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Introducció 

 

 

La nostra comarca té uns trets identificatius propis.  

La seva situació estratègica la va fer objecte de nombroses disputes entre França i 

Espanya, fins que el Tractat dels Pirineus (1659) es va partir la comarca natural entre 

ambdós països. 

La divisió provincial espanyola, la va tronar a dividir administrativament entre les 

províncies de Lleida i Girona.  

La dispersió dels nuclis de població en un entorn que no deixa lloc a l’anonimat, es 

causant que els casos violència siguin quelcom amagat dins l’entorn familiar. El boom 

migratori i l’increment de la població estrangera immigrada dels darrers anys, va 

comportar l’aparició de noves problemàtiques socials. 

 

A nivell comarcal: 

Al 2003, conjuntament la Fundació Hospital de Puigcerdà, el Jutjat de Primera 

Instància, la policia de la Generalitat -Mossos d'Esquadra i l’àrea de serveis socials del 

Consell Comarcal de la Cerdanya treballen en el primer protocol per a l’abordatge dels 

casos de violència a la comarca. 

És l’any 2004, desprès de mesos treballant, que es formalitza el "Circuit d’actuacions 

comarcals en situacions urgents en l’àmbit de la violència de gènere". 

 

Amb l’entrada en vigor de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista de la Generalitat de Catalunya ja ens porta a plantejar la revisió i 

actualització del circuit. Les dificultats burocràtiques en el procés de revisió i 

formalització van fer que no prosperes. 

 

En compliment de l’acord pel qual s’aprova el procediment de coordinació institucional 

per al desplegament del circuit de l'Alt Pirineu i Aran per a l’abordatge de la violència 

masclista, signat a principis de juny del 2010, es celebra la primera Comissió tècnica de 

l'Alt Pirineu i Aran. 
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Sorgeix de nou la necessitat de vetllar per la formalització del nou circuit. 

 

El mateix any, el Consell Comarcal de la Cerdanya aprova el Pla de Polítiques de Dones 

de la Cerdanya. 

El Pla s’estructura en 6 eixos;  entre aquests es contempla l’abordatge de la violència 

de gènere.  

L’eix  5 es dedicat a la Violència de gènere. Té com a objectiu general assolir una 

intervenció integral contra la violència masclista de forma coordinada entre totes les 

entitats i serveis dedicats a l’abordatge d’aquesta problemàtica.   

 

Es recullen les accions següents:  

• Promoure estratègies de prevenció i de sensibilització per a totes les formes i 

àmbits de la violència masclista 

• Millorar la coordinació de la xarxa de recursos per la protecció i suport a les 

víctimes de la violència masclista 

• Garantir l’accés de les dones als drets que els corresponen i garantir el 

coneixement dels serveis als que poden accedir. 

• Actualitzar el circuit d’actuació existent d’acord amb la nova normativa i al 

Protocol Marc promogut per l’ICD. 

 

Enguany, i tenint, en compte totes les indicacions i consideracions de la Comissió 

Tècnica i les accions recollides en el primer Pla de Polítiques de Dones de la Cerdanya 

s’ha consolidat el nou "Protocol d’actuacions comarcals en situacions urgent en 

l’àmbit de la violència masclista a la Cerdanya". 

 

A nivell provincial: 

Abans de l’aprovació de la demarcació de l’Alt Pirineu i Aran depenia de la demarcació 

de Girona,  cal esmentar el “Protocol d’actuació en els casos de violència domèstica i 

de gènere a la demarcació de Girona”, signat el 22 de juny de 2006. Aquest protocol va 

ser una segona edició del protocol signat l’any 1998 amb l’objectiu de coordinar tots 

els esforços i posar en comú els mitjans personals i materials per poder lluitar de la 

manera més eficaç possible contra aquesta xacra.  
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Paral·lelament a l’edició del protocol el 1998, es, es va decidir crear una comissió de 

seguiment i execució del Protocol que porta anys treballant per mantenir-lo actualitzat 

i oferir un espai de trobada per millorar la cooperació interinstitucional. A dia d’avui, el 

Grup de Treball de la Comissió de Seguiment de Protocols de Violència de Gènere 

segueix treballant. 

Al 2007, es presenta el Mapa de recursos per a l’atenció de les dones víctimes de 

violència. La finalitat del mapa és doble: d’una banda, que tots els que hi treballem 

puguem conèixer quins i qui ofereix els recursos disponibles en cadascuna de les 

nostres comarques. No és gens estrany que a un professional li calgui dirigir i 

acompanyar una víctima de violència a un recurs 

d’una altra comarca on vivia abans de la darrera agressió, bé perquè la víctima es vol 

canviar de domicili, bé perquè la proximitat geogràfica del recurs li ho fa més fàcil.  

 

La revisió i treball per part de l’equip comarcal  del "Protocol d’actuacions comarcals 

en situacions urgent en l’àmbit de la violència masclista a la Cerdanya" haurà de 

permetre construir nous instrument de coordinació dels diferents agents socials que 

ens permeti una atenció integral, interdisciplinària i de qualitat a les víctimes de la 

violència masclista. 
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Conceptualització 

 

S’entén per violència masclista la violència que s’exerceix contra les dones com a 

manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat 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 (Llei 5/2008, article 3). 

La violència contra la dona al llarg del seu cicle vital prové especialment de pautes 

culturals, concretament dels efectes perjudicials d’algunes pràctiques tradicionals o 

consuetudinàries i de tots els actes d’extremisme relacionats amb la raça, el sexe, 

d’idioma o la religió que perpetuen la condició inferior que s’assigna a la dona en la 

família, el lloc de treball, la comunitat i la societat» (ONU, 1995). 

La Llei Orgànica 5/2008, de 24 d’abril , del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista té per objecte l’eradicació de la violència masclista i la remoció de les 

estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen, amb la finalitat que es 

reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a 

desenvolupar la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en què aquesta 

violència es pot manifestar. Estableix les mesures integrals respecte a la prevenció i la 

detecció de la violència masclista i de sensibilització respecte a aquesta violència, amb 

la finalitat d’eradicar-la de la societat, i també reconeix els drets de les dones que la 

pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral. 

 

Formes de violència masclista: 

 

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 
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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. 

La violència masclista es pot exercir d’una manera puntual o d’una manera reiterada. 

 

Àmbits de la violència masclista 

 

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

 

1. 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. 

2. 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. 

 

3. 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 
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tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les 

dones i de crear-los un entorn intimidatori, 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 intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

 

4. 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. 

 

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

dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 
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Factors que dificulten el diagnòstic: 

 

1. Factors dels pacients: 

• Por a represàlies, si l’agressor sap que ha parlat del tema. 

• Vergonya i humiliació. 

• Creença que els professionals no podran ajudar en aquest problema. 

• Presència de l’agressor en la visita. 

• Dependència social i econòmica 

2. Factors dels professionals de la salut: 

• Dificultat per fer l’anamnesi. 

• Creure que hi ha víctimes de violència domèstica entre els seus pacients. 

• Creença que la víctima va provocar l’abús. 

• Assumir que el problema pertany a l’àmbit  personal i privat. 

• Coneixen a l’agressor i el consideren incapaç de l’abús. 

• Creuen que són altres professionals que han d’intervenir ( treballadors 

socials, advocats, psicòlegs,...) 

• Creuen que no servirà de res i que no hi ha solucions eficaces. 

• Dificultats de comunicació 

3. Factors estructurals: 

• L’àmbit de recepció és semipúblic 

• Manca d’intimitat en els consultoris. 

• Massificació en les àrees d’urgències 

 

Indicadors de risc 

 

Són els indicadors que poden ajudar-nos a fer un diagnòstic correcte. 

 

Indicadors de maltractament físic: 

• Fractures òssies ( nas, dits, braços) 

• Hematomes, en diferents fases de resolució 

• Ferides en les parts cobertes 
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• Ferides en el cuir pilós, arrencament de cabells. 

• Accidents durant l’embaràs 

• Cremades 

• Perforacions del timpà 

• Contusions i erosions 

• Mossegades 

• Lesions antigues, fractures òssies no tractades etc. 

 

Indicadors de maltractament psicològic: 

• Depressió 

• Ansietat 

• Trastorns de la son 

• Nerviosisme o  hipervigilància 

• Abús de medicaments o negativa a prendre’ls 

• Irritabilitat 

• Trastorns de l’alimentació: anorèxia i bulímia 

• Cefalees 

• Atacs de pànic 

• Síndrome d’estrès posttraumàtic, etc. 

 

Indicadors laborals: 

• Múltiples baixes 

• Absentisme crònic 

• Pèrdues sistemàtiques de la feina 

• Productivitat baixa, etc. 

 

Indicadors sexuals: 

• Infeccions ginecològiques de repetició 

• Àlgies pèlviques i lesions genitals 

• Evitar les relacions sexuals 

• Sagnat anal, vaginal etc. 
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• Violació, abusos sexuals 

 

Indicadors toxicològiques: 

• Us i abús alcohol ( tant per part de l’agressor com de la víctima) 

• Drogodependències 

• Abús/ dependència medicació sedant i ansiolítics. 

 

Abast  territorial que contempla el protocol  

 

La Cerdanya és una de les comarques de Catalunya amb els límits naturals més ben 

definits, amb 1.142Km², es tracta d’una amplia depressió travessada pel riu Segre i 

situada a uns 1.000m sobre el nivell del mar, d’entre 8 i 10 Km d’amplada, i d’uns 

40Km de llargada, que esta encerclada per cims i carenes que ronden els 3.000m 

d’alçada. Si be els límits naturals estan ben definits, els administratius, no segueixen la 

mateixa dinàmica. 

La Cerdanya esta dividida en dos estats, l’espanyol i el francès, des de l’any 1659, amb 

la signatura del Tractat dels Pirineus. La Cerdanya catalana amb la definició de les 

províncies, va traçar una segona línia divisòria, separant-la ara, en Cerdanya Lleidatana 

i Cerdanya Gironina. 

La Baixa Cerdanya està formada per 17 municipis, inclòs l’enclavament de Llívia, on hi 

viuen uns 16.000 habitants. La seva capital és Puigcerdà. 

El principal objectiu d’aquest document es adaptar la implementació del marc que 

estableix la nova normativa a la realitat de la Cerdanya, partint de les peculiaritats dels 

diferents serveis i recursos que tenen un paper a jugar en la prevenció d’aquesta 

pràctica. Aquesta divisió repercuteix en la titularitat dels serveis i agents socials del 

territori: 

 

Joventut: Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya  a Girona 

Serveis socials: Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Girona 

Dona (SIAD i associacions): Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya  a Girona 

Dona (violència domèstica): Serveis Territorials de Lleida 

SIE Alt Pirineu i Aran: Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Lleida 
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Ensenyament: Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya  a Girona i Lleida 

Salut: Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran 

SEM: Regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran 

Immigració: Serveis Territorials de Lleida 

Justícia: Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya  a Girona i Lleida 

Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra: Regió Policial Pirineu Occidental 

 

Població que contempla el protocol  

 

S’adreça a dones majors de 18 anys i/o amb fills menors a càrrec així com a  menors 

emancipades de la comarca de la Cerdanya que pateixen violència masclista, en 

qualsevol de les seves manifestacions. 

