
patrulla en el domicili i es recolliran els objectes utilitzats en l’agressió.

Es prendrà declaració “in situ” a possibles testimonis de l’agressió o d’altres que s’hagin
produït amb anterioritat, veïns, familiars, etc.

Si la dona resta hospitalitzada, un funcionari policial s’adreçarà a l’hospital per recollir-li
la denúncia.

L’agent avaluarà el cas i determinarà quin és el millor procediment per tractar la víctima,
segons protocols establerts, i informarà a la víctima de la significació d’aquesta mena
d’agressions i de la successió de maltractament continuats en què es pot entrar si
adopta una actitud passiva davant d’aquestes agressions.

Es complimentarà la denúncia de la forma que menys perjudiqui a la víctima per tal de
no provocar una segona victimització en ella, inspirant-li la confiança necessària perquè
pugui explicar el seu cas.



Per aquest motiu, caldrà tenir present, en relació a l’atenció a la víctima, el següent:

- La desorientació per manca d’informació és un dels efectes més greus que pateix la
víctima, per tant, cal comprovar que ens entén perfectament, i graduar el llenguatge
jurídic al nivell cultural de la víctima;

- L’atenció a la víctima haurà de ser personalitzada.

- S’haurà d’acollir a la víctima i establir un bon clima de suport.

- Cal establir una relació d’empatia.

- S’han d’evitar comentaris que la puguin culpabilitzar.

- S’ha  de permetre l’expressió de sentiments.

- No es poden fer reinterpretacions dels fets i no es pot entrar mai en judicis de valor
sobre l’actuació de la víctima.

- No s’ha de tenir pressa en recollir informació, llevat dels casos en els quals se’n derivi
un risc per a les persones.

- Se l’ha de facilitar les trucades telefòniques i/o trasllats.

S’informarà a la víctima de la possibilitat de ser assistida, en el decurs de la seva
declaració i en posterioritat, per un advocat del torn de violència domèstica en les
condicions que atorga la  justícia gratuïta.

S’inclourà en les diligències policials informació sobre la situació legal de la parella, si
l’agressor té armes a casa o no (per procedir al seu comís preventiu), si es troba sota
efectes de l’alcohol o substàncies psicotròpiques, si és la primera vegada que pateix
aquestes agressions psíquiques o físiques, grau de perillositat de l’agressor, trastorns
psíquics que pugui patir, mitjà de vida d’ambdues persones, etc.

En el cas que la víctima ho requereixi es fa constar al jutge la petició d’ordre
d’allunyament i/o abandonament de domicili de l’agressor, segons la gravetat del cas.

Se l’informarà de la conveniència d’efectuar un reportatge fotogràfic de les lesions que
presenta la dona quan aquestes siguin de caràcter rellevant.

S’informarà la víctima dels drets que l’assisteixen i de les accions que pot emprendre,
segons quina sigui la seva situació, mitjançant les actes següents, que s’adjunten com
annexes:

-N02 Acta d’informació de drets a la persona perjudicada.



-N02.b Acta d’informació de drets a la persona perjudicada (Llei 35/1995, d’11 de
desembre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la
llibertat sexual).

-N02.c Acta d’informació de drets a la víctima d’actes de violència a l’àmbit de la
llar.

- Adreces del servei d’Orientació Jurídica del Departament de Justícia.

- N04 Acta d’informació del contingut de l’article 464 del Codi Penal, a la persona
denunciant, part o imputat, advocat, procurador, perit, intèrpret o testimoni.

- Formulari G-21 Sol·licitud de l’ordre de protecció de les víctimes de violència
domèstica (Llei 27/2003)

En el cas que la víctima no vulgui denunciar, els fets es posaran igualment en
coneixement del Jutjat de Guàrdia i de Fiscalia mitjançant ofici.

Si la víctima és estranger/a no comunitària que es troba al país amb motiu d’una
reagrupació familiar, se la informarà de la llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats

Si la víctima és estranger/a no comunitària que es troba al país amb motiu d’una
reagrupació familiar, se l’informarà de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya, on es fa referència que la separació no determina l’expulsió
del país.

Es procedirà a la detenció, si s’escau, del presumpte autor i en el cas de trobar-se
escapolit, es demanarà una fotografia recent per tal de poder efectuar la seva recerca.

