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Preàmbul 
 
Aquest protocol neix de la necessitat de revisar i adaptar a la nova realitat del 
municipi el protocol d’intervenció aprovat al 2008. L’evolució de les polítiques 
d’igualtat a Sant Quirze del Vallès, la creació de nous serveis i recursos, la 
incorporació de nous agents al circuït d’intervenció en casos de violència masclista  i 
l’aprovació al municipi d’altres protocols d’intervenció vinculats són factors que han 
fet necessària una revisió del protocol ja existent. 
 
Així mateix, aquest protocol s’ha revisat en base al nou marc legal que estableix a 
Catalunya la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, que suposa un avanç en el reconeixement dels drets de les 
dones en la lluita contra les violències patriarcals, considerant el dret de les dones a 
no patir violència com a drets humans. 
 
Per a la seva elaboració s’han tingut en compte d’altres protocols com el Protocol 
marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista de la Generalitat 
de Catalunya, Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la 
salut a Catalunya i el Protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista a 
Sabadell. 
 
 
Sant Quirze del Vallès, 25 d’octubre de 2011 
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1. Introducció 
 
 
Els protocols d’intervenció en casos de violència masclista es creen per la necessitat 
de donar resposta per part dels agents socials d’un municipi al greu problema social 
de la violència vers les dones, que afecta directament a les dones i, en el cas que 
tingui fills i/o filles, també a aquests.  
 
Aquesta resposta ha de ser coordinada, eficaç, interdisciplinar, de cooperació i 
transversalitat entre totes les persones que d’una manera o altra han de tractar amb 
la dona que esta patint aquesta situació.  
 
La coordinació entre els agents que formen part del circuït d’intervenció també 
implica que, quan sigui necessari, s’hauran de contemplar altres protocols 
municipals com el Protocol d’urgència social.  
 
Així mateix, cal tenir present situacions específiques que requeriran actuacions 
específiques, com és el cas de la mutilació genital femenina per a la que existeix un 
protocol marc de la Generalitat de Catalunya. 
 
La coordinació d’aquest protocol correspon al Centre Municipal d’Informació i 
Recursos per a Dones, des d’on s’estan portant a terme les polítiques d’igualtat 
municipals, amb atenció especial a lluitar contra la violència masclista. El CMIRD 
ofereix el suport i els serveis necessaris per ajudar a aquestes dones durant tot el 
procés, des de la detecció fins a la seva recuperació. L’interès d’aquest equipament 
municipal és que les dones tinguin un punt de referència clara per demanar atenció, 
informació i recursos i ser aglutinador d’iniciatives municipals i ciutadanes per 
aconseguir situacions d’equitat entre dones i homes. 
 
Els agents implicats en aquest protocol tenim la voluntat que aquest sigui obert a 
millores, participatiu, integrador, eficaç i resolutiu per a tothom. L’ampliació del 
número de professionals i la redefinició de competències donarà el recolzament 
necessari a aquest protocol perquè compleixi aquests objectius.  
 
La prevenció de la violència ha de ser un eix fonamental dins d’aquest protocol; a 
més de desenvolupar les eines i els mitjans per fer front als casos en que ja s’ha 
produït la situació de violència, aquest protocol fa èmfasi en la seva prevenció 
impulsant accions de sensibilització a la ciutadania, prevenció de les relacions 
abusives en adolescents i joves i projectes de coeducació als centres educatius.  
 
Volem destacar la implicació de les entitats de dones del municipi en les accions 
contra la violència vers les dones, entrant a formar part d’aquest protocol tant en 
l’àmbit de la prevenció com de la recuperació.  
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2. Marc legal 
 
La violència masclista ha deixat de ser un delicte ocult socialment, considerat un 
problema privat, per passar a ser considerat com un problema social, conseqüència 
d’una estructura social patriarcal, que situa a les dones en una situació de 
desigualtat respecte als homes. 
 
La violència contra les dones és un problema de salut pública de primer ordre 
declarat per l’OMS i ha deixat de ser comesa amb impunitat gràcies a l’aprovació de 
tot un seguit de lleis internacionals, europees, estatals i autonòmiques contra la 
violència masclista. Aquesta normativa ha desenvolupat un ampli conjunt de drets i 
mesures per eradicar les violències contra les dones. 
 
2.1. Internacional 
 
1979- La convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la 
Dona  (CEDAW) i el seu Protocol Facultatiu de 1999. La Convenció reconeix 
expressament la necessitat de canviar les actituds, mitjançant l’educació dels homes 
i les dones, perquè acceptin la igualtat de drets i superin les pràctiques i prejudicis 
basats en els rols estereotipats. El Protocol estableix els drets de les dones a 
demanar la reparació per la violació dels seus drets. 
 
1993- La conferència de Drets Humans de Vienna de 1993 va proclamar que els 
drets humans de les  dones i de les nenes són part integral dels drets humans 
universals i va subratllar la importància de les tasques destinades a eliminar la 
violència contra les dones en la vida pública i privada. 
 
1995- La Declaració de Beijing de 1995, sorgida de la IV Conferència Mundial sobre 
les Dones, significa un gran avenç en les polítiques d’igualtat i, per primera vegada, 
es reconeix que les causes de la violència són estructurals,definint la violència de 
gènere com “qualsevol acte de violència basada 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 esmentats actes, la 
coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida pública com en la 
privada».  
 
1997- La Resolució de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides 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, i proporcionar a les dones unes 
reparacions justes i una assistència especialitzada.  
 
La Resolució de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides 2001/49 
condemna tots els actes de violència masclista contra la dona, i especialment la 
violència contra les dones en situacions de  conflicte armat. 
 
2.2. Europeu 
 
1997- La Resolució del Parlament Europeu de setembre de 1997 coneguda com 
«Tolerància zero contra la violència envers les dones» desenvolupada l’any 1999. 
 
2001- La Decisió marc del Consell d’Europa de 15 de març de 2001 sobre l’Estatut 
de la Víctima en el procés penal, que assenyala la importància d’evitar els processos 
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de victimització secundària i la  necessitat de serveis especialitzats i d’organitzacions 
de suport a la víctima. 
 
2006- La Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 
2006 relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre 
homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refosa), destaca la rellevància 
d’adoptar mesures per combatre tota classe de  discriminació per raó de sexe en els 
àmbits regulats en aquesta Directiva, i, en particular, a adoptar mesures eficaces per 
prevenir l’assetjament i l’assetjament sexual en el lloc de treball. 
 
2.3. Estatal 
 
2003- Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de Mesures Concretes en matèria 
de Seguretat Ciutadana, Violència Domèstica i Integració Social dels Estrangers; la 
Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal; i Llei 27/2003, de 31 de juliol, 
reguladora de l’Ordre de Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica, que ha 
suposat una nova fita en les mesures adoptades des dels poders públics en regular 
mesures cautelars especialíssimes sense cap antecedent en l’ordenament jurídic 
penal espanyol.  
 
2004- La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, constitueix la primera Llei integral europea que recull 
una resposta global a les violències a les dones en les relacions de parella, amb 
inclusió d’aspectes preventius, educatius, socials, laborals, assistencials, sanitaris i 
penals. A més, cal destacar les Lleis aprovades per diverses Comunitats 
Autònomes, dins el seu àmbit competencial, per tal d’intervenir en l’àmbit de la 
violència contra les dones. 
 
D’altra banda, els plans específics contra la violència masclista apareixen a finals 
dels anys noranta, primer en un àmbit estatal i després en l’àmbit autonòmic i local. 
També han aparegut altres  instruments normatius com els protocols i els acords 
interinstitucionals. Així, el 1998 es va aprovar el primer Pla estatal d’Acció sobre la 
violència contra les dones (1998-2000), el qual articulava mesures en sis grans 
àrees, i posteriorment el II Pla Integral contra la Violència Domèstica (2001- 2004), 
l’aportació principal del qual son les mesures penals i processals que van donar lloc 
a canvis en la legislació penal. 
 
2.4. Autonòmic 
 
2008- El Parlament de Catalunya aprova la Llei dels drets de les dones contra la 
violència masclista. Aquesta llei parteix de la premissa que els drets de les dones 
són drets humans i que la violència masclista és una vulneració dels mateixos 
impedeix el desenvolupament de la seva ciutadania, autonomia i llibertat. Recull una 
sèrie de mesures que aprofundeixen en la sensibilització, la prevenció, l’atenció i la 
recuperació, defineix les competències de les diferents administracions i estableix 
nous drets per a les dones en situació de violència. 
 
2.5. Local 
 
1997- El Pla d’Igualtat entre dones i homes a Sant Quirze del Vallès és aprovat pel 
Ple Municipal que, en la seva línia estratègica 4, estableix accions específiques per 
eradicar la violència vers les dones orientades a la prevenció i conscienciació de la 
ciutadania i la consolidació i ampliació dels serveis d’atenció a dones víctimes de 
violència de gènere. 
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3. Marc conceptual 

En coherència amb la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, s’ha optat per emprar la denominació violència masclista perquè el 
masclisme és el concepte que defineix de manera més general 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 com a superior per alguns sectors de 
la societat. Les diverses manifestacions de la violència masclista són l’expressió més 
greu i devastadora de la cultura patriarcal, que no només destrueix vides, sinó que 
impedeix el desenvolupament dels drets, l’autonomia i la llibertat de les dones. Per 
això, les intervencions no poden tractar aquest problema social des d’una 
perspectiva falsament neutral, sinó que els instruments de transformació han de 
reconèixer aquesta realitat per eliminar les desigualtats socials que genera.  

Segons la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista la violència 
masclista és aquella “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 per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses 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.” 
 