La intervenció amb els menors de 18 anys possibles víctimes de violència en qualsevol 

de les seves formes es farà d’acord amb  els circuits de coordinació contra els abusos 

sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents; en coordinació amb l’equip 

d’atenció a la infància i l’adolescència Supracomarcal de la Garrotxa (casos de la 

demarcació de Girona) i/o amb l’EAIA Lleida Nord, (casos de la demarcació de Lleida). 

 
 

Objectius 
 
Objectius generals: 

• Oferir a les víctimes una atenció integral a través d’una acollida immediata i 

una assistència individual adaptada a cada realitat particular, potenciant el 

treball en xarxa 

• Garantir l’assistència a les dones víctimes de violència masclista a través dels 

serveis i/o recursos socials del territori que permetin l’eradicació de la situació 

de violència i la posterior reincorporació a la societat 

• Recollir la intervenció dels diferents  àmbits: judicials, socials, sanitaris i dels 

professionals que intervenen . 

Objectius específics: 

• Sensibilitzar els professionals de la necessitat d’una actuació conjunta i 

coordinada per tal de prevenir i detectar possibles situacions de violència 
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• Detectar  i preveure possibles problemàtiques de violència masclista. 

• Garantir l’atenció integral a les dones víctimes de violència masclista i a llurs 

fills i filles i que precisen una resposta immediata. 

• Evitar la victimització secundària 

• Optimitzar els recursos existents en els casos de violència masclista a tots els 

serveis implicats 

• Consolidar la creació d’un sistema de resposta urgent tant dins com fora dels 

horaris habituals dels serveis, per les dones que es troben en situacions de 

violència per tal promoure la coordinació real entre les institucions/o 

professionals que hi intervenen. 

• Fer seguiment de l’aplicació del protocol per a la seva avaluació i revisió per 

introduir canvis i/o millores. 

 

Intervenció des dels serveis sanitaris 

 

Des del 2014, l’atenció sanitària a la comarca de la Cerdanya la presten dues entitats 

diferents. La Fundació Hospital de Puigcerdà que ofereix la Atenció primària de salut, i 

l’Hospital Cerdanya, on trobem el servei d’urgències i l’atenció de salut especialitzada. 

La intervenció dels serveis sanitaris, són de transcendental importància en la detecció i 

el diagnòstic de les lesions i els maltractaments. 

La intervenció i actuació serà utilitzada des dels diferents serveis mèdics de l’Hospital, 

ja sigui el servei d’urgències, l’Àrea Bàsica de Salut, des de qualsevol consulta externa o 

hospitalització. 

 

1. Es detecta que una persona es víctima de violència masclista, basant-se amb els 

indicadors. 

2. Una vegada l’equip assistencial es troba davant d’un possible diagnòstic de 

maltractament cal definir com tractar-ho: 

• Sospita: manca d’elements claus per diagnosticar-ho de maltractaments 

i la  víctima no ho verbalitza. Indistintament de quin sigui el servei que 

detecti la sospita, ho comunicarà per escrit, via  correu electrònic a la 

treballadora social de referencia. I es farà una anotació al curs clínic del 
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pacient. La treballadora social contactarà  amb la víctima i després 

procedirà a les possibles derivacions. La treballadora social exposarà el 

cas a la comissió comarcal interdisciplinar de violència de gènere on 

s’acordarà el pla de treball a seguir. 

• Evidència: hi ha suficients elements claus per diagnosticar-ho i la víctima 

ho verbalitza. 

 

Davant l’evidència de maltractament, es farà un comunicat de lesions:  

1. Dades de d’identificació de la víctima ( nom, cognoms, data de 

naixement, estat civil, adreça, municipi, telèfon) 

2. Dades identificadores de l’acompanyant ( nom, cognom, adreça, 

municipi i telèfon) 

3. Exposició dels fets que motiven la consulta ( data, hora i lloc de 

l’agressió, via publica, domicili) 

- Mecanisme General de l’agressió i relació amb la víctima ( 

objecte contundent, cop de puny, arma blanca, arma de foc, 

caiguda provocada, mixta) 

- Autor de l’agressió i relació amb la víctima ( aportar les 

manifestacions de la víctima i/o acompanyant. No prendre les 

manifestacions d’aquests com a propis) 

4. Antecedents mèdics d’interès: història sospitosa d’altres lesions no 

accidentals. 

5. Exploració física: descripció de les lesions: nom, mida en cm., descripció 

clínica (equimosi, contusió, ferida encisocontusa, hematoma, erosió, 

espoliació, tall punxant, etc.) la localització. Quan les lesions es trobin 

en diferent fase evolutiva, esmentar l’origen  diferent. 

6. Estat psicològic actual : manifestacions conductuals, emocionals i/o  

 verbals de la víctima. Estat depressiu, excitat, angoixa, temorenc. 

7. Exploracions complementàries: quines s’han practicat i els seus 

resultats. 

8. Tractament realitzat. 

9. Orientació diagnòstica. 
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10.  Pronòstic de les lesions ( lleu, menys greu, greu, molt greu). 

11. Dades i signatura del metge assistent. 

▪  

L’equip assistencial que atengui a la víctima farà un comunicat urgent del cas a la  

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i al Jutjat de Guàrdia i si s’escau al metge 

forense. 

La treballadora social exposarà el cas a la comissió comarcal interdisciplinari de 

violència de gènere on s’acordarà el pla de treball a seguir. 

 

Intervenció  de treball social  - àmbit sanitari 

 

Tres nivells d’intervenció: 

Assistencials: 

• Atendre la urgència 

• Establir relació de confiança 

• Garantir la confidencialitat 

• Detecció de necessitats 

• Afavorir l’autodeterminació 

Informació i orientació: 

• Recursos jurídics 

• Recursos socials 

• Recursos personals 

Derivació: 

A recursos especialitzats segons les necessitats que es detectin en cada cas/ víctima 
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Intervenció des dels serveis socials  

 

Els serveis socials bàsics d’atenció social primària estan en permanent coordinació amb 

els agents socials  i serveis del territori, que intervenen en aquest àmbit per tal de dur 

a terme una atenció integral i degudament articulada per a la resolució de les 

situacions de violència masclista. 

Són el punt d’accés immediat per a tots els ciutadans i la porta d’accés als serveis 

socials. Orienten i deriven les persones ateses a altres serveis de la xarxa. 

Els serveis socials, en l’àmbit dels maltractaments, han d’aprofitar el fet de trobar-se 

en contacte permanent amb les situacions familiars potencialment de risc, per a la 

detecció abans del conflicte, d’aquelles circumstàncies que el puguin prevenir i 

intervenir-hi a temps. 

Davant la detecció de situacions de violència masclista els passos ha seguir són: 

 

1. Si l’agressió  s’acaba de produir o hi ha evidència de maltractament amb risc 

immediat, s’avisarà a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Des dels serveis socials es farà el diagnòstic social, i en relació a aquest, se 

l’informarà dels recursos1 existents que disposa, se l’orientarà,  assessorarà, 

tramitarà i gestionarà els recursos socials per a fer front a la situació de 

desprotecció. Si és el cas, es derivarà als serveis especialitzats que puguin 

afavorir la seva recuperació; alhora fer un seguiment de la seva evolució. 

2. Si es té coneixement de maltractaments i/o sospites de maltractaments sense 

risc immediat per a la víctima o possible víctima se l’informarà dels seus drets i 

dels recursos que disposa, s’orientarà,  assessorarà  i se li oferirà suport 

personal.  Des dels serveis socials es farà el diagnòstic social i en relació a 

aquest es  tramitarà i gestionarà els recursos socials per a fer front a la situació 

de desprotecció. Si és el cas, es derivarà als serveis especialitzats que puguin 

afavorir la seva recuperació; alhora fer un seguiment de la seva evolució. 

 
1 S’ha aconsellat la conveniència de poder disposar d’un allotjament provisional per a la víctima i la seva 
família en el cas que aquella no disposi de cap recolzament en el seu entorn. 
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3. Si els fets són anteriors a la data, i no hi ha lesions visibles, i la víctima vol 

interposar denúncia i sol·licitar les mesures de protecció o hi ha maltractament 

psicològic es derivarà a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tal 

que interposi la denúncia i sol·liciti mesures de protecció. Es procurarà que la 

víctima, en el moment d’interposar la denúncia, tingui en el seu poder la 

documentació necessària (DNI, NIE, informes mèdics,...) 

4. S’avisarà a la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra que seran els 

encarregats de preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un 

centre sanitari o gestionar l’assistència sanitària, quan sigui necessària. En el 

cas que la víctima no disposi d’informes mèdics que acreditin les lesions o 

l’agressió que s’acaba de produir, la PG-ME la informarà de la importància 

d’adreçar-se a un centre sanitari per tal de ser atesa i obtenir l’informe mèdic 

sobre el seu estat físic. 

5. Es portaran a terme coordinacions amb els diferents agents socials  i serveis 

que intervenen amb la víctima. 

6. El Grup d’Atenció a la víctima  de l’ABP de la Cerdanya realitza el seguiment de 

víctimes que es troben en situació de violència masclista, de manera 

individualitzada per garantir la seva seguretat i el compliment de les mesures 

que l’autoritat judicial hagi pogut determinar. El  GAV de la  PG-ME estarà en 

contacte amb els serveis socials per realitzar una coordinació integral en el 

seguiment de les víctimes. 
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Intervenció de la policia de la generalitat - mossos d'esquadra 

 

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) realitza intervencions amb 

víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. És 

l’encarregada de proporcionar a la víctima una atenció especialitzada, informació de 

drets,  recollida de la denúncia, informació i derivació a recursos assistencials 

especialitzats, protecció policial i seguiment del seu cas, quan corresponguin. 

 

Intervenció policial 

 

En moltes ocasions, l’atenció de casos urgents es dóna quan la policia ha d’intervenir 

en una situació de crisi, sovint en el punt culminant del maltractament, essent aquests 

casos atesos per la PG-ME, els quals realitzaran les actuacions següents:  

 

1. Preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un centre sanitari 

o gestionar l’assistència sanitària, quan sigui necessari. 

2. Els grups d’atenció a la víctima (GAV) són les unitats de la PG-ME amb 

formació especialitzada per realitzar atenció i seguiment  a víctimes de 

violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.  Realitzen 

atenció, informació i assessorament a les víctimes sobre els drets i les accions 

que poden emprendre i sobre els organismes a on poden acudir per exercir 

aquests drets. Els funcionaris de la PG-ME adscrits als GAV estan en contacte 

amb els diversos professionals del territori que intervenen en l’abordatge del 

fenomen de la violència masclista i domèstica establint protocols d’actuació i 

fluxos de comunicació per coordinar les intervencions d’una forma integral. 

Una altra de les tasques que assumeixen els GAV és el contacte amb les 

víctimes i el seguiment dels casos de manera individualitzada per garantir la 

seva seguretat i el compliment de mesures que l’autoritat judicial hagi pogut 

determinar. 

3. L'OAC és el servei de la PG-ME instal·lat en cada una de les seves comissaries 

i que té com a funció principal recollir totes les denúncies d’àmbit penal 

presentades per la ciutadania. En qualsevol cas, les denúncies relacionades 
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amb els àmbits de la violència masclista, domèstica i altres víctimes 

vulnerables, sempre es deriva posteriorment al GAV de referència per al seu 

assessorament, derivació, si escau, i seguiment individualitzat. 