En el cas d’haver un perill cert i concret per la víctima, la informació relativa a la
residència i telèfon on s’establirà la víctima no es farà constar a les diligències, sinó que
s’informarà al jutge en un ofici a part.

En el cas d’haver un perill cert i concret per la víctima, la informació relativa a la
residència i telèfon on s’establirà la víctima no es farà constar a les diligències, sinó que
s’informarà al jutge en un ofici a part.

Sempre que la víctima hi estigui d’acord, es deriva el cas als Serveis Socials de forma
immediata dintre de l’horari d’atenció o el dia següent fora d’horari.

Serveis Socials sempre gestionarà un allotjament en cas de risc per la integritat de la
dona o els seus fills. Fora del seu horari d’atenció es gestionarà l’allotjament mitjançant
Policia Local.



Es realitzarà l’acompanyament de la dona al seu domicili en el cas que vulgui recollir les
pertinences. Es limitarà als objectes de caire personal i de primera necessitat, recordant-
li els d’especial importància com documents que posteriorment li puguin ser necessaris,
medicaments, targes mèdiques, llibretes d’estalvi (al seu nom), roba, etc.

Posteriorment, des del grup de violència domèstica de l’ABP es realitzarà un seguiment
personalitzat de la víctima: el seu estat, la seva derivació a altres serveis, la reincidència
de les agressions, l’aplicació de mesures, conèixer si va assistir a la visita al servei que
se li hagués proposat, mitjançant entrevistes periòdiques per conèixer el seu estat. Així
mateix, segons el cas, es realitza un seguiment de la situació de l’agressor.

En el cas que la víctima no vulgui denunciar, els fets es posaran igualment en
coneixement del Jutjat de Guàrdia i de Fiscalia, mitjançant ofici.

7.3. Intervenció terciària: FASE DE SEGUIMENT

Assegurar els recursos assistencials per a una adequada resposta mèdica, psicològica,
social i legal a la població afectada pel problema de la violència familiar. Incloent
mesures de protecció a les víctimes i programes especialitzats en l’atenció a les víctimes
i als agressors.

7.4. Proposta de derivacions, coordinació i seguiment SSAP-PADI.

Davant  la detecció de situacions de violència domèstica, els Serveis Socials d’Atenció
Primària (SSAP) tenen les funcions de prevenció, informació, orientació, suport personal
i dels nuclis de convivència en situació de risc social, tot potenciant el suport familiar i
social en el propi medi. Avaluen la situació i gestionen els recursos adients.

Serveis Socials decidirà si es pot fer igualment ús de l’allotjament d’urgència, tant si la
víctima vol denunciar com si no vol.

És important, doncs, que els serveis socials d’atenció primària tinguin informació dels
nuclis familiars on es detecti violència domèstica i en especial en aquells casos en què
hi hagi menors, disminuïts, gent de la tercera edat.



Tipologia de casos:

A)- Casos en actiu derivats per SSAP: generalment, seran derivats per tal que des del
centre es treballin aspectes concrets. Seran casos coordinats des de l’inici de la
intervenció, amb un pla de treball conjunt.  La proposta i/o tramitació de recursos serà
pactada en el procés de seguiment.

B)- Casos coneguts per SSAP (en actiu o tancats) que arribin al centre per iniciativa
pròpia o derivats per altres serveis o entitats: feta la primera acollida, ens posarem en
contacte amb SSAP per recollir informació del cas; valorar la conveniència o no d’una
intervenció conjunta des de l’inici.

C) Casos amb problemàtica social afegida, que arribin al centre per iniciativa pròpia o
derivats per altres serveis, i manifestin no haver anat mai a SSAP: darrera la primera
acollida ens posarem en contacte amb SSAP per comprovar si coneix o no el cas o, si
es considera necessari, recollir la informació que SSAP pugui aportar a través dels
serveis sanitaris, escola, etc..

L’elaboració d’un pla de treball conjunt es farà en funció de la situació del cas en el
moment que comenci a intervenir SSAP.



Casos  amb problemàtiques  afegides detectades que  han de ser derivats:

- Famílies amb menors en risc.

- Famílies amb majors, gent gran.

- Malalts a càrrec de la usuària.

- Disminuïts.

- Problemàtica econòmica/laboral.

- Habitatge.

D)- Casos que arribin al centre per iniciativa pròpia o derivats d’altres serveis, sense
problemàtica social en què calgui la intervenció de SSAP: també en aquests casos
contactarem amb SSAP per constatar que no coneixen el cas o veure si poden obtenir
informació que ens pugui ajudar en el procés d’intervenció, si es considera necessari.