3.1. Causalitat de la violència 
 
Com a formes de violència masclista la mateixa llei identifica les següents, que 
poden donar-se de manera puntual o reiterada: 
 
“a) Violència física: comprèn 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: comprèn 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: comprèn qualsevol acte de naturalesa 
sexual no consentit per les dones, inclosa 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. 
 
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 llurs filles o fills, i 
la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de 
parella.” 
 
3.2. Àmbits on es pot exercir 
 
Primer. 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. 
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Segon. 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 s’hi inclou la violència exercida en 
l’àmbit de la parella, definida en l’apartat primer. 
 
Tercer. 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, i que pot 
adoptar dues tipologies: 
 
a) 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 de crear-los un entorn intimidador, 
hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
 
b) 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 de crear-li un entorn intimidador, hostil, 
degradant, humiliant,  ofensiu o molest. 
 
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions 
següents: 
 
a) 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 a demostrar poder i abusar-ne. 
 
b) Assetjament sexual. 
 
c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. 
 
d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: 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. 
 
e) Matrimonis forçats. 
 
f) 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 de malalties, la tortura o els abusos sexuals. 
 
g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els  
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 
 
Cinquè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles 
de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 
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3.3. El cicle de la violència 
 
Donat que la majoria de casos de violència vers les dones que atenem a nivell 
municipal es produeixen en l’àmbit de la parella, ja sigui per l’actual o per una ex-
parella de la dona, cal fer una especial atenció al cicle de la violència plantejat per la 
psicòloga Leonor Walker l’any 1984. 
 
El cicle de la violència masclista es caracteritza per ser cíclic i d’intensitat creixent, i 
comprèn tres fases: 
 
1.- Acumulació de tensió 
 
Període amb un comportament inicial positiu. Els dos  membres de la parella mostren la 
seva millor faceta i actitud. A mesura que la relació continua i evoluciona hi ha un 
increment de la demanda i de l’estrès. El comportament agressiu augmenta. Inicialment 
el comportament agressiu es dirigeix a objectes (donar puntades de peu al sofà, donar 
cops a la porta, trencar objectes, llançar coses...) i després passa d’exercir violència 
contra objectes a exercir-la contra la parella. En aquesta fase pot donar-se un increment 
de l’abús del tipus verbal i físic. L’agressor fa responsable a la dona del seu 
comportament agressiu. Això dificulta que la dona identifiqui l’abús i sol confondre la 
dona. La dona, o la persona que pateix l’abús, intenta canviar la seva manera de 
comportar-se per així evitar la violència, deixant de fer tot el que no agrada a la parella 
per calmar la situació. L’agressor intenta aïllar la dona del seu entorn per així tenir-la 
més controlada. 
 
2.- Fase de l’esclat de la violència 
 
La tensió és alliberada a través d’una explosió de la violència i pot incloure abús 
emocional, sexual, físic i psicològic. L’agressor és qui decideix el moment i el lloc per 
desenvolupar l’episodi. En aquesta fase la tensió i  l’estrès de l’agressor desapareixen, 
mentre que la dona sol estar més confusa i més excitada a causa de la violència. 
 
3.- Fase de “lluna de mel” 
 
És la situació posterior a l’agressió. Cal considerar les diferents maneres que té 
l’agressor de manifestar el penediment de les seves accions, de la demanda de 
perdó, d’involucrar la dona en l’incident de violència i de la necessitat que té d’ella, 
manipulant-la afectivament amb mostres d’amor i estima. Aquesta fase actua sobre 
la dona com un element de reforç en el manteniment  de la situació, ja que l’home li 
fa creure que realment canviarà. Alhora que la involucra en l’acte abusiu, fent que 
ella se senti culpable de l’incident. D’altra banda, l’home queda reforçat en la seva 
conducta, atès que ell mateix no vol identificar-la com a violenta, i el perdó o la por 
de la dona, li permeten no qüestionar-se les seves accions. 
 
Aquest cicle de violència es pot allargar fins i tot desprès de la separació i, tot i que 
potser que no s’identifiqui fàcilment, també es pot donar en parelles que no conviuen 
juntes.  
        
3.4. Conseqüències de la violència masclista 
 

- Destrucció progressiva  de l’autoestima. 
- Vergonya per part de les dones davant la seva sensació de fracàs personal i 

sentiments de culpabilitat. 
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- Aparició de la indefensió apresa: autoconvenciment de la incapacitat per 
resoldre la situació de violència així com de la manca de recursos personals, 
familiars i socials, i per tant, de la cronificació de la situació. 

- Resposta autodestructiva i de desvalorarització interior davant d’aquesta  
situació. 

- Por i/o  terror incontrolat a l’agressor i a poder generar amb les seves accions 
situacions de conflicte. 

- Inseguretat i/o indecisió, que pot provocar que les dones facin un retrocés o 
s’estanqui en el seu procés de canvi i/o recuperació. 

- Creació d’una falsa esperança de que la situació de violència pot canviar 
- Tolerància  als comportaments violents que pateixen. 
- Aïllament de les dones d’altres fonts de reforç emocional positiu i suport 

professional. 
- Una sèrie de símptomes patològics (lesions, malalties cròniques ...) amb  

diferents manifestacions psicosomàtiques i malestar en general . 
- Psicopatològicament, es donen quadres de depressió, ansietat, insomni, 

estrès post – traumàtic.... 
 

4. Model d’intervenció 

Atesa la complexitat del fenomen de la violència masclista, cal establir un model 
d’intervenció que tingui en compte aquesta realitat. Es considera que el model 
d’anàlisi ecològica aplicat a la violència masclista, facilita l’anàlisi i l’actuació en els 
contextos cultural, social i individual que la permeten, i posa en evidència la 
interrelació dinàmica que s’estableix. 

- Cultural: desarticular els paradigmes i els sistemes de creences que legitimen i 
perpetuen la violència, com ara l’abús del poder, la discriminació per motius de 
sexe i gènere i la utilització de la violència com a instrument d’imposició i 
resolució de conflictes. 

 
- Social: actuar contra els dispositius que han legitimat la pràctica d’aquesta 

violència a través de la impunitat dels qui l’exerceixen individualment, però 
també contra els sistemes que la perpetuen mitjançant determinats productes 
culturals. També cal treballar contra la tolerància social de la violència 
masclista, que provoca, entre altres coses, que les dones que es troben en 
situacions de violència no disposin del suport necessari. 

 
- Individual: facilitar l’atenció social i terapèutica necessària per a la recuperació 

de cada dona, així com dels infants que han viscut situacions de violència. 
D’aquesta manera, no només s’incideix en el procés individual de recuperació 
de les seqüeles que hagi provocat la violència, sinó que es desenvolupa un 
treball per prevenir noves situacions abusives. 

 

4.1. Eixos bàsics d’actuació 

D’acord amb el Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista de la Generalitat de Catalunya, l’aplicació d’aquest model conceptual 
defineix quatre eixos bàsics d’actuació –prevenció, detecció, atenció i recuperació- 
que ordenen les intervencions que han de dur a terme els diferents organismes i 
agents implicats. 
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Prevenció

S’entén per prevenció el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la 
incidència del fenomen de la violència masclista mitjançant la reducció dels factors 
de risc. La prevenció n’evita la normalització. Les actuacions preventives han de 
considerar, tant els casos en els quals encara no s’han manifestat les situacions 
d’abús, per tal d’actuar a l’avançada, -especialment entre la població jove-, com els 
casos en els quals ja s’han donat situacions de violència per evitar-ne la cronicitat. 

Un dels objectius de la prevenció és sensibilitzar la ciutadania, i especialment les 
dones, per tal que cap forma de violència no sigui justificada ni tolerada. S’entén la 
sensibilització com el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives que tenen per 
objectiu generar canvis i modificacions a l’imaginari social que permetin avançar cap 
a l’eradicació de la violència masclista. 

Detecció

S’entén per detecció la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 
tècnics que permetin identificar i fer visible el problema de la violència masclista, tant 
si apareix de manera precoç com si es tracta d’una violència crònica. La detecció 
permet conèixer les situacions en les quals s’ha d’intervenir per tal d’evitar-ne el 
desenvolupament i la cronicitat. 

Atenció

S’entén per atenció el conjunt d’accions destinades a una persona per tal que superi 
tant les situacions d’abús com les conseqüències en els contextos personals, 
familiars i socials. S’ha de garantir la seguretat i proporcionar informació detallada 
sobre els recursos i els procediments que faciliten la resolució de la situació. Els 
equips professionals han de facilitar una atenció de qualitat que situï les dones en el 
centre de l’atenció, per tal de potenciar les seves habilitats personals, i evitar la 
victimització secundària. 

A aquest efecte, s’entén per victimització secundària (o revictimització) el 
maltractament addicional que reben les dones en situacions de violència masclista 
com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits –quantitatius i/o qualitatius- de 
les intervencions efectuades pels organismes responsables, així com per les 
actuacions que no han assolit el nivell de coordinació necessària amb altres agents 
implicats. 

Recuperació 

S’entén per recuperació l’etapa del cicle personal i social on es restableixen els 
àmbits danyats a  causa de les situacions de violència. Aquest procés es du a terme 
amb l’acompanyament d’una persona o d’un equip professional, i la seva durada es 
relaciona amb el dany patit, la cronicitat de l’abús i la capacitat de resiliència de 
cadascuna de les persones afectades. 