4. Si la víctima no desitja denunciar els fets es posaran en coneixement  de 

l’autoritat judicial competent, d’ofici  i s’informarà a la víctima d’aquest fet i 

del procediment a seguir en aquests casos. Cal tenir present que en relació a 

determinades tipologies penals caldrà necessàriament la prèvia denúncia de 

la víctima (per exemple delictes contra la llibertat sexual, faltes d’injúries, 

delictes contra els deures familiars) i, en altres, es requerirà que la víctima 

presenti querella (delictes privats). No obstant, en tots aquests casos, 

malgrat no es compti amb la denúncia de la víctima i/o amb independència 

que es presenti o no querella per part de la víctima, la PG-ME dirigirà, així 

mateix, ofici informatiu a l’autoritat judicial competent, amb tota la 

informació que s’hagi  esbrinat. A més, es realitzaran les diligències o 

gestions preventives d’assegurament de prova que siguin necessàries.  

5. Quan la víctima estigui en condicions de denunciar els fets, se la informarà 

dels seus drets i del dret a sol·licitar assistència jurídica especialitzada i, si 

escau, gratuïta (d’acord amb el previst amb la Llei 1/1996, de 10 de gener 

d’assistència jurídica gratuïta) de forma immediata o bé designar un advocat 

de la seva elecció. Si ho sol·licita, s’ha de requerir la presència de l’advocat de 

torn d’ofici perquè l’assisteixi en la seu policial i/o judicial (del torn específic 

de violència domèstica/de gènere, si en el partit judicial se’n disposa). 

Finalment s’informarà del dret a sol·licitar una Ordre de Protecció d’acord 

amb a l’article 62 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 

de protecció integral contra la violència de gènere i l’article 544ter de LEC, 

apartat 1 i 2 que regulen tant la petició com el tràmit de la mateixa; o altres 

mesures de protecció.  

6. Cas que la víctima sigui estrangera no comunitària en situació administrativa 

irregular a Espanya, caldrà informar-la dels drets que l’assisteixen d’acord 

amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya i la seva integració social. 



Protocol per l’abordatge de la violència masclista a la comarca de la Cerdanya 

             

 22 

7. La PG-ME acompanyarà, si cal,  la dona i llurs filles o fills al lloc d’acolliment 

d’urgència de referència, sempre que aquesta no disposi de cap altre domicili 

que pugui garantir la seva seguretat. En hores d’atenció dels Serveis Socials 

es derivarà a aquests.  

8. En tots els casos les víctimes seran informades dels altres serveis i recursos 

assistencials que disposa per adreçar-s’hi.  

9. La PG-ME informarà a la víctima de les mesures d’autoprotecció que pot 

adoptar, valorant les següents situacions:  

• Abans d’una situació de violència. 

• Durant una situació de violència. 

• Després d’una situació de violència, i no conviuen junts. 

• Si s’han dictat mesures judicials de protecció.  
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Intervenció de la policia de la generalitat - policia local 

 

La Policia de la Generalitat - Policia Local també tenen competències de protecció, 

seguretat o atenció en situacions de violència masclista.  

El municipi de Puigcerdà és l’únic que disposa de cos de Policia Local. 

La coordinació policial representa la necessitat de la suma d’esforços i de recursos 

que, en matèria de seguretat, han de realitzar les diferents administracions 

En els delictes de violència masclista no és necessària la denúncia de la víctima perquè 

la patrulla policial pugui intervenir, es pot actuar d’ofici (atestat policial i detenció de 

l’autor, si escau). 

La Policia Local actuarà en un primer nivell assistencial, derivant les instruccions del cas 

al cos competent, Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra. 

La intervenció de la policia local de Puigcerdà respecte de la víctima, si rep demanda o 

presencia un cas de violència masclista serà: 

 

1. Sempre que sigui necessari, la Policia Local, podrà avisar als serveis mèdics 

corresponents o acompanyament als centres sanitaris de referència, per tal 

d’agilitzar el procés i sempre que la víctima ho requereixi. 

2. S’avisarà a la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra  que seran els 

encarregats, si no ho ha fet Policia Local, de preservar la integritat física de 

la víctima i acompanyar-la a un centre sanitari o gestionar l’assistència 

sanitària, quan sigui necessària. En el cas que la víctima no disposi 

d’informes mèdics que acreditin les lesions o l’agressió que s’acaba de 

produir, la PG-ME la informarà de la importància d’adreçar-se a un centre 

sanitari per tal de ser atesa i obtenir l’informe mèdic sobre el seu estat físic. 

3. La Policia Local recollirà la minuta policial on es recollirà les dades personals 

de la víctima i l’agressor, així com les observacions i detall de les 

intervencions portades a terme. 

 

La intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra respecte de la 

víctima serà la recollida en l’apartat anterior.  
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El Grup d’Atenció a la víctima  de l’ABP de la Cerdanya realitza el seguiment de 

víctimes que es troben en situació de violència masclista, de manera individualitzada 

per garantir la seva seguretat i el compliment de les mesures que l’autoritat judicial 

hagi pogut determinar. El  GAV de la  PG-ME estarà en contacte amb els serveis socials 

per realitzar una coordinació integral en el seguiment de les víctimes 

Per situacions d’urgència contactar amb el telèfon 112. 
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Intervenció des del servei d’Informació i Atenció a les Dones  

(SIAD Cerdanya) 

 

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei públic, gratuït i confidencial 

format per un equip de professionals especialitzats amb l’objectiu principal d’informar, 

assessorar i orientar sobre tots aquells temes, serveis, activitats, ajuts i recursos 

d’interès per a les dones de la Cerdanya.   

 

Ofereix: 

• Espai d'acollida i de referència per a les dones i els seus drets. 

• Informar dels recursos comunitaris d’atenció sanitària, social, legal, laboral i 

afavorir-ne l’ús per part de les dones.  

• Oferir assessorament jurídic i psicològic a les dones que ho sol·licitin. 

• Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la comunitat 

i el teixit associatiu femení. 

• Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situació de 

violència masclista. 

• Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir 

l’abordatge integral de la violència masclista. 

• Actuar com a observatori de la realitat de les dones de la comarca i participar 

en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes de 

polítiques de dones. 

• Realitzar activitats de sensibilització social en matèria de gènere i igualtat. 

• Assessorament jurídic 

• Atenció psicològica 

• Servei de teleassistència mòbil-ATENPRO: és una modalitat de servei, que amb 

la tecnologia adient, ofereix  a les víctimes de violència masclista en l’àmbit de 

la parella, que disposen d’una ordre de protecció o bé es troben en situació de 

risc, una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida les 24 

hores del dia, els 365 dies de l’any. És un servei gratuït. Aquest canvi també 

s’hauria de realitzar en el diagrama de la pàgina 23, en el requadre que penja 
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de “Serveis Socials. 

 

 El SIAD Cerdanya està en permanent coordinació amb els agents socials  i serveis del 

territori que intervenen en aquest àmbit, per tal de dur a terme una atenció integral i 

degudament articulada per a la resolució de les situacions de violència masclista. 

 

Davant la detecció de situacions de violència masclista els passos ha seguir són: 

 

1. Si l’agressió  s’acaba de produir o hi ha evidència de maltractament amb risc 

immediat, s’avisarà a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que seran 

els encarregats d’acompanyar a la víctima al Serveis d’urgències de l’hospital 

comarcal de Puigcerdà per a que es faci el comunicat de lesions i sol·licitar les 

mesures de protecció convenients. Des del SIAD se l’informarà dels recursos2 

existents que disposa, se l’orientarà,  assessorarà, tramitarà i gestionarà els 

recursos socials per a fer front a la situació de desprotecció. Si és el cas, es 

derivarà als serveis socials i/o serveis especialitzats que puguin afavorir la seva 

recuperació; alhora fer un seguiment de la seva evolució. 

2. Si es té coneixement de maltractaments i/o sospites de maltractaments sense 

risc immediat per a la víctima o possible víctima se l’informarà dels seus drets i 

dels recursos que disposa, s’orientarà,  assessorarà  i se li oferirà suport 

personal. Es derivarà als serveis socials per a fer el diagnòstic social i en relació 

a aquest es  tramitarà i gestionarà, conjuntament, els recursos socials per a fer 

front a la situació de desprotecció. Si és el cas, es derivarà als serveis 

especialitzats que puguin afavorir la seva recuperació; alhora fer un seguiment 

de la seva evolució. 

3. Si els fets són anteriors a la data, i no hi ha lesions visibles, i la víctima vol 

interposar denúncia i sol·licitar les mesures desprotecció o hi ha 

maltractament psicològic es derivarà al Grup d’Atenció a la Víctima del cos de 

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Puigcerdà per tal que interposi la 

denúncia i sol·liciti mesures de protecció. Es procurarà que la víctima, en el 

 
2 S’ha aconsellat la conveniència de poder disposar d’un allotjament provisional per a la víctima i la seva 
família en el cas que aquella no disposi de cap recolzament en el seu entorn. 
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moment d’interposar la denúncia, tingui en el seu poder la documentació 

necessària (DNI, NIE, informes mèdics,...) 

4. S’avisarà a la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra  que seran els 

encarregats de preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un 

centre sanitari o gestionar l’assistència sanitària, quan sigui necessària. En el 

cas que la víctima no disposi d’informes mèdics que acreditin les lesions o 

l’agressió que s’acaba de produir, la PG-ME la informarà de la importància 

d’adreçar-se a un centre sanitari per tal de ser atesa i obtenir l’informe mèdic 

sobre el seu estat físic. 

5. Es portaran a terme coordinacions amb els diferents agents socials  i serveis 

que intervenen amb la víctima. 

6. El Grup d’Atenció a la víctima  de l’ABP de la Cerdanya realitza el seguiment de 

víctimes que es troben en situació de violència masclista, de manera 

individualitzada per garantir la seva seguretat i el compliment de les mesures 

que l’autoritat judicial hagi pogut determinar. El  GAV de la  PG-ME estarà en 

contacte amb els serveis socials per realitzar una coordinació integral en el 

seguiment de les víctimes. 
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Intervenció del  Servei  d’Intervenció Especialitzada (SIE) 

El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei públic i especialitzat on s’ofereix una 

atenció integral i recursos en el  procés de recuperació i reparació a les dones que han 

estat , estan o estan en risc de patir  una situació de violència masclista  , així com a les 

seves filles i fills a càrrec. Així mateix han d’incidir en la prevenció, sensibilització i 

implicació comunitària envers aquesta problemàtica . 

Entre les seves funcions específiques estan :   

• Atenció a les demandes que presenten les dones en els diferents aspectes 

(psicològic, jurídic, social, laboral, atenció als infants i adolescents ...) tot 

garantint el respecte i la confidencialitat 

• Acompanyament a la dona en el procés de  presa de decisions i  de recuperació 

en relació als danys causats per la situació viscuda , iniciant programes de 

recuperació psicosocials de llarga durada (tant a nivell individual com a nivell 

grupal) 

• Tramitació d’ajuts específics (d’habitatge, econòmics, educatius,...) quan sigui 

convenient 

• Col·laborar , mitjançant el treball en xarxa i la coordinació professional ,  en la 

comprensió del fenomen de la violència vers les dones com un problema de 

discriminació i de salut pública, visibilitzant les diverses causes, conseqüències i 

vies de perpetuació. 

• Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització 

de les violències envers les dones potenciant models de convivència 

fonamentats en la igualtat i el bon tracte, superant així models de relació basats 

en la desigualtat entre els gèneres.     

 

En el moment que el Servei d´Intervenció Especialitzada tingui coneixement referent a 

un cas de violència masclista per atenció directa del propi servei es procedirà a :  

Si l’agressió s’acaba de produir o hi ha evidència de maltractament amb risc 

immediat s’avisarà a la Policia de la Generalitat - Mossos d´Esquadra que seran els 

encarregats de preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un centre 
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sanitari o gestionar l’assistència sanitària, quan sigui necessària. En el cas que la 

víctima no disposi d’informes mèdics que acreditin les lesions o l’agressió que s’acaba 

de produir, la PG-ME la informarà de la importància d’adreçar-se a un centre sanitari 

per tal de ser atesa i obtenir l’informe mèdic sobre el seu estat físic. 

 

Davant d’aquesta situació es comunicarà a l’àrea de Serveis Socials amb la màxima 

brevetat possible i s’explicaran les intervencions fetes donada la urgència . En cas 

necessari es faran les coordinacions oportunes en els propers dies per tal de fer una 

correcta derivació als serveis del territori de la víctima .  

Si es té coneixement de maltractaments i/o sospites de maltractaments sense risc 

immediat per a la víctima es farà una ràpida valoració del cas per tal d’explicar-li els  

drets i recursos dels que disposa . També en aquesta situació es farà comunicació a 

l’àrea de Serveis Socials amb el consentiment de la dona i es faran les coordinacions 

oportunes per fer la derivació amb qualitat i evitant la victimització secundària .  
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Intervenció dels centres educatius 

 

En els centres educatius, la violència masclista es manifesta, generalment, a través de 

les altres víctimes, els fills i les filles que viuen aquestes situacions. 

Quan es té constància que algun/a alumne/a ha estat objecte de maltractaments cal 

que el/la tutor/a o professor/a elabori un informe sobre les seves observacions i el/la 

director/a del centre educatiu trameti aquest informe a la Direcció General d’Atenció a 

la Infància i doni compte d’aquesta actuació 

als Serveis Territorials. 

Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament s’ha de posar en coneixement de la 

Inspecció Educativa, de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) corresponent i 

del Servei Social d’Atenció Primària. 

Quan la situació de violència domèstica ha comportat un maltractament evident a 

l’infant o jove se l’ha d’acompanyar d’urgència a un centre sanitari, des d’on s’ha 

d’avisar la família, en tractar-se de menors, i s’ha de seguir el protocol d’actuacions 

previst per a aquest cas. 

Quan es tracta d’una sospita i l’alumne/a manifesta una possible situació de violència 

contra la seva mare a l’àmbit familiar s’ha de demanar, des del centre educatiu, la 

intervenció de l’EAP i del Servei Social d’Atenció Primària corresponent, que 

determinaran possibles actuacions, si s’escau. 

Finalment, amb relació als fills i filles que es veuen afectats per un canvi de residència 

motivat per actes de violència masclista, els centres docents i/o les comissions 

d’escolarització, segons els casos, atenen de manera immediata les seves peticions 

d’escolarització, de conformitat amb el que preveuen les normes que regulen el 

procediment d’admissió de l’alumnat. 

La intervenció amb els menors de 18 anys possibles víctimes de violència en qualsevol 

de les seves formes es farà d’acord amb  els circuits de coordinació contra els abusos 

sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents; en coordinació amb l’equip 

d’atenció a la infància i l’adolescència Supracomarcal de la Garrotxa (casos de la 

demarcació de Girona) i/o amb l’EAIA Lleida Nord, (casos de la demarcació de Lleida). 
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Intervenció des del servei de ciutadania i immigració  

La conscienciació i la sensibilització socials són els eixos bàsics del servei. L’objectiu és 

el de contribuir a la plena integració dels col·lectius d’immigrants a la vida social de la 

comarca, potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l’exclusió 

social i la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos col·lectius.  

Ofereix: 

• Espai d'acollida i de referència per a les persones estrangeres i els seus drets. 

•  Informar dels recursos comunitaris d’atenció sanitària, social, legal, laboral i 

afavorir-ne l’ús per a les persones estrangeres. 

• Oferir assessorament jurídic a les persones estrangeres que ho sol·licitin. 

• Promoure xarxes de relació positiva treballant amb la comunitat i el teixit 

associatiu. 

• Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir 

l’abordatge integral de la violència masclista. 

• Actuar com a observatori de la realitat de les dones migrades de la comarca i 

participar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o 

programes de polítiques de dones. 

• Realitzar activitats de sensibilització social en matèria d’estrangeria, de gènere i 

igualtat. 

• Agent social del protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital 

femenina. 

• Agent social de protocol d’actuacions de prevenció de matrimonis forçats 

•  

Davant la detecció de situacions de violència masclista els passos ha seguir són: 

 

1. Si l’agressió  s’acaba de produir o hi ha evidència de maltractament amb 

risc immediat, s’avisarà a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Des del Servei de Ciutadania i Immigració se l’informarà dels recursos3 

existents que disposa, se l’orientarà,  assessorarà, tramitarà i gestionarà els 

 
3 S’ha aconsellat la conveniència de poder disposar d’un allotjament provisional per a la víctima i la seva 
família en el cas que aquella no disposi de cap recolzament en el seu entorn. 
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recursos socials per a fer front a la situació de desprotecció. Si és el cas, es 

derivarà als serveis socials i/o serveis especialitzats (SIAD, SIE) que puguin 

afavorir la seva recuperació; alhora de fer un seguiment de la seva evolució. 

2. Si es té coneixement de maltractaments i/o sospites de maltractaments 

sense risc immediat per a la víctima o possible víctima es derivarà als serveis 

socials i/o SIAD Cerdanya per a fer el diagnòstic social i en relació a aquest es  

tramitarà i gestionarà, conjuntament, els recursos socials per a fer front a la 

situació de desprotecció. Si és el cas, es derivarà als serveis especialitzats que 

puguin afavorir la seva recuperació; alhora fer un seguiment de la seva 

evolució. 

3. Si els fets són anteriors a la data, i no hi ha lesions visibles, i la víctima vol 

interposar denúncia i sol·licitar les mesures de protecció o hi ha 

maltractament psicològic es derivarà al Grup d’Atenció  a la Víctima del cos 

de Mossos d’Esquadra de la comissaria de Puigcerdà per tal de que interposi 

la denúncia i sol·liciti mesures de protecció. Es procurarà que la víctima, en el 

moment d’interposar la denúncia, tingui en el seu poder la documentació 

necessària (DNI, NIE, informes mèdics,...) 

4. Des del Servei de Ciutadania i Immigració se l’informarà dels recursos4 

existents que disposa, se l’orientarà,  assessorarà, tramitarà i gestionarà els 

recursos socials per a fer front a la situació de desprotecció. Si és el cas, es 

derivarà als serveis socials i/o serveis especialitzats (SIAD, SIE) que puguin 

afavorir la seva recuperació; alhora de fer un seguiment de la seva evolució. 

5. Es portaran a terme coordinacions amb els diferents agents socials  i serveis 

que intervenen amb la víctima. 

 
6. El Grup d’Atenció a la víctima  de l’ABP de la Cerdanya realitza el seguiment 

de víctimes que es troben en situació de violència masclista, de manera 

individualitzada per garantir la seva seguretat i el compliment de les mesures 

que l’autoritat judicial hagi pogut determinar. El  GAV de la  PG-ME estarà en 

contacte amb els serveis socials per realitzar una coordinació integral en el 

seguiment de les víctimes. 

 
3 S’ha aconsellat la conveniència de poder disposar d’un allotjament provisional per a la víctima i la seva 
família en el cas que aquella no disposi de cap recolzament en el seu entorn. 
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Intervenció des dels serveis de Joventut 

 

A través del serveis de Joventut del territori es pretén potenciar el moviment 

associatiu i la participació dels joves en la vida social de la comarca. 

La consolidació de grups de joves en el món del lleure, propicia la detecció, derivació i 

intervenció amb joves amb conductes de risc i/o problemàtiques socials. 

La conscienciació i la sensibilització socials al voltant del lleure són els eixos bàsics del 

servei. L’objectiu és el de contribuir a la plena integració dels i les joves a la vida social 

de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra 

l’exclusió social i la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos.  

Ofereix: 

• Elaborar diagnòstic sobre la realitat juvenil del territori (cada quatre anys). 

• Prioritzar necessitats a nivell comarcal i cobrir-les mitjançant el Pla d'Actuacions 

(anual). 

• Informar i donar suport als Ajuntaments en temes administratius i tècnics en 

relació a l’àrea de joventut 

• Donar suport i assessorar a les associacions de joves i grups de joves sense 

personalitat jurídica. 

• Dur a terme visites de seguiment a les instal·lacions juvenils de la comarca. 

• Dur a terme visites de seguiment i vetllar pel bon funcionament de les activitats 

de joves amb menors de 18 anys de la comarca. 

• Informar i assessorar els joves sobre temàtiques relacionades en l’àmbit de la 

joventut (formació, treball, oci, drogues, sexe,...). 

• Espai d'acollida i de referència per als joves. 

• Informar dels recursos comunitaris d’atenció sanitària, social, legal, laboral.  

• Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir 

l’abordatge integral de la violència masclista. 

 

Davant la detecció de situacions de violència masclista els passos ha seguir són: 



Protocol per l’abordatge de la violència masclista a la comarca de la Cerdanya 

             

 40 

1. Si l’agressió  s’acaba de produir o hi ha evidència de maltractament amb 

risc immediat, s’avisarà a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Des dels serveis de joventut se l’informarà dels recursos existents que 

disposa, se l’orientarà,  assessorarà, tramitarà i gestionarà els recursos socials 

per a fer front a la situació de desprotecció. Si és el cas, es derivarà als serveis 

socials i/o serveis especialitzats (SIAD, SIE) que puguin afavorir la seva 

recuperació; alhora fer un seguiment de la seva evolució. 

2. Si es té coneixement de maltractaments i/o sospites de maltractaments 

sense risc immediat per a la víctima o possible víctima se l’informarà dels 

seus drets i dels recursos que disposa, s’orientarà,  assessorarà  i se li oferirà 

suport personal. Es derivarà als serveis socials per a fer el diagnòstic social i 

en relació a aquest es  tramitarà i gestionarà, conjuntament, els recursos 

socials per a fer front a la situació de desprotecció. Si és el cas, es derivarà als 

serveis especialitzats que puguin afavorir la seva recuperació; alhora fer un 

seguiment de la seva evolució. 

3. Si els fets són anteriors a la data, i no hi ha lesions visibles, i la víctima vol 

interposar denúncia i sol·licitar les mesures de protecció o hi ha 

maltractament psicològic es derivarà al Grup d’Atenció a la Víctima  de l'ABP 

de Puigcerdà per tal que interposi la denúncia i sol·liciti mesures de 

protecció. Es procurarà que la víctima, en el moment d’interposar la 

denúncia, tingui en el seu poder la documentació necessària (DNI, NIE, 

informes mèdics,...) 