8. PROCÉS D’IMPLICACIÓ I COORDINACIÓ DELS DIFERENTS
AGENTS

Encara que l’Ajuntament ja realitzi actuacions per atendre a dones víctimes de
maltractaments, és positiu l’inici del treball a través d’unes jornades de formació que
reuneixin a tots els agents que puguin estar implicats en la qüestió.

Jornades de formació

La importància d’aquesta iniciativa recau en el fet que, més enllà de la signatura dels
compromisos que es considerin necessaris, l’aplicació d’aquests, depèn de la bona
disponibilitat per part dels agents implicats i també d’una participació activa en la creació
dels acords que es prenguin i en el seu seguiment.

Cal tenir en compte que la prioritat a l’hora d’intervenir a l’entorn de la qüestió dels
maltractaments a les dones depèn en tots els diferents estaments - en gran mesura - de
la voluntat dels qui els han d’aplicar.

Alguns dels municipis amb un protocol ja aplicat, han realitzat aquestes jornades amb
l’associació Tamaia. En aquests casos, el curs ha donat pas a la formació d’una
comissió de treball o coordinació.

Comissió de treball o coordinació

Respon a la voluntat de mantenir en el temps el vincle produït en el sí de la jornada de
formació i permetre un primer llançament del que ha d’esdevenir una xarxa o circuit.
Aquesta comissió permet:

- La coordinació a nivell local entre les persones representants de diferents àmbits
professionals implicats en l’atenció  a les dones víctimes de violència familiar.

- A més, la participació de les entitats de dones en espais d’intercanvi i de treball amb
els altres àmbits professionals i socials implicats en l’abordatge de la violència familiar.

Es tracta que el moviment de dones pugui participar en l’estructuració de l’atenció a les
dones afectades per aquests tipus de violència.



Aquesta comissió pot tenir les següents funcions:

- Esdevenir el nucli impulsor i organitzatiu de la xarxa o circuit

- Dinamitzar la coordinació

- Proposar els grups de treball i les investigacions

- Elaborar documentació

- Proposar accions de sensibilització

- Proposar sistemes unificats de recollida de dades

- Assessorar i orientar

A partir de l’anàlisi de la situació i les potencialitats al propi, s’estableix una estructura
estable de coordinació.

La Comissió de treball es reunirà trimestralment.

L’ESTRUCTURA ESTABLE DE COORDINACIÓ

Xarxa on es coordinen els diferents àmbits (sanitari, policial, psicosocial, judicial i de
promoció de la dona), que en cada cas tindrà uns actors determinats.

a) àmbit sanitari

b) àmbit  policial

c) àmbit psicosocial

d) àmbit judicial

e) àmbit de promoció de la dona

Aquesta estructura estable de coordinació ha de poder fer el seguiment de les polítiques
aplicades, acordar línies comunes de treball i anar definint les orientacions del treball a
realitzar. El principal instrument, pel que fa a la intervenció terciària, per als membres
d’aquesta estructura és el circuit d’actuació.



9. PAUTA BÀSICA PER A UN CIRCUIT D’ATENCIÓ A DONES
MALTRACTADES
És la concreció de la relació entre els diferents agents implicats en l’atenció a les dones
maltractades.

HI HA LESIONS

SI NO

 Trasllat hospital                VOL DENUNCIAR

                    SI                              NO

SSAP

PADI Mossos d’Esquadra              Vol continuar a casa

 Policia Local

Jutjat de Guàrdia

         SI NO

                                                   Assessorament  legal   té recursos?

SSAP 

PADI si no

                                                                                        trasllat a casa            allotjament

 Mesures de protecció                               de familiars o              d’urgència

                                                                               amics

      Serveis Socials                                                                                       

                                                                                                 Derivacions altres serveis

PADI, CAPSM, CAS, Casa
d’acollida …….