La resiliència és la capacitat de les persones per afrontar amb èxit les situacions 
desfavorables o de risc, i per adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les 
circumstàncies adverses. 
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En relació amb la recuperació, cal esmentar la reparació que és el conjunt de 
mesures preses pels diversos organismes i agents responsables de la intervenció en 
el marc de la violència masclista (jurídiques, econòmiques, socials, laborals, 
sanitàries, educatives, etc.), que contribueixen al restabliment dels àmbits danyats 
per la situació viscuda. En definitiva, la reparació esdevé la manera en què el conjunt 
d’actors socials contribueix al procés de recuperació de les dones que han viscut 
situacions de violència masclista. 

 
5. Comissió integrant del protocol 
 
5.1. Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones 
5.2. Àrea bàsica  de Salut 
5.3. Serveis socials bàsics 
5.4. Policia Local 
5.5. Mossos d’Esquadra 
5.6. Col·legi d’Advocats 
5.7. Educació 
 
5.1. Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones 
  
 
El Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones és un servei públic municipal 
que depèn funcionalment de la Unitat d’Igualtat, encarregada de coordinar i impulsar 
les polítiques d’igualtat de gènere, i està adreçat a totes les dones empadronades a 
Sant Quirze del Vallès. 
 
El CMIRD té com a objectius: 
 

• Fomentar l’equitat entre dones i homes. 
• Fomentar la participació de les dones en tots els àmbits. 
• Realitzar accions específiques de prevenció, sensibilització i detecció precoç 

de situacions de discriminació i violència vers les dones. 
• Oferir informació i assessorament especialitzat a totes les dones que hagin 

patit alguna situació de discriminació 
• Ser un espai de referència en igualtat de gènere per a tota la ciutadania. 

 
Els serveis d’informació i atenció especialitzada a les dones que ofereix el CMIRD de 
Sant Quirze del Vallès són: 
 

• Informació i orientació general, sobre els recursos d’interès per a les dones. 
• Atenció especialitzada i professional a totes les dones que facin la demanda 

per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona. 
• Atenció psicològica individual i grupal. 
• Assessorament jurídic, en les especialitats de civil, laboral, estrangeria i 

penal. 
• Suport integral a les dones en situació de violència masclista. 
• Atenció psicològica especialitzada a fills i/o filles de les dones ateses en el 

servei en situacions de violència masclista. 
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Accions per àmbit d’actuació 
 

a) Prevenció i sensibilització 
 

- Realització de campanyes i actuacions de sensibilització i prevenció de la 
violència vers les dones adreçades a tota la població. 

- Realització de xerrades i tallers als centres educatius per prevenir la violència 
masclista, implicant al professorat mitjançant la Comissió de coeducació. 

- Disseny i realització d’accions formatives entorn la violència de gènere 
adreçada a professionals. 

- Coordinació amb entitats municipals per a la realització de campanyes i 
accions de sensibilització. 

- Coordinació amb els diferents serveis municipals per a la realització 
d’accions de sensibilització i prevenció. 

 
b) Detecció 

 
- Informació a tota la població sobre els recursos existents en el municipi per 

atendre a dones que han patit o pateixen situació de violència  
- Establiment d’indicadors de detecció i/o símptomes físics o psíquics 

sospitosos. 
- Realització d’una acurada valoració en aquells casos en els que es confirmin 

els indicadors de sospita, amb l’objectiu de poder avaluar el risc i la prioritat 
de les actuacions a realitzar. 

 
c) Atenció i recuperació 

 
- Atenció individual, derivació al servei psicològic i jurídic i coordinació amb la 

resta d’agents del protocol, a fi d’activar els recursos de protecció i socials 
que siguin necessaris. 

- Atenció individual i grupal per a la recuperació integral de les dones. 
- Atenció psicològica als seus infants. 
- Coordinació amb els diferents agents implicats al circuït. 
- Abordatge integral de la situació, ajudant a la dona a reconstruir la seva 

xarxa social. 
- Derivació a la casa d’acollida d’urgències. 

 
d) Coordinació Interdepartamental i Interinstitucional 

 
- Coordinació les actuacions municipals per a l’abordatge integral de les 

situacions de violència vers les dones. 
- Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb tots els serveis i 

departaments que intervenen en la prevenció, detecció i atenció de les 
situacions de violència masclista. 

- Coordinació de la comissió de seguiment i avaluació del protocol de violència 
de gènere. 

 
 
5.2. Serveis sanitaris 
 
Els serveis sanitaris són cabdals per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la 
recuperació de dones que viuen o han viscut situacions de violència, ateses les 
seves característiques quant a accessibilitat, contacte directe i continuat amb les 
dones, així com pels equips professionals multidisciplinaris. 
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L’actuació en els serveis sanitaris s’estructura en les dimensions següents: 
 
1. Prevenció 
2. Detecció 
3. Atenció i recuperació 
4. Coordinació interdepartamental i interinstitucional 
 
1. Prevenció  

 
Participació en un programa de formació sobre la violència masclista. 
     
Accions dirigides a millorar el coneixement dels i les professionals de la salut. 
Formar referents al Centre d’Atenció Primària (CAP) que puguin incrementar la 
consciència entorn la violència vers les dones entre els i les professionals de la salut 
i la comunitat en general. 
   
Actuacions de sensibilització i conscienciació de la ciutadania. 

 
2. Detecció 
 
2.1. L’entrevista clínica 
 
És molt important mantenir una actitud d’atenció activa davant la possibilitat que les 
dones que visiten els serveis sanitaris pateixin una situació de violència, l’hagin 
patida o es trobin en risc de patir-la, el reconeixement del fet que aquesta situació és 
un problema de salut pública i que l’alta prevalença que té entre la població 
femenina requereix l’actuació activa.  
 

- Consulteu: Annex 2.1. Pautes per a l’entrevista clínica. 
 
2.2. Indicadors de risc 
 
Hi ha una sèrie de signes i símptomes que poden fer pensar que la dona pateix 
violència masclista. És important que el conjunt de professionals de la salut els 
conegui i mantingui una actitud d’alerta en la consulta, ja que la detecció d’aquests 
signes pot permetre intervenir sobre les situacions de violència. 
 
La forma més freqüent d’abús és la psicològica o emocional, que, tot i que és la 
violència més invisible a la primera vista, va deixant marques profundes en la salut 
física i mental de les dones que la pateixen. Té un caràcter insidiós que fa que 
perduri en el temps, i la seva reiteració va destruint de manera progressiva 
l’autoestima de la dona, fins al punt que en molts casos li costa identificar-se com a 
dona maltractada. Fins i tot en els casos en què la violència és física, són una 
minoria les dones que acudeixen al sistema sanitari amb una queixa explícita 
d’haver-la viscut o d’estar-la vivint.  
 

- Consulteu: Annex 2.2. Indicadors d’ajuda a la detecció. 
 
2.3. Valoració 
 
En el cas que els indicadors de sospita siguin positius s’ha de sotmetre cada cas a 
una acurada valoració. La valoració ens ha d’ajudar a determinar si tan sols es tracta 
d’una mera sospita de violència, si ens estem enfrontant a un cas de violència que 
encara no presenta perills extrems per a la salut de la dona, o bé si ens trobem 
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davant d’una dona que es troba en perill extrem pel que fa a la seva salut, o fins i tot 
pel que fa a la seva vida. 
 
A títol orientatiu, cal dir que la valoració pot fer-se a diferents nivells: valoració 
biopsicosocial, de la situació de violència, del risc, etc., i es pot anar completant en 
visites successives i a mesura que s’aprofundeix en el coneixement de la dona. 
 

- Consulteu: Annex 2.3. Indicadors de valoració 
 
3. Atenció i recuperació 
 
Atenció immediata i prioritària de la dona que ha patit una agressió, ja sigui de 
carácter físic o psíquic. 
 
Valoració del risc i el perill. 
 
Informació dels recursos que existeixen i dels quals pot disposar: denúncia a  Policia 
Local, Mossos d’Esquadra o Jutjat de Guàrdia; atenció al Centre d’Atenció a la 
Dona, a on pot rebre assesorament jurídic (Col.legi d’Advocats de Sabadell) i suport 
psicològic; atenció als Serveis Socials. 
 
Realització d’una valoració objectiva de les lesions i emissió d’un informe d’aquestes 
deixant constància a la història clínica. 
 
Emissió d’un part de lesions amb dues còpies, una per la dona i una altra pel Jutjat. 
 
Actuació amb els fills i les filles i altres persones dependents, si n’hi hagués. 
 
4. Coordinació interdepartamental i interinstitucional 
 
Participació en la definició del model municipal d’atenció a dones víctimes de 
violència masclista. 
  
Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb els altres serveis que 
intervenen en la prevenció, detecció i atenció de les situacions de violència 
masclista. Sempre amb el consentiment de la dona 
 
 
Actuació en casos d’agressió sexual 
 
Les agressions sexuals, com a forma de violència masclista, s’exerceixen tant en 
l’àmbit social o comunitari com en l’àmbit de la parella i familiar.  
 
Entenem per agressió sexual l’ús de la violència física i sexual exercida contra les 
dones i les menors d’edat i que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a 
arma per demostrar poder i abusar-ne. 
 
La violència sexual envers les dones pot ser exercida per part de la seva parella o 
ex-parella, o per part d’altres homes, de l’àmbit familiar, social o comunitari. En 
general les dones consulten quan l’agressor no és la parella, i és poc freqüent que 
ho facin per agressió sexual dins l’àmbit de la parella. És en aquests casos que la 
violència sexual sol romandre oculta i resulta, per tant, difícil de detectar. Aquests 
actes constitueixen un delicte contra la llibertat sexual de la dona, i les actuacions 
sanitàries que han de dur a terme el conjunt de professionals de la salut d’atenció 
primària i comunitària o altres dispositius sanitaris hospitalaris i no hospitalaris que 
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atenguin una agressió sexual, han de garantir la valoració física, psíquica i social de 
la dona. 
 