4. S’avisarà a la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra  que seran els 

encarregats de preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un 

centre sanitari o gestionar l’assistència sanitària, quan sigui necessària. En el 

cas que la víctima no disposi d’informes mèdics que acreditin les lesions o 

l’agressió que s’acaba de produir, la PG-ME la informarà de la  importància 

d’adreçar-se a un centre sanitari per tal de ser atesa i obtenir l’informe mèdic 

sobre el seu estat físic. 

5. Es portaran a terme coordinacions amb els diferents agents socials  i serveis 

que intervenen amb la víctima. 
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6. El Grup d’Atenció a la víctima  de l’ABP de la Cerdanya realitza el seguiment 

de víctimes que es troben en situació de violència masclista, de manera 

individualitzada per garantir la seva seguretat i el compliment de les mesures 

que l’autoritat judicial hagi pogut determinar. El  GAV de la  PG-ME estarà en 

contacte amb els serveis socials per realitzar una coordinació integral en el 

seguiment de les víctimes. 

 

La intervenció amb els menors de 18 anys possibles víctimes de violència en qualsevol 

de les seves formes es farà d’acord amb  els circuits de coordinació contra els abusos 

sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents; en coordinació amb l’equip 

d’atenció a la infància i l’adolescència Supracomarcal de la Garrotxa (casos de la 

demarcació de Girona) i/o amb l’EAIA LLeida Nord, (casos de la demarcació de Lleida). 
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Intervenció des de les associacions, fundacions i entitats socials 

 

Les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, federacions, 

xarxes d’entitats, etc.) treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc 

d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions es fonamenta en la 

lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de 

transformar la societat per fer-la més justa i igualitària.  

El seu objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els 

drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la 

població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la 

corresponsabilitat. 

Com a agents social actius al territori és important que coneguin el circuit d’actuació 

en casos de violència masclista per tal de saber com actuar, en la detecció de possibles 

situacions de violència masclista. 

A la comarca el teixit d’associacions, fundacions i entitats socials és ampli, és 

fonamental que  aquestes estiguin registrades com a tals. 
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Equip comarcal de la Cerdanya 

 

Definició: 

La participació professional i social és fonamental per atendre la complexitat de les 

formes de violència masclista. 

Es tracta d’un espai de trobada i d’intervenció coordinada professional  per a 

l’abordatge de la violència masclista i que requereix una visió més àmplia per tal 

d’eradicar-la. La finalitat del protocol i de la comissió de treball i seguiment en casos de 

violència masclista és la prevenció, detecció, intervenció i recuperació de les víctimes. 

 

Integrants (annex): 

• Representant de l'Àrea bàsica de Salut - Fundació Hospital de Puigcerdà  

• Representant de Salut Mental – Fundació Hospital de Puigcerdà 

• Representant de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra  

• Representant del cos de la Policia Local de Puigcerdà 

• Representant de l'Equip d’atenció psicopedagògica de la Cerdanya 

• Representant del Servei d'intervenció especialitzat de l'Alt Pirineu i Aran 

• Representant de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya 

• Representant del Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de la 

Cerdanya 

• Representant del Servei d’informació i atenció a les dones del Consell Comarcal 

de la Cerdanya 

• Representant del Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de la 

Cerdanya 

• Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya 

Periodicitat: 

• Trobades semestrals per a proposar millores en el protocol d’actuació i fer-les 

extensibles  a la Comissió Tècnica si es creu oportú 
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Funcions: 

• Concretar i vetllar pel correcte funcionament del protocol d’actuacions 

comarcals en situacions urgents en l’àmbit de la violència masclista de la 

Cerdanya 

• Redactar i modificar, quan s’escaigui el protocol d’actuacions comarcals en 

situacions urgents en l’àmbit de la violència masclista de la Cerdanya i elevar-

ho a la Comissió Tècnica 

• Resoldre, en la mesura del possible, els problemes que puguin sorgir en 

l’aplicació del Protocol o en la coordinació del circuit a nivell comarcal 

• Executar les iniciatives plantejades des del propi equip comarcal o bé en 

col·laboració amb la Comissió Tècnica 

• Promoure i realitzar actuacions preventives, comunitàries i de sensibilització 

• Derivar a la Comissió Tècnica  tots aquells casos que requereixin d’una actuació 

supracomarcal 

• Convocar els i les Agents de Proximitat que es cregui oportú en funció de les 

necessitats 

• Posar-se en contacte directe amb totes  les entitats i serveis de la comarca 

• Oferir als i a les Agents de Proximitat informació i formació en qüestions 

d’interès per a l’abordatge interprofessional de la violència 

• Restar a la disposició dels i de les Agents de Proximitat que operen a cada 

comarca per tal d’assessorar o guiar les possibles pautes d’actuació 

• Altres funcions a considerar que es determinin per consens del propi Equip 

Comarcal o delegats per la Comissió Tècnica. 

• Vetllar expressament pel compliment del secret professional, la llei de 

protecció de dades, i la victimització secundaria. 
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Comissió Interdisciplinària de treball i seguiment en casos de violència 

 

Definició: 

La participació professional i social és fonamental per atendre la complexitat de les 

formes de violència masclista.  Cal actuar contra tots els factors que influeixen en 

aquests comportaments és necessària l’actuació interdisciplinària (sanitària, social, 

judicial i policial) .  

Es tracta d’un espai de trobada i d’intervenció coordinada professional  per a 

l’abordatge de la violència masclista. La finalitat de la comissió de treball i seguiment 

en casos de violència masclista és la prevenció, detecció, intervenció i recuperació de 

les víctimes. 

L’actuació multidisciplinària i interadministrativa crea una xarxa, que en molts cops és 

la única capaç de protegir, acompanya i recolzar a les víctimes de violència masclista. 

 

Integrants: 

• Representant de l'Àrea bàsica de Salut - Fundació Hospital de Puigcerdà  

• Representant de Salut Mental – Fundació Hospital de Puigcerdà 

• Representant de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra  

• Representant del cos de la Policia Local de Puigcerdà 

• Representant del Servei d’informació i atenció a les dones del Consell 

Comarcal de la Cerdanya 

• Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya 

Si es valora oportú i necessari, es farà extensible a altres agent de proximitat de la 

comarca. 

 

Periodicitat: 

• Trobades mensuals (darrer divendres de cada mes) pel treball de casos 

 

Funcions: 

• Donar una atenció integral i de qualitat a les dones i llurs fills/es víctimes de 

violència masclista  
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• Afavorir  i promoure la coordinació real entre els professionals que intervenen 

en l’àmbit de la violència masclista 

• Dissenyar i impulsar nous recursos i formes d’intervenció en l’atenció dels casos 

de violència masclista 

• Treballar en equip i en xarxa per tal de poder portar a terme una intervenció 

dirigida a la recuperació de la víctima i a l’eradicació de la violència masclista. 

• Garantir el bon funcionament i l’ampliació i millora dels circuits i els canals de 

coordinació i derivació 

• Planificar i portar a terme actuacions conjuntes de prevenció i sensibilització 

per eradicar la violència masclista 

• Impulsar la introducció de canvis que permetin una atenció eficaç 

• Detectar possibles mancances en el protocol i definir propostes de millora 

• Recull anual del nombre de casos atesos a la comarca 
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Annexos 

 

Annex 1: Circuit d’actuacions  comarcals per prevenir la mutilació genital 

femenina 

 

1. Introducció 

Al mes de Febrer de 2008 la Generalitat de Catalunya va aprovar la segona edició del 

Protocol per a prevenir la mutilació genital femenina (MGF), una publicació que té per 

objectiu establir un pla d’acció contra la pràctica de l’ablació. 

A partir de l’elaboració del protocol la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat 

de Catalunya va estimular la constitució de taules territorials de treball per a 

l’aplicació, seguiment i la consolidació del protocol als municipis i comarques de 

Catalunya. 

El principal objectiu d’aquest document és adaptar la implementació del marc que 

estableix el protocol de la Generalitat a la realitat de la comarca de la Cerdanya a partir 

de les peculiaritats dels diferents serveis i recursos que tenen un paper a jugar en la 

prevenció d’aquesta pràctica. 

Es treballarà des de la prevenció i des del diàleg amb la família, per evitar situacions  

innecessàries de criminalització cap al col·lectiu. De tota manera, el que guia la nostra 

intervenció és la protecció de les menors. 

2. Col·lectius de risc 

Segons les dades, els col·lectius de risc presents a la comarca són Gàmbia, Mali, 

Senegal, Camerun, Guinea i Mauritània. 

La majoria d’aquestes persones viuen a Puigcerdà, i la presencia del col·lectius a la 

resta de la comarca és remarcable a poblacions com ara Bellver de Cerdanya i Llívia. 

3. Motius d’atenció i possible risc 

Els principals motius de risc són: 

- Pertànyer a una ètnia que practiqui la MGF: la majoria de noies i dones que han 

experimentat la mutilació genital són originàries, elles o els seus familiars, d’algun dels 

països africans on es practica. 

- Pertànyer a una família en què la mare i/o les germanes més grans l’hagin patida. 
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- Pertànyer a un grup familiar practicant que té molt present el mite del retorn al país 

d’origen. 

- Proximitat d’un viatge que pugui fer o unes vacances que pugui passar la menor al 

país d’origen. 

4. Indicadors de sospita 

Els principals indicadors de sospita són: 

- Tristesa i manca d’interès. 

- Canvis de caràcter. 

- Caminar amb les cames juntes o molt separades. 

- Neguit a l’hora d’asseure’s. 

- Pal·lidesa cutaneomucosa 

- Símptomes d’anèmia subaguda (canvis d’actitud, passar d’un estat alegre a un estat 

apàtic) 

- No realitzar exercicis físics o no voler participar en jocs que impliquen activitat. 

- Comentaris fets a les companyes de l’escola. 

Per poder conèixer amb més detall informacions relacionades amb la pràctica de la 

MGF, els motius d’atenció i possible risc, els indicadors de sospita, les conseqüències, 

el marc jurídic i les recomanacions generals que estableix el protocol, aquest es pot 

consultar a l’adreça electrònica següent: 

http://www.gencat.cat/benestar/immi/pdf/ABLACIO_final.pdf 

 

5. Àmbits de treball específics del protocol 

A continuació es presenten els passos específics que hauran de seguir els diferents 

agents de la comarca en funció del seu àmbit específic de treball. 

Els principals àmbits d’intervenció són: 

1. Salut 

2. Serveis bàsics d’atenció social primària 

3. Àmbit educatiu (llars d’infants, centres de primària i secundària) 

4. Servei de ciutadania i immigració 

5. Cossos de seguretat 

 

 

http://www.gencat.cat/benestar/immi/pdf/ABLACIO_final.pdf
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1. Salut 

Situació de risc  

1. Informació i educació sanitària a la nena i a la seva família en relació a la MGF a 

Catalunya. 

2. A tots els nadons que es troben en qualsevol dels supòsits de risc, donar informació 

sobre la llei que prohibeix la MGF i que signin (tots dos pares, només un,..) conforme 

n’estan assabentats. Es farà a l’hospital. 