SERVEI D’URGÈNCIES

PROCEDIMENT D'ATENCIÓ A PERSONES MAJORS DE 18 ANYS QUE HAN REBUT MALTRACTAMENT

Urgències
Generals

Urgències
Ginecològiques

El.laborar
Parte Judicial

Contactar
Coordinador Urgències

Adjunt Especialitat. Cap de Guàrdia

Derivar i Coordinar :
Serveis Socials Ajuntament

Mossos d'Esquadra
Serveis Específics

Contactar amb
Treballadora

Social

Dins horari de
Treball Social

Trucar a
Mossos d'Esquadra

(Coordinador d'Urgències)
Adjunt Especialitat.Cap de Guàrdia

Fora horari de
Treball Social

Vol fer denúncia

Contactar
Coordinador Urgències

Adjunt Especialitat. Cap de Guàrdia

Elaborar
Parte Judicial

Informar i
Orientar sobre

recursos

Contactar amb
Treballadora

Social

Dins horari de
Treball Social

Facilitar
telèfons de suport

Fora horari de
Treball Social

No vol fer denúncia

Reconeixement mèdic

Persona
Maltractada

_________________________________________________________________
Procediment d’atenció a persones adultes amb maltractament. Maig 2004
Parte judicial: sempre hi ha de constar la descripció detallada de totes les circumstàncies de l’assistència prestada i de les lesions apreciades, de l’estat emocional, dels motius
que fan presumir que són producte de maltractament i de l’actitud de la víctima envers dels fets.
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CIRCUIT BÀSIC D’ATENCIÓ A SITUACIONS DE MALTRACTAMENT
DOMÈSTIC A LES ABS - ICS
PROTOCOL D’ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA A LA CIUTAT DE
GRANOLLERS)

Situació de maltractaments detectada per qualsevol professional sanitari (MG, DI, TS,
ODO…)

Reconeixement mèdic

 (elaboració del comunicat de lesions)

Derivació al TS del CAP, si hi és (1)

Vol fer denúncia No vol fer denúncia

Avís a estament policial, per - Comunicat al jutjat

acompanyament o denúncia “in situ” - Informació i derivació, si ho
accepta, als serveis d’atenció a la
dona (PADI, Serveis socials, TS
del CAP…). Donar telèfons.

- Informació a estament policial, si
es creu convenient, per la gravetat
de la situació detectada.

En tots els casos, informació per escrit a serveis socials

(sit. detectada, sit. de menors…), segons informe

de coord. preestablert

(1) Si l’ABS no té TS, establirà convenis amb els serveis socials municipals. Si en té,
però no hi és, igualment passar al següent pas. Tot el personal sanitari haurà de tenir
informació sobre els serveis, telèfons, etc.
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10. FULL DE COMPROMÍS

Els sotasignants, com a representants del servei al qual pertanyen, manifesten
l'aprovació del Protocol d'Actuació davant la Violència Domèstica i es comprometen a
treballar coordinadament amb la resta de serveis municipals implicats, creant així una
xarxa d'atenció i derivació de casos de violència domèstica.

Nom i cognoms Servei Signatura

Jordi Oliva Mossos d’Esquadra

Manel  Pera ABS Granollers Sud

Ester Almansa Hospital General de Granollers

Anna Nadal Salut Pública

Mercè Martín Casa d’Acollida

Manuel Díaz Policia Local

Magdalena Pérez Advocada Diputada Torn d’Ofici

Dolors Guix PASSIR

Roser Ruiz Serveis Socials

Núria Suárez PADI

Granollers, 11-11-2004.
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11. ANNEX

TELÈFONS D’INTERÈS:

- Jutjat d’ Instrucció núm.1

  Avda. del Parc, 7.Granollers

  Tel: 93 93 6934004

-Jutjat d’Instrucció núm.2

 C/Fontanella, 14. Granollers

 Tel: 93 8603015.

-Jutjat d’Instrucció núm.3

 C/Fontanella, 14. Granollers

 Tel: 93 8600223

-Jutjat d’Instrucció núm.4

 C/Equador, 1. Granollers

 Tel: 93 8792926

- Advocats Torn d’Ofici

 Rambla Josep Tarradellas, 5. 1r  3a. Granollers

 Tel: 93  870 93 15

- Policia Local de Granollers

 C. Princesa, 55. Granollers

 Tel: 93 842 66 92

- Mossos d’Esquadra

 C. Olivar, s/n. Granollers

 Tel: 93 860 85 24

 Tel. d’urgència: 088
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- Hospital General de Granollers

 Avda. Francesc Ribas, s/n. Granollers

 Tel: 93 842 50 00

- Atenció Psicològica Casa d’Acollida del Vallès Oriental

 Tel: 93 861 37 07

- Serveis Socials d’Atenció Primària

 C. del Portalet, 4, 3a pl.  Granollers

 Tel: 93 842 66 65

- Càritas del Vallès Oriental

 C. de Guayaquil, 72. Granollers

 Tel: 93 879 04 86

-PASSIR

 C. Museu, 19. Granollers

 Tel: 93 860 05 17

-PADI

 Pl. de la Porxada, 6. Granollers

 Tel: 93 842 67 14

- Atenció a les dones  en situació  de violència

 Generalitat de Catalunya.  Institut Català de la Dona.