El personal sanitari d’atenció primària i/o Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) o d’un altre dispositiu sanitari no hospitalari que atengui una agressió sexual 
ha de garantir la valoració física, psíquica i social de la dona. S’ha de valorar també 
la necessitat de remetre a la víctima a un centre hospitalari, sense que hi hagi 
rentats ni canvis de roba. En cas de fel·lació, és important evitar, en la mesura que 
sigui possible, la presa de líquids o aliments abans del reconeixement de la víctima a 
l’hospital. 
 
És necessària la comunicació immediata a través del telèfon amb el jutjat de guàrdia 
corresponent, que ha d’acordar l’assistència del metge o la metgessa forense, o ha 
d’encomanar al  professional de la salut que estigui de guàrdia la recollida de 
mostres d’interès. Tot i que la dona manifesti el desig de no presentar denúncia en 
aquell mateix moment, cal comunicar els fets al jutjat de guàrdia, de manera que 
pugui incoar el procediment judicial corresponent i disposar de mesures 
d’investigació i assegurament necessàries per si la resta de persones legitimades, o 
la mateixa dona en el futur, volen exercir l’acció penal. 
 
 
5.3. Serveis socials bàsics 
 

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i 
la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. 

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a 
fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les 
diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els 
serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la 
relació dels destinataris dels serveis 

Són destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en 
alguna o algunes situacions de risc o vulnerabilitat, entre elles la violència masclista i 
les diverses manifestacions de violència familiar. 

Accions per àmbit d’actuació 
 

a) Prevenció i sensibilització 
 

- Participació en programes de formació sobre la violència masclista. 
- Oferiment, mitjançant l’atenció directa, del màxim d’informació sobre els 

recursos. 
 
b) Detecció 

 
- Treball d’equip amb els/les professionals del servei per valorar la situació de 

violència (Educadors/es social i Treballadors/es socials). 
- Treball interdisciplinar amb els professionals que formen part de la Comissió 

del protocol de violència de gènere. 
- Aplicació dels protocols de detecció i d’atenció davant de situacions de 

maltractament. 

 16



PROTOCOL MUNICIPAL PER A L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA Sant Quirze del Vallès 

- Quan es detecta una situació de risc, informar a les usuàries dels recursos 
existents per elles i de protecció dels fills al seu càrrec. 

- Coordinació i/o derivació al CMIRD 
 
c) Atenció i recuperació 

 
- Oferiment de suport a la dona i al seu entorn familiar, mitjançant un pla de 

treball establert. 
- Tramitació d’ajuts i recursos necessaris per la cobertura de necessitat 

bàsiques i la millora de la seva situació social. 
- Activació del Protocol d’urgència social. 
- Implementació del circuit d’intervenció integral consensuat i definit pel 

programa d’igualtat en els casos de violència. 
 
d) Coordinació interdepartamental  i interinstitucional 
 
- Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb altres serveis 

implicats en la prevenció, detecció i atenció de les situacions de violència de 
gènere. 

- Participació en la definició del model d’atenció a dones víctimes de violència. 
- Participació a les Comissions del protocol de violència de gènere. 

 
 
5.4. Serveis de seguretat 
 
La policia local de Sant Quirze del Vallès i els Mossos d’Esquadra, des de l’any 2008 
i a partir dels acords assolits pel repartiment dels cassos de la nostra població i la 
coordinació, l’assessorament, la prevenció, la tramitació i el seguiment de les 
víctimes de violència masclista, compleixen les seves tasques conjuntament. 
  
Policia local de Sant Quirze del Vallès i Mossos d’Esquadra Sabadell  
  
Accions per àmbit d’actuació:  
  
a) Prevenció i sensibilització  
  
- Realització de xerrades a escoles i instituts encaminades a prevenir als joves sobre 
determinades conductes i actituds embrionàries de la violència de gènere.  
  
- Control diari dels incidents relacionats amb la violència de gènere succeïts a la 
Comissaria de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra de Sabadell.  
  
- Explicacions als brífings per a la sensibilització de la resta de membres del Cos de 
la Policia Local de Sant Quirze del Vallès i dels Mossos d’Esquadra que formen part 
de la Comissaria de Sabadell.  
  
b) Detecció  
  
- Recull de les denúncies instruïdes a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Comissaria 
la policia Local de Sant Quirze del Vallès i dels Mossos d’Esquadra de Sabadell, 
relacionades amb la violència domèstica i la violència masclista.  
  
- Recull dels assessoraments realitzats per part de la OAC de la Policia Local de 
Sant Quirze del Vallès i del Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra de 
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Sabadell de totes aquelles persones que en un principi no volen denunciar però 
volen saber quins drets tenen i de quins recursos disposen.  
  
c) Atenció i recuperació  
  
- Seguiment dels casos amb trucades telefòniques periòdiques i, si s’escau, visites 
domiciliàries.  
  
- Establiment de proteccions especials en casos d’alt risc.  
  
- Acompanyaments a hospitals i a judicis ( Mossos d’Esquadra).  
  
- Derivació al servei especialitzat per a la recuperació de la dona (Serveis Socials, 
Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones i Oficines d’atenció a la 
Víctima del Departament de Justícia).  
  
d) Coordinació interdepartamental i interinstitucional  
  
- Realització d’un treball transversal dins el cos de policia local i dels Mossos 
d’Esquadra, i entre aquests i els altres òrgans de l’administració i la comunitat. Des del 
Departament d’Interior es duu a terme una coordinació amb els Departaments de Salut, 
Acció Social i Ciutadania, Educació i Justícia, entre altres. 
  
 
5.5. Col·legi d’Advocats 
 
Com un agent més en la lluita contra la violència masclista, fa més de vuit anys que 
el Col·legi d’Advocats de Sabadell, va crear un servei especialitzat en l’assistència a 
la víctima, que, si bé en un primer terme va ser de Violència Domèstica, una vegada 
publicada la Llei 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la Violència de Gènere, es va centrar exclusivament en aquesta matèria. 
 
Aquest servei consisteix en la designació immediata d’un/a advocat/da per a 
qualsevol dona, amb independència de l’edat o nacionalitat, que hagi estat agredida 
de qualsevol forma per un home, que sigui o hagi estat la seva parella, o amb el que 
hagi tingut una relació sentimental estable. 
 
Està integrat per advocats/des especialitzats/des en matèria de dret penal i de 
família, que s’han format en cursos homologats i tenen una experiència mínima de 
cinc anys en aquests àmbits. 
 
Es caracteritza per la unitat de defensa, és a dir, per tal d’evitar l’anomenada 
“peregrinació de la víctima”, una vegada una dona ha sol·licitat l’assistència Lletrada, 
l’advocat/da que l’hi ha estat designat/da la defensarà en tots els temes que tinguin 
relació amb la seva situació de violència masclista, és a dir, en els procediments 
penals que es derivin de la pròpia agressió, com els que s’iniciïn arrel de 
l’incompliment d’una ordre de protecció, així com en els procediments civils de 
divorci, guarda i custòdia dels fills o filles, mesures provisionals, i l’execució de tots 
ells. 
 
Els objectius del torn d’ofici en la especialitat de Violència contra la Dona són: 
 
Assessorar a totes les dones que es trobin en situació de violència masclista que ho 
sol·licitin, fins i tot de forma prèvia a la denúncia. 
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Oferir assistència a les víctimes en les dependències policials quan ho requereixin, 
una vegada han estat informades dels seus drets pels agents. 
 
Oferir assistència a les víctimes en seu judicial, per tal de formalitzar l’acusació i 
sol·licitar l’ordre d’allunyament amb o sense mesures civils, si s’escau. 
 
Assessorar, i si cal, dirigir la defensa dels seus drets i del seus fills i filles menors, en 
els procediments civils que s’hagin d’iniciar. 
 
Oferir un suport legal constant a la dona durant tot el procés i amb un màxim de dos 
anys des de la designació. 
 
Per acomplir amb aquests objectius, el Col·legi disposa, a la primera planta dels 
Jutjats de Sabadell, del Servei d’Orientació Jurídica, on es poden adreçar les dones 
que necessitin d’un assessorament previ a l’inici d’un procediment judicial o a la 
interposició d’una denúncia. 
 
En cas de necessitar l’assistència una vegada s’ha pres la decisió de denunciar o 
quan la denúncia ja es troba en seu judicial, el Col·legi compte amb un advocat/da 
de guàrdia, cada dia, especialitzat/da en la matèria, localitzable les 24 hores i al que 
només cal trucar per telèfon si la dona reclama el seu servei. Si la dona demana 
advocat/da en les dependències policials, el mateix lletrat serà qui l’acompanyarà al 
Jutjat, i es considerarà designat per a tot els processos. 
 
Tot i que es tracta de torn d’ofici, el servei no sempre és gratuït, ja que és necessari 
que la dona que ho sol·liciti, sigui tributària del dret d’assistència jurídica gratuïta, és 
a dir, que no disposi de mitjans econòmics suficients que li permetin pagar la seva 
defensa de forma privada. 
 
Malgrat que el màxim d’ingressos per obtenir aquest dret, actualment, és de 
1.050,00 € bruts mensuals, en el casos de víctimes de violència masclista no s’aplica 
una política restrictiva, de tal manera que es concedeix el dret fins i tot quan els 
ingressos superen els 1.200,00 € mensuals, inclòs amb quanties més elevades si la 
dona té fills/es menors al seu càrrec. 
 