3. Les nenes no nascudes al nostre hospital: diagnosticar o descartar la MGF, 

realitzant exploració genital en una visita pediàtrica. 

4. Si no estan mutilades, avaluar el nivell de risc considerant: 

- germanes mutilades prèviament: 

- costums del grup. 

- pressió pel context cultural. 

- les actituds. 

- intencions a curt i a llarg termini 

Donar informació sobre la llei i que signin els pares conforme n’estan assabentats. 

Fer-ho constar a l’ Història Clínica i al carnet de salut. 

 

Proximitat d’un viatge 

1. Revisar a l’ Història Clínica si té signat el document informatiu, en cas que sigui així, 

recordar-ho a la família. 

2. Si no té signat el document informatiu: informació i educació sanitària a la nena i a 

la seva família explicant les conseqüències físiques i psicològiques derivades de la 

MGF. 

3. Demanar compromís per escrit del pare i de la mare conforme no es mutilarà la 

nena i anotar-ho al Carnet de Salut. En cas d’estar mutilada, anotar-ho al carnet de 

salut. 

4. Concertar i/o acordar una propera visita post- viatge per explorar la nena a la 

tornada. 

5. Si cal: coordinació amb altres professionals de serveis socials i de l’ escola. 

6. Si la família no es mostra de manera clara en contra de la mutilació posar-se en 
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contacte amb el Treballador Social de l’Àrea Bàsica. 

7. Si la sortida del país fos imminent i no es té la signatura de compromís es passaria 

directament a informar al Jutjat, al Grup d’Atenció a la Víctima del cos de  Mossos 

d’Esquadra i al Treballador Social de l’Àrea Bàsica. 

 

A la tornada del viatge 

I si no es presenten a la visita què es fa? 

1. Fer revisió dels genitals, en la revisió pediàtrica i valorar si hi ha MGF. 

2. Si hi ha certesa de que la MGF s’ ha practicat després del 2005, s’ ha de denunciar al 

jutjat, amb comunicat de lesions urgent, informar al Grup d’Atenció a a la Víctima del 

cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP La Cerdanya,  valorar si l’ABS informa a l’escola a 

través del treballador social de l’EAP. 

3. Si aquesta nena té germanes no mutilades, activar tots els recursos per fer 

prevenció activa des de pediatria i si es considera des de serveis socials. Posar en 

coneixement del Jutge, en el moment en que es comunica el cas de mutilació, 

l’existència de les germanes no mutilades. 

4. Garantir l’ atenció de les seqüeles físiques i psíquiques. 

 

Caldria retornar informació al servei que ha derivat en el protocol per part del 

treballador social de l’ABS. En tots els casos recordar, que al retorn han d’ acudir al seu 

CAP per continuar el programa de seguiment del nen/a sà. 

 

2. Serveis bàsics d’atenció social primària 

Famílies amb proximitat d’un viatge al país d’origen 

- SBAS (Serveis Bàsics d’Atenció Social) informa a la família que vagin a l’Àrea Bàsica 

de Salut. En la mesura del possible, SBAS recull informació directa de la família (quan 

marxen i quan tornen, quins membres de la família marxen, quin és l’objectiu del 

viatge, etc.). 

- El professional referent del cas de SBAS informa al treballador social i/o direcció de 

l’ABS de la situació i de la informació recollida  

- El Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Salut fa el retorn de la situació al 

professional referent SBAS 
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Famílies que retornen d’un viatge 

- El professional referent SBAS deriva al pediatre/ infermera per visita  

- S’informa al Treballador Social o direcció de l’Àrea Bàsica de Salut de la situació 

- El Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Salut fa retorn a professional de referència 

del SBAS 

 

Quan hi ha sospita de consumació 

- Es derivarà la família a l’Àrea Bàsica de Salut 

- S’informarà a l’Àrea Bàsica de Salut de la situació 

- El Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Salut farà retorn a SBAS 

 

3. Àmbit educatiu (llars d’infants, centres de primària i secundària) 

Protocol (escoles de primària i instituts de secundària ) 

1. Quan una família arriba de nou a la ciutat i té filles per escolaritzar dels països on 

es practica la MGF : 

- Des de l’Institut Municipal d’Educació es deriva la família a l’Àrea Bàsica de Salut per 

tramitar la targeta sanitària i el carnet de vacunes 

- S’envia un mail al treballador social de l’Àrea Bàsica de Salut informant que aquella 

família hi anirà 

- Quan la família hi ha anat, l’Àrea Bàsica de Salut retorna la informació mitjançant un 

correu electrònic a la persona responsable de EAP 

2. Quan un alumne marxa cap al seu país i l’escola coneix la situació (urgent o no) 

informa immediatament: 

- El referent de salut de l’escola o, en el seu defecte, el director, informa a la família 

que vagin al pediatra/infermera de l’Àrea Bàsica de Salut (recollir la data de sortida, 

etc) 

- El referent de salut de l’escola o, en el seu defecte, el director, informa al treballador 

social o, en el seu defecte, a la direcció de l’Àrea Bàsica de Salut de la situació 

- El treballador socials de l’Àrea Bàsica de Salut fa un retorn de la situació a l’escola 

3. Quan un alumne torna a la comarca 

- Havia estat donat de baixa de l’escola: 
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- S’inicia el procés d’una nova incorporació (s’actua igual que a l’apartat 1 ) 

- No havia estat donat de baixa de l’escola,: 

- L’escola informa a la família que vagi a l’Àrea Bàsica de Salut 

- L’escola informa a l’Àrea Bàsica de Salut de la situació 

- l’Àrea Bàsica de Salut fa un retorn de la situació a l’escola 

 

Protocol llars d’infants 

1. Sempre que sigui procedent d’un país on es practica la MGF (aplicar protocol) 

2. Quan un infant arriba a la ciutat i demana plaça en una llar d’infants 

- si té la documentació sanitària actualitzada no s’actua 

- si li falta la documentació sanitària es deriva i s’informa a l’Àrea Bàsica de Salut de la 

situació 

3. Quan un alumne marxa cap al seu país i la llar d’infants coneix la situació : 

- La directora de la llar d’infants informa a la família que vagin a l’Àrea Bàsica de Salut 

- La directora de la llar d’infants informa al treballador social de l’Àrea Bàsica de Salut 

- El treballador social de l’Àrea Bàsica de Salut fa un retorn de la situació a la llar 

d’infants o a l’Institut Municipal d’Educació 

 

4. Servei de Ciutadania i Immigració 

Protocol 

1. Famílies que acaben d’arribar 

- Atesos al circuit d’acollida (empadronament, etc.) i es fa especial incidència en què 

vagin a l’ABS a fer la targeta sanitària. 

- S’informa al treballador social de l’ABS de la situació i del SBAS. 

2. Famílies amb proximitat d’un viatge al país d’origen 

- El servei informa a la família que vagin a l’Àrea Bàsica de Salut. En la mesura del 

possible, recull informació directa de la família (quan marxen i quan tornen, quins 

membres de la família marxen, quin és l’objectiu del viatge, etc.). 

- El tècnic d'immigració informa al treballador social i/o direcció de l’ABS i del SBAS de 

la situació i de la informació recollida - El Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Salut 

fa el retorn de la situació al professional. 

3. Famílies que retornen d’un viatge 



Protocol per l’abordatge de la violència masclista a la comarca de la Cerdanya 

             

 55 

- El tècnic referent deriva als SBAS per a que derivi al pediatre/ infermera per visita  

- S’informa al Treballador Social o direcció de l’Àrea Bàsica de Salut de la situació 

- El Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Salut fa retorn als professionals de 

referència  

4. Quan hi ha sospita de consumació 

- Es derivarà la família a l’Àrea Bàsica de Salut 

- S’informarà a l’Àrea Bàsica de Salut de la situació 

- El Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Salut farà retorn als professionals 

 

Des del servei de ciutadania i immigració, alhora, desenvoluparà la majoria de les 

accions de prevenció amb les entitats i persones de referència dels col·lectius de risc. 

Hauran de comptar amb el suport i la col·laboració dels diferents professionals 

implicats en el protocol. La participació dels agents variarà en funció de l’activitat que 

es faci i sobre qui es dirigeixi. 

 

A) Accions informatives a professionals 

- Sessió informativa adreçada als responsables de serveis educatius 

B) Accions de prevenció als col·lectius: 

- Als municipis que disposin de Pla d’acollida per a les persones estrangeres, 

s’informarà a les persones de col·lectius de risc de la legislació vigent i de les 

conseqüències de la seva pràctica . 

- Informació del circuit  les entitats i associacions 

- Sessió informativa adreçada a les associacions de dones de la comarca 

 

5. Cossos de seguretat 

Protocol 

Situació de risc 

Treball en xarxa conjuntament amb els altes agents socials implicat per tal d’esbrinar 

si hi ha una situació de risc i neutralitzar-la si existeix. Si no s’aconsegueix cal derivar el 

cas al jutjat i a la fiscalia per tal que es valori l’oportunitat d’adoptar mesures 

cautelars. 

Sospita de consumació 
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Tant so hi ha hagut intervenció prèvia o no per part dels cossos de seguretat, es 

tramitarà la denúncia al jutjat. Es procedirà ala investigació que es requereixi. 

Accions informatives i formatives 

En l’àmbit de la policia de proximitat es tractarà el tema i/o es faran xerrades 

informatives, incidint en els col·lectius i/o associacions de comunitats que practiquin 

la mutilació genital femenina, per tal d’informar que a Catalunya la MGF està 

tipificada com a delicte. 

 

 

Circuit de prevenció 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuit en cas de sospita de que es pots produir 
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Circuit en cas de MGF practicada 
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Annex 2: Circuit d’actuacions comarcals de prevenció de matrimonis 

forçats 

 

1. Introducció 

Els matrimonis forçats són una pràctica que continua vigent en els països i comunitats 

d’origen d’algunes persones immigrades que desenvolupen el seu projecte de vida a 

Catalunya. 

L’objectiu de l’abordatge ha de ser evitar la situació de victimització de la menor o 

dona. En el cas dels matrimonis forçats, la jurisdicció espanyola no seria competent si 

el delicte es produís fora de les nostres fronteres, encara que la nena tingués la 

nacionalitat espanyola; per això és fonamental treballar amb el nucli familiar abans 

que el casament es materialitzi. Malgrat que hi ha nenes que han estat pactades en   

matrimoni des que eren molt petites i, fins i tot, en alguns casos la família ha pagat 

diners durant anys, la situació arriba al seu punt àlgid de risc quan es planifica un 

viatge a l’estranger en què participa una menor o dona. 

El principal objectiu d’aquest document és adaptar la implementació del marc que 

estableix el protocol de la Generalitat a la realitat de la comarca de la Cerdanya a partir 

de les peculiaritats dels diferents serveis i recursos que tenen un paper a jugar en la 

prevenció d’aquesta pràctica. 

Es treballarà des de la prevenció i des del diàleg amb la família, per evitar situacions  

innecessàries de criminalització cap al col·lectiu.  

2. Definició 

S’entén per matrimoni forçat aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de 

com a mínim un dels contraents per la intervenció de terceres persones de l’entorn 

familiar (sovint els progenitors), que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen 

perquè aquesta pràctica es produeixi. 

Quan el matrimoni forçat es produeix quan un o tots dos contraents són menors de 18 

anys, també s’anomena matrimoni prematur. 