 C. Portaferrissa, 1. Barcelona

 Tel: 93 495 16 00 . Tel: gratuït (24h) 900900120

 Horari d’atenció: 9h-14h  16h-18h.

- Associació Tamaia

 C. Casp, 38  ppal. Barcelona

 Tel: 93 412 08 83
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- Servei d’atenció a la Víctima

 Atenció psicològica i assessorament jurídic.

 Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.

 Via Laietana 4, 4t. Barcelona

 Tel: 900121884

- Policia Nacional

 SAM (Servicio de atención a la mujer)

 Via Laietana, 49. bxos. Barcelona

 Tel: 932903639

- Línia d’Atenció directa

 Generalitat de Catalunya.

 Institut Català de la Dona.

 Informació general. 012
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Desembre de 2002

PASSIR GRANOLLERS
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PROGRAMA CASA D’ACOLLIMENT PER A DONES MALTRACTADES
DEL VALLÈS

Les dones que estan a la casa d’acollida presenten un grup de risc de ITS (Infecció de
Transmissió Sexual) important, entre elles el càncer de cèrvix i la SIDA.

Per la seva pròpia condició d’acolliment a la casa fan servir poc els recursos i espais
sanitaris existents en referència al control ginecològic, de mama i ITS

En el PASSIR es porten a terme tant les activitats de prevenció primària com la
prevenció secundària de les MTS (Malalties de Transmissió Sexual). La unitat del
PASSIR assumeix dintre del programa l’assistència i el control ginecològic de les dones i
adolescents  de la casa d’acollida del Vallès.

El PASSIR ofereix un accés ràpid sense llistes d’espera a la vegada que un espai on fer
les trobades per treballar hàbits i conductes preventives.

Les dones habitualment ja tenen un contacte amb el seu metge de capçalera habitual
per la zona.

Criteris d’inclusió

Tota dona i adolescent de la casa d’acollida.

Objectius generals

1. Reduir la prevalença  i la incidència de la SIDA en les dones de la casa.

2. Reduir la prevalença i la incidència de les malalties infecto-contagioses transmissibles
per via sexual o parenteral.

3. Augmentar el control i la cura de la pròpia salut entre les dones de la casa.

4. Disminuir l’angoixa de les dones en referència a les ITS i SIDA.

Objectius específics

1. Oferir serveis sanitaris pel control ginecològic

2. Cribratge de les MTS a les dones i adolescents acollides de la casa.

3. Reduir la prevalença de càncer de coll de cèrvix.

4. Vacunació de les hepatitis A i B a totes les dones amb risc.

5. Control d’embaràs i puerperi (circuit habitual per la zona)
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Població diana

• Dones de la casa d’acollida.

• Dones adolescents de la casa d’acollida.

Dificultats detectades

• Dones amb pocs recursos econòmics.

• Dones sense papers.

• Precisen un horari específic que moltes vegades és fora de les consultes habituals.

• Dones que estan  fora del lloc de la seva residència habitual fa que aprofitin poc o
gens els recursos sanitaris dels que disposen, és per això que fa necessari una
accessibilitat adequada sempre a les seves necessitats.

• Dificultats amb l’idioma (pot requerir acompanyament des de la casa d’acollida)

Activitats assistencials

1. Obrir historia clínica:

- Conductes de risc.

- Hàbits tòxics relacionats amb l’ús de drogues per via parenteral o d’altres
drogues.

- Patologia prèvia d’MTS.

- Utilització de mètodes anticonceptius.

- Transfusions.

- Altres patologies importants.

- Patologia psicosocial.

2. Omplir full de recull de ITS i SIDA pel protocol de MTS del Departament i realitzar
cribratge de:

- Sífilis

- Infecció per Neissèria gonorrhoeae

- Chlamydia trachomantis

- Hepatitis B

- Hepatitis A

- HIV

- Altres MTS
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3. Fer citologia i colposcòpia.