Una vegada la dona es troba en seu policial o judicial, l’assistència és immediata si 
requereix la presència del lletrat/da, amb independència de la quantia dels seus 
ingressos, però una vegada ha rebut el servei, s’ha de dirigir a la seu del Col·legi 
d’Advocats existent a l’edifici judicial i tramitar la justícia gratuïta, per aconseguir la 
designació de l’advocat/da que ja l’ha assistit, i que aquest/a pugui instar tots el 
procediments judicials civils i penals en la defensa del seus interessos. 
 
 
5.6. Educació 
 
A través dels anys l’Ajuntament de Sant Quirze, mitjançant la regidoria d’Educació, 
ha impregnat les seves actuacions d’uns trets d’identitat propis, basats en la 
proximitat a la comunitat educativa i la seva participació en les polítiques educatives 
del municipi. Amb aquest objectiu es doten amb els recursos més adients i es vetlla 
per una bona planificació educativa. 
 
Objectius generals 
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• Elaborar el mapa escolar del municipi: Es realitza en col•laboració amb el 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb les 
comissions que garanteixen el procés de preinscripció als centres escolars.   

• Facilitar l’acompanyament pel pas de l’escola a l’institut:  S’ofereix a l’alumnat 
i a les seves famílies la possibilitat d’apropar-se a la nova etapa a través de 
reunions entre els professionals de primària i els de secundària.  

• Garantir l’educació al llarg de la vida:  El Centre de Formació d’Adults 
Municipal ofereix programes de formació adreçades als majors de 16 anys i 
l’Escola Municipal de Música té una oferta amplia adreçada no només a la 
infància sinó a qualsevol persona que desitgi cultivar-se en aquesta 
disciplina.  

• Impulsar projectes educatius i el desplegament del currículum d’acord amb 
l’entorn on es desenvolupa i els valors que en ell imperen 

• Oferir formació per l’ocupació: Es realitza en coordinació amb el Servei 
d’Ocupació de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament.  

• Disposar d’equipaments esportius i culturals: Es comparteixen els usos de les 
instal•lacions,  tant dels centres educatius com dels municipals.   

• Oferir, des de tots els centres educatius, uns serveis de qualitat que vagin 
més enllà de l’horari lectiu, que compleixin funcions diverses amb un marcat 
caràcter educatiu. 

• Afavorir els processos de participació i col·laboració entre les diferents 
administracions amb competències en l’àmbit educatiu, els centres educatius, 
les associacions i les entitats, fomentant la cooperació entre elles en benefici 
del desenvolupament del municipi. 

 
Accions per àmbit d’actuació: 
 
a) Prevenció i sensibilització: 
 
- Introducció i promoció de les accions proposades pels diferents programes 
interdepartamentals: Igualtat, Joventut, Salut, Cooperació o altres, als centres 
educatius.  
 
- Implementació i seguiment del projecte de Coeducació en  la comunitat educativa, 
conjuntament amb Igualtat. 
 
b) Detecció: 
 
Aplicació dels protocols de detecció i atenció davant de situacions de 
maltractaments. 
 
c) Atenció i recuperació: 
 
Implementació del circuit d’intervenció integral, consensuat i definit pel programa 
d’igualtat,  en els casos de violència. 
 
 
d) Coordinació Interdepartamental i interinstitucional 

Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb els altres serveis que 
intervenen en la prevenció, detecció i atenció de les situacions de violència masclista 
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6. Altres agents que intervenen 
 
6.1. Joventut  
6.2. Promoció Econòmica 
6.3. Entitats 
 
6.1. Joventut 
 
El servei de Joventut de Sant Quirze del Vallès, és un servei adreçat principalment a 
joves d’ entre 12 i 25 anys.  
 
Des de la realització del darrer Pla Local de Joventut, la missió del servei de joventut 
és la de promoure i facilitar l’arrelament de la població juvenil al municipi. Aquesta 
missió s’estructura en dos grans eixos, el de l’emancipació dels joves, entesa des de 
les perspectives d’educació, treball, habitatge, salut, cultura i oci i cohesió social, i el 
de la participació, entesa des de una perspectiva democràtica i de igualtat de 
oportunitats. 
 
Des de la Regidoria de Joventut, tenint en compte la transversalitat inherent a les 
seves actuacions, es compta amb la incorporació estructural de la perspectiva de 
gènere en les seves línies estratègiques. Aquestes es tradueixen en els següents 
serveis i actuacions: 
 
a) Prevenció i sensibilització: 
 
- Introducció i promoció de les accions proposades pels diferents programes 
interdepartamentals: Igualtat, educació, Salut, Cooperació o altres, a l’equipament 
juvenil Espai Canya Jove. 
 
- Organització de la campanya de prevenció “Talla amb els Mals Rotllos” i el concurs 
“Carta a un maltractador”, conjuntament amb els departaments d’Igualtat i Educació. 
 
- Assessorament: l’equipament juvenil disposa de un servei d’informació per als 
joves des del qual s’informa, s’assessora i s’orienta en temes d’afectivitat i sexualitat, 
igualtat d’oportunitats i violència de gènere. Aquest assessorament es fa extensiu a 
través del projecte PIDCES a l’ institut i a través de la web del canya jove. 
 
- Realització de tallers, xerrades i cinefòrums adreçats principalment a adolescents, 
sobre violència de gènere i relacions abusives a l’espai canya jove per tal de 
treballar la prevenció i la sensibilització entre el jovent. 
 
- Formació i sensibilització del personal de joventut: els i les professionals adscrits al 
servei de joventut reben de forma continuada formació en temes de gènere, tant pel 
que fa a com treballar la prevenció cap al jovent com pel que fa a la detecció. 
 
b) Detecció: 
 
Difusió del protocol i dels recursos existents entre els i les joves usuaris del servei de 
joventut i entre les entitats juvenils. 
 
 
 

 21



PROTOCOL MUNICIPAL PER A L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA Sant Quirze del Vallès 

c) Atenció i recuperació: 
 
Implementació del circuit d’intervenció integral, consensuat i definit pel programa 
d’igualtat,  en els casos de violència. 
 
 
d) Coordinació Interdepartamental i interinstitucional 

Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb els altres serveis que 
intervenen en la prevenció, detecció i atenció de les situacions de violència 
masclista. 
 
 
6.2. Promoció econòmica 
  
El Servei d’Ocupació de Sant Quirze del Vallès és un servei adreçat a la ciutadania 
del municipi que té com a objectiu millorar la capacitat d’inserció de totes aquelles 
persones que s’adrecin al servei amb la intenció d’aconseguir un lloc de treball. Els 
serveis que ofereix són: borsa de treball, orientació laboral, formació en 
competències per a la recerca de feina, club de la feina, programes d’ocupació i 
suport a les empreses en la gestió d’ofertes de treball. 
  
Prevenció i sensibilització 
Formació en igualtat d’oportunitats 
  
Atenció i recuperació 
Orientació i suport en la recerca de feina. 
Formació en competències per a la recerca de feina. 
  
Coordinació interdepartamental i interinstitucional 
Coordinació amb el Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones per donar 
suport en la recerca de feina a dones que han patit violència. 
 
6.3. Entitats 
 
Les entitats poden jugar un paper molt important en la prevenció, la detecció i la 
recuperació de les dones que han patit o estan patint violència. És important que totes i 
cadascuna d’elles, des del seu àmbit, incorporin accions que ajudin a assolir els 
objectius d’aquest protocol. No és només responsabilitat de les que adrecen les seves 
activitats a les dones, sinó de tothom, col·laborar-hi en la mesura de les seves 
possibilitats. 
 
Durant els darrers anys han estat moltes les entitats que han participat d’una manera o 
altra en la denúncia de la violència vers les dones, especialment participant en els actes 
commemoratius del Dia internacional contra la violència masclista. 
 
Les entitats de dones del municipi han endegat projectes i/o han fet propostes per 
col·laborar en l’acompanyament a dones que pateixen o han patit violència i als seus 
fills/es. Aquestes propostes orientades a l’acompanyament i la recuperació de la dona i 
els seus fills/es han de ser complementàries a les actuacions de l’administració, i seran 
portades a terme amb la coordinació i l’assessorament d’aquesta comissió. 
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7. Actuacions i recursos en casos d’urgència 
 
Per a aquelles situacions en que es valori que existeix un risc alt per a la dona i els 
seus fills/es i sempre amb el seu consentiment, es preveuen les següents 
actuacions: 
 
A) Sol·licitud de casa d’acollida d’urgències: 
 
El conveni de col·laboració amb la Fundació AGI preveu la possibilitat de fer ús del 
recurs d’acolliment d’urgència per un període màxim de 15 dies per a la dona i els 
seus fills/es. 
 
La metodologia de treball per a fer l’ingrés d’acollida és el següent: 
 
La dona i els seus fills/es, o bé la dona sola, seran derivats a través de la Unitat 
d’igualtat del CMIRD, dels Serveis socials i de la Policia Local de Sant Quirze del 
Vallès al telèfon d’urgències facilitat per la Fundació AGI. Aquests agents han d’estar 
coordinats i posar en coneixement dels altres aquest ingrés. 
 
Des d’AGI (telèfon d’urgències) s’establiran els passos a seguir a l’ingrés: recepció 
de l’informe de derivació, còpia de la denúncia si existeix, avaluació del cas i 
preparació de la plaça que ha d’ocupar en el pis d’urgències, establiment del dia i 
hora per efectuar l’ingrés. 
 
B) Sol·licitud de casa d’acollida de la Generalitat de Catalunya: 
 
Si es preveu que aquesta situació pot allargar-se en el temps i requereix que la dona 
i els seus fills/es siguin acollits per un període més llarg, paral·lelament a la sol·licitud 
del servei d’urgències es tramitarà la sol·licitud d’ingrés a una casa d’acollida de la 
Generalitat de Catalunya, on el període màxim d’estada és de 6 mesos.  
 