Cal diferenciar entre matrimonis forçats i matrimonis pactats (també anomenats 

matrimonis blancs, concertats o de conveniència). En el segon supòsit, el matrimoni 

és un subterfugi o una pràctica que instrumentalitza aquest ritual per assolir objectius 

no explícits: satisfer interessos econòmics, aconseguir la nacionalitat per la via més 
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ràpida, etc., però amb la connivència dels contraents que busquen assolir els seus 

interessos.  

Les motivacions d’aquesta pràctica poden ser múltiples: 

• Reforçar els vincles familiars. 

• Assegurar que les riqueses i els béns romanen al si familiar. 

• Complir amb obligacions o promeses antigues. 

• Protegir ideals percebuts com a culturals o religiosos. 

• En situacions de migració, ajudar a regularitzar la situació 

administrativa (permisos de residència i nacionalitat). 

• Controlar la sexualitat de les menors o dones quan entren en edat 

reproductiva. 

• Com a estratègia de supervivència econòmica familiar. 

• Com a estratègia errònia de protecció de la menor o dona que passa a 

dependre de la família del marit i podrà tenir fills legítims. 

• Honor familiar. 

• Explotació sexual o laboral. 

• Per assegurar la cura d’una persona discapacitada de la família. 

Els fluxos migratoris han permès que persones d’aquestes procedències desenvolupin 

el seu projecte de vida a Catalunya i a països del context europeu, on aquesta pràctica 

no es coneixia. Les grans dificultats per detectar els matrimonis forçats poden deixar 

en situació de vulnerabilitat població jove major o menor d’edat que estigui en un nucli 

familiar de risc. Enfrontar-se i evitar un matrimoni forçat, organitzat pels pares i moltes 

vegades per la família extensa té un cost important en l’àmbit relacional familiar. 

El context familiar pot reaccionar negativament contra el que considera un 

“comportament occidentalitzat” de la menor o dona que qüestiona el codi dels 

costums tradicionals de la cultura d’origen. Pot considerar que l’honor familiar queda 

profundament malmès i, per tant, el prestigi de la família. 

3.Col·lectius de risc 

La pràctica dels matrimonis forçats és molt estesa geogràficament: Àfrica 

subsahariana, Nord d'Àfrica, Pròxim Orient i Orient Mitjà, Àsia Meridional, Amèrica 

Llatina i també col·lectius d’ètnia gitana de diversa procedència. 

4. Motius d’atenció i possible risc 
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En la violència masclista, especialment quan existeix un vincle emocional, la persona 

agressora treu profit de la vulnerabilitat i la desprotecció de les seves víctimes. En els 

casos de matrimonis forçats cal tenir en compte els indicadors de risc següents: 

• Manca de xarxa social a part de la família (que és justament qui la força a la  

convivència i les relacions sexuals amb una persona no desitjada). 

• Desconeixement dels seus drets i dels recursos socials, sanitaris, etc. 

• Invisibilització social i falta de coneixement del fenomen. 

• Dependència econòmica respecte de la família. 

• Possibles dificultats per parlar les llengües oficials de Catalunya (segons quan 

temps faci que la nena/jove viu aquí). 

• Més risc de revictimització per aquests factors específics. 

En situacions determinades, la mateixa víctima pot sentir-se tan pressionada que, en 

no trobar una sortida, pot decidir treure’s la vida. Per tant, a part del risc de ser víctima 

dels delictes especificats anteriorment, cal comptar amb el risc de suïcidi. 

Sense poder, de moment, elaborar una llista exhaustiva d’indicadors de risc, cal tenir-

ne en compte alguns en els diversos àmbits. 

Aquests ítems no indiquen un risc per ells mateixos, sinó que és la combinació  

d’aquests el que pot portar a valorar-ne la situació de risc. 

Educació: 

- Absentisme 

- Descens en el rendiment 

- Problemes de puntualitat 

- Notes baixes 

- Ser exclòs/osa de l’educació per part dels qui tenen la tutela 

- Prohibició de participar en activitats extraescolars 

- Manca de motivació 

Salut: 

- Autolesions 

- Temptativa de suïcidi 

- Trastorns alimentaris 

- Depressió 

- Aïllament 
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- Abús de substàncies 

- Fet d’anar acompanyada a les visites mèdiques 

- Discapacitat física o mental 

- Embaràs precoç o indesitjat 

Treball: 

- Baix rendiment i absentisme 

- Opcions limitades de carrera 

professional 

- Prohibició de treballar 

- Impossibilitat d’assistir a viatges laborals 

- Control financer il·lògic: 

confiscació del sou 

Història familiar: 

- Germà/ana/ns/anes forçades a casar-se, denunciades com a desaparegudes 

- Mort d’un dels progenitors 

- Discussions familiars 

- Fugues del domicili 

- Restriccions irracionals, com ara retenir la persona al domicili  

Policial: 

- Casos de desaparicions de menors o dones a la mateixa família 

- Informes i/o intervencions en violència masclista. 

- Antecedents de qualsevol altres tipus de violència masclista, com per exemple, casos 

de mutilació genital femenina. 

5. Àmbits de treball específics del protocol. 

A continuació es presenten els passos específics que hauran de seguir els diferents 

agents de la comarca en funció del seu àmbit específic de treball. 

Els principals àmbits d’intervenció són: 

1. Salut 

2. Serveis bàsics d’atenció social primària 

3. Àmbit educatiu (llars d’infants, centres de primària i secundària) 

4. Cossos de seguretat 
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Circuit de prevenció 
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Annex 3: Membres de l'Equip comarcal de la Cerdanya 
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Annex 4: Mapa de recursos de la Cerdanya 

Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària 

 

Els serveis socials d’atenció primària són els més propers als ciutadans, en el seu 

ambient familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant els serveis bàsics 

d’atenció social (SBAS). 

Davant la detecció de situacions de violència domèstica tenen les funcions següents: 

prevenció, informació, orientació, suport personal, tramitació, gestió de recursos 

socials, així com la derivació als serveis específics d’atenció a la dona, tot potenciant el 

suport familiar en el propi medi. 

En les situacions que així ho requereixin, els serveis socials d’atenció primària 

municipal i comarcal assumeixen l’allotjament d’urgència de la víctima i dels seus fills. 

Condicions d’accés: Accés lliure i gratuït a totes les persones de la comarca de la 

Cerdanya. Recomanem hores concertades. 

Titularitat: Consell Comarcal de la Cerdanya 

Permanències: 

Municipi Adreça 

Puigcerdà C. Alfons I, 50-52 baixos 
17520 Puigcerdà 
Tel. 972 14 13 13 
Fax. 972 88 33 11 
A/e sscerd@cerdanya.org 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores 

Bellver de Cerdanya Pl. Major, 12 
25720 Bellver de Cerdanya 
Tel. 973 510 479 // 973 510 016 
Horari: Tots el 
s dilluns de 10 a 14 hores 

Montellà i Martinet Pl. Pere Serret, 1 
25724 Montellà i Martinet 
Tel. 973 515 012 
Horari: Tots els dimarts de 10 a 13 hores 

Lles de Cerdanya 
 

Pl. Major, 1 
25726 Lles de Cerdanya 
Tel. 973 515 047 
Horari: 1r dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Prats i Sansor Pl.  De l’Ajuntament, s/n 
25721 Prats i Sansor 
Tel. 972 890 594 
Horari: 2n dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Prullans C. Puig, s/n 
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25727 Prullans 
Tel. 973 510 255 
Horari: 3r dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Riu de Cerdanya Pl. Major, 1 
25721 Riu 
Tel. 973 510 700 
Cal concertar hora de visita 

Bolvir Camí Ral, s/n 
17539 Bolvir 
Tel. 972 895 001 
Horari: 1r dilluns de mes de 10 a 13 hores 

Alp Av. Tossa d’Alp, 6 
17538 Alp 
Tel. 972 890 017 
Horari: Tots els dimarts de 9 a 14 hores 

Ger C. Quatre Cantons, 8 
17539 Ger 
Tel. 972 894 001 
Horari: Tots els dimecres de 9 a 13 hores 

Llívia Pl. De l’Esglèsia, s/n 
17527 Llívia 
Tel. 972 896 011 
Horari: Tots els dijous de 9 a 13 hores  

Das C. Rossend Arús, 3 
17538 Das 
Tel. 972 890 220 
Cal concertar hora de visita 

Guils de Cerdanya C. Malet, 15 
17528 Guils de Cerdanya 
Tel. 972 880 016 
Cal concertar hora de visita 

Isòvol Pl. Major, 2 
17539 Isòvol 
Tel. 972 894 051 
Cal concertar hora de visita 

Meranges Pl. Major, s/n 
17539 Meranges 
Tel. 972 880 054 
Cal concertar hora de visita 

Urús C. Sant Climent,3 
17538 Urús 
Tel. 972 890 210 
Cal concertar hora de visita 

Fontanals de Cerdanya Pl. De l’Ajuntament, 1 
17538 Fontanals 
Tel. 972 890 196 
Cal concertar hora de visita 
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Serveis Socials Especialitzats 

 

És un servei d’allotjament d’urgència de caràcter temporal per a dones i llurs fills/filles. 

Condicions d’accés: Dones que no poden tornar al seu domicili, com a mesura de 

protecció, i que no disposin d’una xarxa familiar ni social de suport. 

S’accedeix a aquest servei per mitjà dels serveis socials d’atenció primària i/o dels 

cossos de seguretat i dels serveis específics d’atenció a la dona. 

Provisió: Consell Comarcal de la Cerdanya 

Servei d’allotjament d’urgència 

Àrea de Serveis Socials 

C. Alfons I, 50-52 baixos 

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 884 884 

Fax. 972 88 22 83 

 

Xarxa Sanitària Pública 

 

Hospital de  Cerdanya 

Hospital general bàsic de referència per a la Cerdanya, pertanyent a la Xarxa Sanitària 

d’utilització pública. 

Camí d’Ur 31  

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 65 77 77 

 

Àrea bàsica de salut 

L’atenció primària de la salut és el primer graó d’accés de la ciutadania a l’assistència 

sanitària. Els serveis d’atenció primària es presten al centre d’atenció primària (CAP), 

on treballen els equips de professionals de la salut, oferint atenció individual i 

col·lectiva en règim ambulatori, domiciliari i d’urgència, coordinadament amb els 

serveis especialitzats de referència, execució de programes de prevenció (cribratges, 

vacunes, etc.), promoció i educació sanitària a la població. 
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S’ofereixen serveis de: medicina de família, pediatria (fins als 15 anys), odontologia, 

infermeria, treball social. 

Les seves funcions en cas de violència domèstica són les de prevenir, detectar i atendre 

quan es produeix un cas de violència domèstica. 

Condicions d’accés: Accés lliure i gratuït a totes les persones que acreditin el dret a 

l’assistència (Targeta Sanitària Individual). 

 

Fundació Hospital de Puigcerdà 

Plaça Santa Maria nº 1 

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 88 01 50 

 

Centre de Salut Mental Adults  

Són serveis d’atenció ambulatòria i de suport a la primària, amb funcions clíniques i 

assistencials pròpies dels serveis sanitaris i de prevenció i promoció de la salut. 