Seguir amb els controls, segons protocols i necessitats

4. Cal proposar la vacunació de l'Hepatitis A i B.

Recursos del PASSIR a disposició del programa de la casa d’acollida

1. Contactes individuals i confidencials

2. Informació i consell assistit

3. Despatx per omplir la HCAP

- el cribratge d’MTS,

- citologia i colposcòpia

- ecografies si cal

- control anticonceptiu

- serologia (si no els hi ha demanat el metge de capçalera ABS de  Sant Miquel)

Circuit vacunes hepatitis A+B i tètans

S’adreçaran a l’ABS de Sant Miquel

Telèfon de contacte:

Tel. 93 861 37 07

Fax. 93 861 33 38

Correu electrònic:    donesval@intress .org
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CIRCUITS

Demanar hora des de la
casa d’acollida al PAD

Hora per la consulta amb
la llevadora

Acompanyar-les
al  PAD la primera
vegada si cal

Horari a
determinar

Cribratge de MTS I
control ginecològic

Seguiment
segons
protocol

Patologia Sense patologia

Tractament i
control
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PROGRAMA CASA D’ACOLLIMENT PER A DONES MALTRACTADES
DEL VALLÈS

Investigació i localització  dels casos de MTS i HIV

• ANAMNESIS .  Hi ha de constar:

• Conductes sexuals de risc (múltiples parelles, penetració rectal, no ús de mètode de
barrera)

• Hàbits tòxics relacionats amb l'ús de drogues via parenteral o d’altres drogues.

• Patologia prèvia de MTS

• Utilització de mètode anticonceptiu

• Transfusions.

• Altres patologies importants

• Patologia psicosocial.

RECERCA ACTIVA DE CASOS

Dones que tenen comportament de risc de MTS, s’aconsella realitzar cribratge de:

• Sífilis

• Hepatitis B

• Hepatitis A

• Hepatitis C

• HIV

• Infecció per Neissèria gonorrhoeae

• Infecció per Chlamydia trachomatis

PRESA DE MOSTRES VAGINALS

• El temps màxim entre la recollida de la mostra i l’arribada al laboratori no pot excedir
les 48 hores.

• No hi ha d’haver aplicació de medicació tòpica les 24 hores anteriors ni antibiòtics
per cap via d’administració durant les 72 hores anteriors.

• Es col·locarà sempre que es pugui un espèculum sense lubricar.
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• En les dones embarassades està contraindicat la realització de frotis endocervical
en el 1r trimestre i no és recomanable de fer-se durant tot l’embaràs, a no ser que
sigui d’una dona amb comportament de risc.

Es recolliran:

Dues mostres vaginals

- una per examen en fresc  (no obligatori)

- una altra per cultiu

Un cop obtingudes les mostres vaginals es neteja el cèrvix amb una torunda seca per
retirar-ne el moc i es recolliran dues mostres d’endocèrvix.

1. Amb escovilló normal per a detecció de Neissèria gonorrhoeae.

2. Amb escovilló especial per a detecció de Chlamydia trachomartis. (el primer escovilló
és per netejar, que és descarta, i el segon per a la mostra que s’agafarà amb insistència
- 1 minut - i el tros de pal que sobresurt del tub és trenca.)

Les mostres per a determinació del gonococ no poden guardar-se a la nevera i s’han de
sembrar abans de les 24 hores.

- Després es practica la citologia amb raspallet no amb torunda.

RECOLLIDA DE RESULTATS:

Els resultats és prèvia cita amb la dona.
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Sr. Josep Mayoral i Antigas Sr. Josep M. Amorós i Bosch

Alcalde Secretari General Acctal.

Ajuntament de Granollers Ajuntament de Granollers

Sra.Montserrat Tur  i Racero            Sra. M. José Torres Segura

Secretària de la Secretaria de Famílies i                    Directora .

D’Infància .Departament de Benestar i                       Servei d’ Atenció primària

Família                                                                      Granollers –Mollet del Vallés  (ICS)

Sr. Rafael Lledó i Rodríguez Sra. Lídia Condal i Invernon

Gerent Degana

Fundació Hospital Asil de Granollers Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Granollers

Sr. Joan Figuera i López

Inspector en cap de l'Àrea Bàsica

Policial  de Granollers (Mossos d'Esquadra)