Els passos a seguir per a sol·licitar l’ingrés són: 
 
Primer.- Trucar a la Unitat d’Actuacions en matèria de violència familiar i explicar la 
situació de la dona perquè faci la valoració del seu ingrés. 
 
Segon.- Enviar l’informe de sol·licitud establert per aquest organisme. 
 
Les unitats referents per fer la sol·licitud són els Serveis socials i Igualtat, que 
s’hauran de coordinar per a sol·licitar l’ingrés. 
 
C) Activació del protocol d’urgència social: 
 
Si en el moment en que es requereix la sortida immediata de l’habitatge habitual és 
fora de l’horari d’atenció del CMIRD o no fos possible l’entrada immediata a la casa 
d’acollida d’urgències, es procedirà a activar el Protocol d’urgència social. 
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11. Annexos 
 
Annex 1. Indicadors de risc 
 
Abús emocional, psíquic i verbal 
 

 Insultar, designar-la con alies despectius o adjectius degradants 

 Amenaçar-la (de mort, d’emportar-se als infants, de fer-la fora de casa, etc.) 

 Criticar i trobar defectes en tot el que fa o diu 

 Obligar-la a fer coses sota amenaces 

 Torturar-la mostrant-li com castiga o fa mal als seus fills/es, mascotes, etc. 

 Atemorir-la dient-li el pensa fer amb ella i/o els seus infants 

 Cridar-li i donar-li ordres 

 Humiliar-la, fer-li burles o bromes que fereixen 

 Fer-li passar vergonya davant dels seus infants, amics, coneguts, etc. 

 Culpar-la per tot, inclús per coses absurdes (del mal temps, etc.) 

 Demostrar-li que no confia en ella ni en res del que fa o diu 

 No tenir en compte els seus gustos, opinions, sentiments 

 Exigir-li que endevini els seus pensaments, desitjos o necessitats 

 Mostrar-se cínic, prepotent i insolent amb ella i/o els seus fills/es 

 Acusar-la de traïdora, deslleial, etc. si explica o denuncia lo que passa 

 Obligar-la a escoltar-lo durant hores 

 Exhibir-se desarreglat, mal vestit o brut per a molestar-la 

 Fer-la sentir tonta, inútil, dèbil, ignorant, incompetent, etc. 

 Manifestar-li menyspreu por ser dona 

 Exigir-li que mantingui el rol d’esposa y mare que ell imposa 

 Fer-la obeir amb gestos, mirades, senyals amb el cap, sorolls, etc. 

 Ignorar-la, no contestar-li, no parlar-li, fer com si ella no existís 

 Mirar-la amb menyspreu, sorna, burla 

 Tenir-la ocupada contínuament sense deixar-li temps per a ella mateixa 

 Confondre-la amb arguments contradictoris 

 Rebaixar-la recordant-li successos del passat 

 Manifestar gelosia o sospites contínuament 

 Interrogar a fills/es sobre les activitats de la mare 

 Tergiversar les coses en contra d’ella 

 Deixar-la plantada quan ella li parla 

 Negar-se a discutir els problemes 
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 Voler tenir sempre raó i la última paraula 

 Negar-se a acompanyar-la a fer coses que ella demana o necessita 

 No donar mai explicacions ni dir quan arribarà, exigir que ella sempre hi sigui 

 Donar indicis que ell va amb altres dones 

 Induir-la al suïcidi 

 Amenaçar-la amb suïcidar-se per a controlar-la 

 Acusar-la d’infidelitat 

 Si estan separats, trucar-la per telèfon a cada moment durant la nit 

 No complir les promeses, pactes, acords de parella 

 Fer comentaris sobre la seva aparença o característiques físiques 

 Demostrar-li odi i amor alternativament 

 Exigir-li submissió y obediència 

 Exigir-li atenció constant i en competència amb els fills/es 

 Preparar un clima de terror que la immobilitza 

 Obligar-la a aparentar un clima de felicitat 

 Expressar una moralitat rígida amb ella i els fills/es 

 Desautoritzar-la davant dels fills/es 

 

Abús econòmic o financer 
 

 No cobrir les necessitats de la família 

 Gastar en si mateix 

 Gastar grans quantitats en coses innecessàries i negar-se a comprar coses vitals 

 Amagar els guanys o inversions 

 Mentir sobre les possibilitats econòmiques 

 Donar diners als fills/es i no a la dona 

 Fer ell les compres per a no donar-li diners en efectiu 

 Negar diners per a medicaments o consultes mèdiques 

 Protestar contínuament per l’ús dels diners 

 Desqualificar-la com a administradora de la casa 

 En cas de divorci no complir amb les pensions d’aliments 

 Vendre pertinences personals d’ella sense el seu consentiment 

 Revisar-li el moneder contínuament 

 Declarar contínuament que tot és seu per ser ell qui guanya diners 

 Ocultar el patrimoni familiar 
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 Negar-se a donar diners per a festes d’aniversari dels fills/es o regals familiars 

 Jugar-se els diners de la família 

 Deixar que ella es faci càrrec de totes les despeses i ell guardar-se el que guanya 

 Agafar-li la tarja de crèdit 

 No sortir de passeig ni de vacances tot i que ells tingui diners 

 Obligar-la a entregar-li els diners que ella guanya 

 Apoderar-se il·legalment dels bens heretats per ella 

 Obligar-la a vendre els seus béns i quedar-se ell amb els diners 

 Utilitzar en benefici propi estalvis prèviament destinats a vacances, tractaments 

mèdics, reformes de la casa, etc. 

 No deixar-la constar legalment com a propietària dels béns inclús essent dels dos 

o d’ella sola 

 Posar els crèdits, deutes a nom d’ella 

 

Abús social 
 

 No permetre-li que l’acompanyi a activitats socials 

 Imposar ell la seva presència en actes socials d’ella 

 Humiliar-la en públic, criticar-la, rebaixar-la o actuar como si ella no estigués 

 Boicotejar els aniversaris, les reunions de Nadal o les trobades familiars 

 Mostrar-se obertament interessat per altres sones davant d’ella 

 No permetre-li treballar i/o estudiar 

 Obligar-la o prohibir-li maquillar-se 

 Prohibir el contacto amb veïns, amics o familiars 

 Mostrar-se desconfiat, intolerant o desagradable amb les amistats o companys de 

treball d’ella 

 No fer-se responsable dels fills/es 

 Tractar-la com a una serventa o no col·laborar quan hi ha convidats 

 En públic mostrar-se amable amb ella com si fos el marit perfecte 

 Muntar “espectacles” o deixar-la plantada en públic 

 Tractar malament a familiars o amics d’ella 

 Obligar-la a vestir como ell vol 

 No deixar-la practicar la seva religió 

 Provocar que l’acomiadin de la feina 

 Desqualificar-la o burlar-se de les seves opinions 
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 Impedir que gaudeixi tranquil·lament de qualsevol situació 

 No deixar-la participar a les festes, celebracions o trobades familiars 

 No permetre-li parlar de segons quin temes 

 Fer-se la víctima en públic declarant que ella el maltracta 

 Obligar-la a consultar metges, psiquiatres, acusant-la de boja, trastornada o 

malalta 

 Internar-la, denunciar-la a la policia o buscar aliats en contra d’ella 

 Segrestra als fills/es 

 No complir el règim de visites amb els fills/es 

 Obligar-la a votar el partit polític que ell vol 

 Si estan separats, esperar-la a la sortida de lafeina, trucar-la per telèfon, seguir-la 

pel carrer, vigilar-la amb qui va i a on. Aparèixer inesperadament als llocs on ella 

va normalment (clubs, amics, família, feina, etc.) 

 No deixar-la sortir sola. Segrestrar-la a casa. 

 Utilitzar-la per cometre delictes o infraccions. 

 
Abús ambiental 
 

 Trencar o llençar objectes 

 Trencar o llençar roba o els objectes personals d’ella 

 Matar o maltractar als animals de companyia d’ella 

 Posar la ràdio o la televisió amb el volum alt per a molestar-la quan està malalta, 

estudiant, dormint o fent dormir a la criatura, etc. 

 Colpejar les portes o les coses quan discuteixen 

 Desconnectar el telèfon quan ell surt de casa perquè ella no pugui parlar 

 Desconnectar o trencar la radio o la televisió perquè ella no els pugui utilitzar quan 

ell no està 

 No permetre que ella vegi els seus programes favorits 

 Menjar-se ell el que està destinat als fills/es 

 Ensenyar-li productes inflamables amenaçant-la amb cremar la casa en qualsevol 

moment 

 Córrer amb el cotxe a gran velocitat amenaçant matar-se amb tota la família  

 Trencar el cotxe d’ella 

 Omplir la casa d’escombreries recollides del carrer 

 Trencar les portes, les finestres, cortines, mobles, estirar les tovalles tirant-ho tot 

pel terra 
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 Trencar plantes, fotografies, cartes, llibres, documents, records o qualsevol 

propietat afectiva d’ella 

 Embrutar i/o desendreçar el que ella acaba d’arreglar, escampar les escombraries 

 Envair la casa amb materials o coses que a ella li desagraden o li fan por (armes 

de foc, pornografia, objectes d’un familiar mort, etc.) 

 Revisar els calaixos o objectes d’ella 

 Amagar o trencar objectes de treball o d’estudi d’ella o dels fills/es 

 Obrir les cartes o escoltar els missatges telefònics d’ella 

 Difondre dades íntimes o injúries d’ella 

 Si estan separats, intentar entrar a la força a casa d’ella 

 Tocar el timbre o aparèixer a cada moment i sense motiu per fer-la sentir el seu 

control 

 

Abús físic 
 

 Cops de puny i puntades 

 Estrènyer, retorçar, estirar braços i mans 

 Intent d’escanyament o asfixia 

 Pessics y mossegades en qualsevol part del cos 

 Estirar o arrastrar del o pel cabell 

 Llençar substàncies tòxiques, àcids, menjar o líquids pel cos o cara 

 Provocar cremades con combustibles o con objetos calientes 

 Escopir, orinar o embrutar el cos de la dona 

 Aixafar la cara contra el plat del menjar 

 Obligar-la a prendre medicaments, psicofàrmacs, alcohol, drogues, etc. 

 Fer-la menjar o empassar a la força: menjar, escombraries, papers o altres 

elements 

 Tallar-la, ferir-la o punxar-la amb ganivets o altres objectes 

 Llençar-li objectes contra el cos o pegar-li amb ells 

 Immobilitzar-la contra la paret, els mobles o el terra 

 Tancar-la al lavabo o dormitori deixant-la a les fosques 

 Apropar-se de manera intimidatòria, acusar-la amb el dit davant dels ulls 

 Donar-li empentes, sacsar-la, alçar-la, fer-li la traveta 

 Desfigurar-la 

 Arrancar-li la ropa 
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 Perseguir-la 

 Fer-la fora de casa a la força 

 Arrossega pel terra, empènyer-la, llençar per les escales 

 Llençar-la des del cotxe 

 Abandonar-la en llocs desconeguts 

 Pegar o donar puntades al ventre durant l’embaràs 

 Ferir-la als genitals o pits 

 Colpejar-li el cap contra la paret, terra, etc 

 Despertar-la a cada moment 

 Apropar-li armes, etc. al cos mentre dona de mamar al nadó 

 Tortures físiques: lligar-la o encadenar-la, cremar-la amb cigarretes, submergir-li el 

cap en aigua, etc. 

 Qualsevol contacte físic no desitjat per ella 

 Homicidi 

 

Abús sexual 
 

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

 Mai accepta un no per resposta 

 Ferir-la introduint-li objectes per la vagina o l’anus 

 Obligar-la al coit anal 

 Tocar-la sense miraments 

 No respectar ni satisfer els gustos d’ella 

 Obligar-la a veure pornografia i copiar models 

 Tomar represàlies si no tenen relacions sexuals 

 Tractar-la como si fos una “cosa” sense sensibilitat 

 Parlar-li de manera insultant durant el coit 

 Demanar-li relacions en llocs i/o moments inoportuns 

 Utilitzar el sexe per a denigrar-la o iniciar discussions 

 Comparar-la amb altres dones 

 Ni seduir-la ni esperar a que ella obtingui placer 

 Obligar-la a tenir relacions sexuals davant dels fills/es o d’altres persones 

 Voler fer-li fotos despullada sense el seu consentiment 

 Obligar-la a vestir de manera excitant per a ell 

 Obligar-la a realitzar gestos o actituds que la humilien o incomoden 
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 Acusar-la de frígida o nimfòmana segons les circumstàncies 

 Obligar-la a tenir relacions quan està deprimida, cansada, malalta, immediatament 

després d’un part o avortament, després de la mort d’un ésser estimat, després 

d’una agressió, després d’un èxit laboral o social d’ell, etc. 

 Utilitzar-la com a descàrrega sexual hostil després d’un disgust laboral o familiar 

 No mostrar-se afectuós, ni parlar-li, ni fer-li petons durant l’acte sexual 

 Obligar-la, amb armes o similars, a tenir relacions 

 Pretendre tenir relacions estant brut i pudent 

 Contagiar-la d’infeccions adquirides altres dones 

 Violar-la 
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Annex 2. Indicadors específics en l’àmbit sanitari 
 
 
Annex 2.1. Pautes per a l’entrevista clínica:  
 
 
2.1.a. Preguntes generals per a una recerca activa de casos de violència 
 
 
Segons el coneixement que es tingui de la dona i el clima de confiança que existeixi, 
pot ser necessari contextualitzar prèviament les preguntes i fer una introducció del 
tipus de les següents: 
 
• La violència en la vida de les dones és un problema molt comú i pot ser molt greu. 
Per això, de manera rutinària, pregunto sobre aquest tema a totes les dones que 
vénen a la consulta. 
 
• Ja sabeu que ara es parla molt de violència, és un problema molt comú i pot ser molt 
greu. 
 
• Moltes dones experimenten algun tipus de violència en la seva vida. 
 
Posteriorment, és convenient seguir per aspectes generals a través de preguntes més 
directes: 
 
• Com van les coses a casa? 
 
• A què creieu que és degut el vostre malestar o problema de salut? 
 
• Us trobo una mica intranquil·la. Us preocupa alguna cosa? 
 
• Esteu vivint alguna situació problemàtica que us faci sentir així? 
 
• Les relacions de parella són de vegades violentes. Què passa quan teniu una baralla 
a casa? Com són aquestes baralles? Lluiteu de vegades físicament? 
 
• Heu viscut o viviu violència psicològica, física o sexual per part de la vostra parella? 
De quin tipus? (Si la resposta és afirmativa:) Des de quan? Amb quina freqüència us 
passa? 
 
 
2.1. b Recomanacions per a l’entrevista clínica a la dona davant de sospita de 
violència 
 
 
• Veure-la tota sola, assegurant-li la confidencialitat. 
 
• Observar-ne les actituds i l’estat emocional (a través del llenguatge verbal i no 
verbal). 
 
• Facilitar-li l’expressió de sentiments. 
 
• Mantenir-hi una actitud empàtica, que faciliti la comunicació, amb una escolta activa. 
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• Abordar-hi directament el tema de la violència. 
 
• Expressar clarament que mai no està justificada la violència en les relacions 
humanes. 
 
• Fer sentir a la dona que no és culpable de la violència soferta. 
 
• Creure-la sense posar en dubte la seva interpretació dels fets, sense emetre judicis, 
intentant fer-li perdre la por per haver revelat l’abús. 
 
• Ajudar-la a pensar i a ordenar les idees. 
 
• Alertar-la dels riscs i acceptar la seva elecció. 
 
• Seguir una seqüència lògica: de preguntes més generals i indirectes a altres de més 
concretes i directes. 
 
• No imposar-li criteris o decisions. La dona és qui pren les decisions i qui determina el 
temps de les seves accions. No fer-li creure que tot s’arreglarà fàcilment. 
 
• No donar-li falses esperances. 
 
• No criticar-ne l’actitud o l’absència de resposta amb frases com ara: Per què seguiu 
amb ell?; Si volguéssiu posar-hi fi, se n’aniria. 
 
• No infravalorar la sensació de perill expressada per la dona. 
 
• No recomanar-li teràpia de parella ni mediació familiar. 
 
• No prescriure-li fàrmacs que li disminueixin la capacitat de reacció. 
 
• No adoptar-hi una actitud paternalista. 
 
 
2.1.c. Preguntes davant de sospita 
 
 
En el cas de sospita per informació obtinguda dels antecedents i les característiques 
de la dona: 
 
• He repassat el vostre historial i trobo algunes coses que m’agradaria comentar-vos. 
Veig que...(relatar les troballes). A què creieu que es deu? Què me’n podeu dir, 
d’això? Creieu que tot està relacionat? 
 
• En molts casos les dones que tenen problemes com els vostres, com ara... (relatar-
ne alguns dels identificats, els més significatius), estan rebent algun tipus de violència 
per part d’algú, per exemple la seva parella. És aquest el vostre cas? 
 
En el cas de sospita per antecedents com ara disparèunia, dolor pelvià: 
 
• Heu estat forçada alguna vegada a tenir relacions o pràctiques sexuals quan no 
volíeu fer-ho? 
 
En el cas de sospita per les lesions físiques que presenta: 
 

 34



PROTOCOL MUNICIPAL PER A L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA Sant Quirze del Vallès 

• Aquesta lesió sol aparèixer quan es rep un cop fort / cop de puny... És això el que us 
ha ocorregut? 
 
• La vostra parella o alguna altra persona utilitza la força en contra vostra? Com? Des 
de quan? 
 
• Alguna vegada us han agredit més greument? (pallisses, ús d’armes, agressió 
sexual) 
 
En el cas de sospita pels símptomes o problemes psíquics trobats: 
 
• M’agradaria conèixer la vostra opinió sobre aquests símptomes que m’heu explicat 
(ansietat, nerviosisme, tristesa, apatia...): des de quan us sentiu així? A què creieu 
que es deu? Els relacioneu amb alguna cosa?  Com va la relació de parella? 
 
• Ha succeït últimament alguna cosa en la vostra vida que us faci estar preocupada o 
trista? Que potser teniu algun problema amb la parella? Amb els fills i les filles? Amb 
algú de la família? A la feina? 
 
• Sembla com si estiguéssiu espantada, en alerta. De què teniu por? 
 
• Teniu alguna dificultat per veure les amistats o la família? Què us impedeix fer-ho? 
 
 
2.1.d.  Preguntes per valorar la situació i el tipus de violència en el cas específic 
de la parella 
 
Violència psicològica 
 
• Us crida sovint o us parla de manera autoritària? 
 
• Amenaça de fer-vos mal o bé de fer mal a les criatures, a altres persones o als 
animals domèstics? 
 
• Us insulta, ridiculitza o menysprea, tots sols o davant els fills i les filles o altres 
persones? 
 
• Es posa gelós sense motiu? 
 
• Us impedeix o dificulta veure la família o les amistats? 
 
• Us culpa de tot el que succeeix? 
 
• Us controla els diners i us obliga a retre compte de les despeses? 
 
• Us impedeix treballar fora de casa o estudiar? 
 
• Us amenaça de prendre-us els fills i les filles si l’abandoneu? 
 
• Ignora els vostres sentiments, la vostra presència, etc.? 
 
Violència física 
 
• La vostra parella us empeny o agafa? 
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• La vostra parella us colpeja, us dóna bufetades o us agredeix de qualsevol altra 
manera? 
 
Violència sexual  
 
• La vostra parella us obliga a tenir relacions sexuals contra la vostra voluntat? 
 
• Us força a dur a terme alguna pràctica sexual que no desitgeu? 
 
 
 
Annex 2.2. Quadre d’indicadors d’ajuda a la detecció 
 
Antecedents conductuals de la dona 
 
• Haver patit o presenciat maltractaments a la infantesa (s’ha de preguntar sobre 
aquest aspecte). 
 
• Informació sobre situacions de maltractaments passats o presents per part de 
familiars, amistats o altres professionals o institucions. 
 
• Història d’abús de medicació, principalment psicofàrmacs. 
 
• Història de conductes d’evasió: abús d’alcohol i drogues. 
 
• Història d’intent/s de suïcidi. 
 
• Història d’accidents repetits (domèstics, caigudes, fent esport, etc.). 
 
• Trastorns de la conducta alimentària. 
 
Antecedents ginecoobstètrics 
 
• Lesions en els genitals, abdomen o pits (principalment durant l’embaràs). 
 
• Disparèunia, dolor pelvià i infeccions genitals de repetició. 
 
• Absència de control de la fecunditat: embaràs no desitjat o no acceptat. 
 
• Retard en la sol·licitud d’atenció prenatal. 
 
• Història d’avortaments o IVE de repetició. 
 
• VIH+ o SIDA. 
 
Motius de consulta 
 
• No es troba un diagnòstic que pugui justificar els símptomes. 
 
• Símptomes somàtics repetitius: principalment dolors crònics, molèsties 
gastrointestinals. 
 
• Símptomes psicològics repetitius: trastorns del son, crisis de pànic i angoixa, 
depressió i ansietat. 
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Pautes d’utilització dels serveis sanitaris 
 
• Hiperfreqüentació o alternança d’hiperfreqüentació amb períodes de llargues 
absències. 
 
• Incompliment de cites i de tractaments. 
 
• Presència constant de la parella o d’alguna persona acompanyant a la consulta. 
 
• Utilització repetitiva dels serveis d’urgències. 
 
• Hospitalitzacions freqüents sense diagnòstics que ho justifiquin. 
 
Presentació de lesions durant la consulta 
 
• Retard en la demanda d’assistència per lesions físiques. 
 
• Incongruència entre el tipus de lesió i l’explicació del motiu. 
 
• Distribució central de les lesions, o lesions en llocs normalment amagats per les 
robes. 
 
• Lesions en genitals. 
 
• Hematomes o contusions en zones sospitoses: cara i cap, cara interna dels braços i 
cames. 
 
• Lesions en diferents moments de curació (violència al llarg del temps). 
 
• Lesions per defensa (per exemple, cara interna de l’avantbraç). 
 
• Lesions de sospita de passivitat extrema: cremades per cigarretes. 
 
• Pot presentar-se nerviós i fins i tot hostil o agressiu amb ella o amb el/la professional. 
 
 
Actitud i/o estat de la dona durant la consulta 
 
• Trets depressius i de desànim amb baixa autoestima i culpabilitat inexplicables. 
 
• Actitud de temor o evasió, dificultat d’explicar-se i incomoditat. 
 
• Vergonya, comunicació difícil i evitació de la mirada. 
 
• Estat d’ansietat o angoixa, indignació fora de context, agressivitat amb el/la 
professional que l’atén. 
 
• Aïllament: falta de relacions amb altres persones. 
 
• Manca de cura personal. 
 
• Justificació de les lesions o treure importància d’aquestes. 
 
• Si la parella és present: busca aprovació i denota temor en les respostes. 
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Actitud de la parella 
 
• Demana estar present en tota la visita. 
 
• Control sobre tot el que diu la dona: contesta ell o la interromp per precisar o matisar 
el seu relat. 
 
• Necessitat de demostrar excés de preocupació o cura. 
 
• Pot presentar-se nerviós i fins i tot hostil o agressiu amb ella o amb el/la professional. 
 
 
Annex 2.3. Indicadors per a la valoració 
 
Valoració biopsicosocial 
 
• Lesions i símptomes físics. 
 
• Situació familiar. 
 
• Situació econòmica, laboral i ocupacional. 
 
• Xarxa de suport social de la dona. 
 
• Situació emocional. 
 
Valoració de la situació de violencia 
 
• Tipus, durada, freqüència i intensitat de la violència. 
 
• Comportaments familiar i social de la persona agressora; si hi ha hagut agressions a 
altres persones o familiars. 
 
• Mecanisme d’adaptació desenvolupat per la dona. 
 
• Fase del procés de violència en la qual es troba. 
 
Valoració de la seguretat i avaluació del risc 
 
Cal determinar si la dona es troba o no es troba en perill extrem, entenent per perill 
extrem la situació actual de patir un esdeveniment imminent amb risc cert per a la vida 
de la dona o la dels seus fills i les seves filles. Indicadors de perill extrem (aquesta 
valoració s’ha de fer conjuntament amb la dona): 
 
• Amenaces amb armes o ús d’armes. 
 
• Amenaces o intents d’homicidi a la dona i els seus fills i les seves filles. 
 
• Amenaces o intents de suïcidi de la dona. 
 
• Violència envers fills i filles o altres membres de la família. 
 
• Lesions greus, que requereixen fins i tot hospitalització. 
 
• Amenaces o persecució malgrat haver-hi separació. 
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• Augment de la intensitat i la freqüència de la violència. 
 
• Agressions durant l’embaràs. 
 
• Abusos sexuals repetits. 
 
• Comportament violent fora de la llar. 
 
• Gelosia extrema, control obsessiu de les activitats diàries de la dona (on va, amb qui 
està o 
quants diners té). 
 
• Aïllament creixent. 
 
• Consum d’alcohol o drogues per part del cònjuge, i consum per part de la dona. 
 
• Disminució o absència de remordiment expressat per l’agressor. 
 
• Cal considerar la percepció de perill que té la dona, tant per a ella com per a altres 
membres de l’entorn familiar. Davant de la presència d’aquest indicador, la situació 
queda definida directament com una situació de perill extrem. 
 
• Criteri professional després de la valoració (fonamentada en l’entrevista i la valoració 
biopsicosocial realitzada). 
 
• Si es detecta una situació de perill, cal fer les preguntes següents: 
 
• Us sentiu segura a casa vostra? Podeu anar a casa ara? 
 
• Estan segurs els vostres fills i filles? On és ara l’agressor? 
 
• Ho saben, les vostres amistats o familiars? Us ajudarien? 
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9. Telèfons i adreces d’interès 
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Servei Telèfon Adreça 
   
Situacions d'emergència     

Línia d'Atenció a les Dones en Situació de Violència 900 900 120   
Mossos d'Esquadra 112   
Telèfon d'urgències mèdiques 61   
Telèfon d'Atenció a la Víctima del Delicte 900 121 884   
Cossos de seguretat     
Policia Local 93 721 68 68    
Mossos d'Esquadra de Sabadell 93 720 20 00 Ctra. Prats de Luçanés, 401, Sabadell  
Serveis d'atenció a  les dones     
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a Dones 93 721 68 00 Av. Del Vallès, 97-99, Sant Quirze del Vallès 
Fundació AGI 93 488 08 45 C. Pau Claris, 138, Barcelona 
Institut Català de les Dones 93 317 9291 Pl. pere Coromines, 1, Barcelona 
Serveis jurídics     
Jutjat de Violència de Sabadell 93 693 30 90 Av. Francesc Macià, 34, 3r, Sabadell 
Jutjat de Guàrdia de Sabadell 93 745 42 06 Av. Francesc Macià, 34, 3r, Sabadell 
Servei d'Orientació Jurídica de Sabadell (SOJ) Col·legi 
d'Advocats de Sabadell 

93 723 49 49 
Av. Francesc Macià, 34, 3r, Sabadell 

Col·legi d'Advocats de Sabadell 93 726 53 55  C. Lacy, 15, Sabadell (de 9 a 21h) 
Serveis sanitaris     
CAP Sant Quirze del Vallès 93 721 41 80 Av. Egara,s/n, Sant Quirze del Vallès 
CAP Antoni Creus 93 736 00 20 C. d'Itàlia, 5, Terrassa 
Hospital de Terrassa 93 731 00 07 Ctra. Torrebonica s/n 
Serveis d'atenció social     
Serveis Socials 93 721 68 00 C. Sentmenat, 6, Sant Quirze del Vallès 
Punt de trobada Creu Roja Sabadell 93 715 64 44 C. Marquès de Comillas, 97, Sabadell 
Teleassistència per a dones maltractades 902 22 22 92   
Promoció econòmica 93 721 52 08 Masia Can Barra, Passeig Can Barra s/n, SQV 
Joventut- Espai Canya Jove 93 722 74 44 Ronda Arraona, 29-31, Sant Quirze del Vallès 
Entitats de dones     
Associació cultural de dones Caterina Albert 678 43 63 41   
Dones per Sant Quirze 609 154 191   
El Racó de la Dona 617 55 76 53   
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