Aquests centres tenen una especialitat segons si atenen infants i joves (CSMIJ), o bé 

adults (CSMA). A la nostra Regió hi ha una xarxa de centres que cobreix totes les 

comarques. 

Els CSM no són un dispositiu de referència per a l’atenció o tractament dels casos de 

violència domèstica, però poden jugar un paper important en el procés assistencial ja 

que poden assessorar i col·laborar amb els EAP sanitari i social, poden atendre les 

seqüeles psicopatològiques o detectar les situacions de violència domèstica latents o 

emmascarades per demandes d’atenció psiquiàtrica, i derivar-les al recurs més adient. 

 

Xarxa d’atenció a les drogodependències 

La xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD) disposa de centres d’atenció i 

seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents. Els 

centres d’atenció i seguiment estan integrats per equips de professionals de diverses 

disciplines (metges, psicòlegs, treballadors socials, diplomats en infermeria, etc.). 

Aquests professionals dissenyen en cada cas, i d’acord amb la persona que necessita 

aquest tipus d’atenció, la modalitat de tractament més indicats, així com la 

conveniència d’utilitzar altres recursos de la XAD com les comunitats terapèutiques o 
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les unitats hospitalàries de desintoxicació. Els centres CAS poden oferir diferents 

modalitats de tractament: tractaments lliures de drogues, programes de manteniment 

amb metadona, programes de manteniment amb antagonistes, etc. 

 

Salut mental infants (0-6 anys) 

És un conjunt d’actuacions adreçades als infants des del naixement fins las sis anys i les 

seves famílies, que presentin un trastorn en el seu desenvolupament o es trobin en  

risc de patir-lo. 

L’objectiu d’aquesta atenció és que aquests infants rebin tot allò que pugui facilitar la 

seva capacitat d’autonomia i benestar.  

 

Salut mental infants i adolescents (7-18 anys) 

És un servei especialitzat en l’àmbit de la salut mental que atén nens i joves de 7 a 18 

anys que presenten trastorns de caràcter emocional i/o de relació i que en poden 

dificultar el creixement evolutiu. 

 

CSMA de la Cerdanya 

Hospital de la Cerdanya 

Camí d’Ur 31 

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 657777 

 

CSMIJ - Fundació Hospital de Puigcerdà  

Hospital de Puigcerdà Pl. de Santa Maria, 1 

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 88 01 50 

Fax. 972 88 22 83 

 

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de la Cerdanya 

C. Alfons I, 50-52 baixos 

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 884 884 
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Servei de 2ª Infància      

C. Alfons I, 50-52 baixos      

17520 Puigcerdà       

Tel. 972 884 884      

Fax. 972 88 22 83 

 

Urgències 112 

Telèfon coordinador d’urgències sanitàries. A més dóna consell i orienta l’usuari i 

gestiona el recurs sanitari més adequat. 

 

Sanitat Respon 061 

Sanitat Respon és un servei sanitari d’atenció telefònica permanent pensat per facilitar 

al ciutadà l’accés a la sanitari.

Cossos de seguretat 

 

Oficina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra 

L'OAC és el servei de la PG-ME instal·lat en cada una de les seves comissaries i que té 

com a funció principal recollir totes les denúncies d'àmbit penal presentades per la 

ciutadania. En qualsevol cas, les denúncies relacionades amb els àmbits de la violència 

masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables, sempre es deriva posteriorment al 

GAV de referència per al seu assessorament, derivació, si escau, i seguiment 

individualitzat. 

Destinataris: Qualsevol víctima de violència masclista, domèstica i altres víctimes 

vulnerables.

Àrea Bàsica Policial Puigcerdà 

Ronda J. Maragall, 63 

17520 Puigcerdà 

Tel. 972 88 10 51 

Àrea Bàsica Policial La Seu d’Urgell 

Av. Guillem Graell, s/n 

25700 la Seu d’Urgell 

Tel. 973 35 72 00 

 

Telèfon d’Emergències 112 
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Policies locals 

Les funcions principals són d’auxili a les víctimes, acompanyament al centre sanitari i 

detenció de l’agressor. 

Policia Local de Puigcerdà 

Pl. Ajuntament, 1 

Tel. 972 88 19 72 

17570 Puigcerdà 

 

Serveis d’Atenció a les Dones 

 

SIAD Cerdanya 

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei públic, gratuït i confidencial 

format per un equip de professionals especialitzats amb l’objectiu principal d’informar, 

assessorar i orientar sobre tots aquells temes, serveis, activitats, ajuts i recursos 

d’interès per a les dones de la Cerdanya.   

Ofereix: 

• Espai d'acollida i de referència per a les dones i els seus drets. 

• Informar dels recursos comunitaris d’atenció sanitària, social, legal, laboral 

i afavorir-ne l’ús per part de les dones.  

• Oferir assessorament jurídic i psicològic a les dones que ho sol·licitin. 

• Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la 

comunitat i el teixit associatiu femení. 

• Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situació de 

violència masclista. 

• Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per 

aconseguir l’abordatge integral de la violència masclista. 

• Actuar com a observatori de la realitat de les dones de la comarca i 

participar en la definició de les línies prioritàries d'intervenció en els plans 

o programes de polítiques de dones. 

• Realitzar activitats de sensibilització social en matèria de gènere i igualtat. 

• Assessorament jurídic 
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• Atenció psicològica 

• Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència per raons de sexe: Es 

compta amb un servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de 

violència per raons de sexe que disposin d’una ordre de protecció. Oferint 

una atenció immediata i a distància; assegurant una resposta ràpida front 

les eventualitats que els puguin passar, les 24 hores del dia, els 365 dies 

de l’any i sigui quin sigui el lloc on es trobin. 

 

Municipi Adreça 

Puigcerdà C. Alfons I, 50-52 baixos 
17520 Puigcerdà 
Tel. 972 14 13 13 
Fax. 972 88 33 11 
Horari: De dilluns a divendres  de 9 a 13 hores 

Alp C. Tossa d'Alp, 6 
17538 Alp 
Tel. 972 89 00 17 
Horari: 1r dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Llívia C. dels Forns, 10 
17527 Llívia 
Tel. 972 896 011 
Horari: 2n dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Bellver de Cerdanya Pl. Major, 12 
25720 Bellver de Cerdanya 
Tel. 973 510 479 
Horari: 3r dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Montellà i Martinet Pl. Pere Serret, 1 
25724 Montellà i Martinet 
Tel. 973 515 012 
Horari: 4t dimecres de mes de 10 a 13 hores 

 

SIE Alt Pirineu i Aran 

El Centre d’Intervenció Especialitzada és un servei especialitzat on s’ofereix una 

atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació a les dones que han 

estat o estan en situació de violència masclista i les seves filles i fills i càrrec. Així 

mateix han d’incidir en la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. 

 

Ofereix: 

• Informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa. 

• Proporcionar a les dones i als seus fills i filles una atenció social i terapèutica 

especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut.  
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• Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones 

que han patit o pateixen violència.  

• Potenciar programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació. 

• Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic 

de cadascuna de les dones. 

 

SIE Alt Pirineu i Aran 

C. Comptat d'Urgell 61, baixos 

25700 La Seu d'Urgell  

Tel. 973 36 13 31 

cie.altpirineuaran@gencat.cat 

De dilluns a divendres de 9,30 a 14 h i de 16 a 19.30h. 

 

Servei de Ciutadania i Immigració 

L’objectiu del Servei de Ciutadania i Immigració és el de contribuir a la plena integració 

dels col·lectius d’immigrants a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, 

la cohesió comunitària, la lluita contra l’exclusió social i la igualtat d’oportunitats i 

d’accés als recursos col·lectius.  

Inclou els serveis  de: 

• Estudi continu de la situació de la immigració a la comarca 

• Servei d’assessorament laboral 

• Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria 

• Acolliment lingüístic a la Cerdanya (ofert pel Consorci de Normalització 

Lingüística) 

• Xerrades sobre diferents àmbits d’interès 
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Municipi Adreça 

Puigcerdà C. Alfons I, 50-52 baixos 
17520 Puigcerdà 
Tel. 972 14 13 13 
Fax. 972 88 33 11 
Horari: De dilluns a divendres  de 9 a 13 hores 

Alp C. Tossa d'Alp, 6 
17538 Alp 
Tel. 972 89 00 17 
Horari: 1r dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Llívia C. dels Forns, 10 
17527 Llívia 
Tel. 972 896 011 
Horari: 2n dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Bellver de Cerdanya Pl. Major, 12 
25720 Bellver de Cerdanya 
Tel. 973 510 479 
Horari: 3r dimecres de mes de 10 a 13 hores 

Montellà i Martinet Pl. Pere Serret, 1 
25724 Montellà i Martinet 
Tel. 973 515 012 
Horari: 4t dimecres de mes de 10 a 13 hores 

 

Associacions, fundacions i entitats socials 

 

Les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, federacions, 

xarxes d’entitats, etc.) treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc 

d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions es fonamenta en la 

lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de 

transformar la societat per fer-la més justa i igualitària.  

 

FUNDACIÓ ADIS 

"El Local"  

Rec de St. Agustí, 7 

17520 Puigcerdà  

Tel. 972 88 01 06 

info@fundacioadis.org   

 

 

 

FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA 

Barri Sant Julià, s/n 

17520 Puigcerdà  

Tel. 972 14 06 00 

tallercerdanya@fundaciotc.org 

 

 

 

 

mailto:info@fundacioadis.org
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CARITAS DIOCESANA 

D’ URGELL 

Pati del Palau, 3 

Seu D'Urgell (la) 

Tel. 973 35 12 66  

 

 

CREU ROJA PUIGCERDÀ 

C. Raval de les Monges, 17 

Tel. 972 88 05 47  

puigcerda@cruzroja.es 

Recursos Judicials 

 

Servei de tramitació de justícia gratuïta 

Les persones que acrediten no disposar de recursos econòmics per litigar en un judici. 

Assessorament i orientació abans del procés. Defensa i representació gratuïta per part 

d’un/una advocat/ada i procurador/ora en el procediment judicial. 

 

Torn d’ofici especialitzat en violència domèstica del Col·legi d’Advocats de Girona i 

de Lleida 

Aquest torn ofereix ajuda immediata a la víctima de la violència domèstica, tant en el 

procediment civil com en el penal que es derivin de la situació de maltractaments. Hi 

ha 2 tipus d’assistència jurídica especialitzada: 

• Torn d’ofici de guàrdia 

Diàriament hi ha d’un/una advocat/ada de guàrdia localitzable les 24 h en els partits 

judicials. Davant d’una petició judicial d’assistència jurídica a una víctima de 

maltractaments s’han de presentar al Jutjat de Guàrdia corresponent per tal d’oferir 

assistència lletrada immediata a la víctima. 

• Torn de designes immediates 

Els Col·legis d’Advocats davant una petició d’un/una advocat/ada per assistir a una 

víctima de violència domèstica realitza designes immediates d’advocats especialitzats 

que hauran d’assistir a la víctima en un termini màxim de 24 h des de la notificació de 

la designa. L’assignació de lletrats del torn es realitzarà atenent el criteri de proximitat 

geogràfica del domicili on es trobi la víctima. 

mailto:puigcerda@cruzroja.es
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Condicions d’accés: En un primer moment qualsevol víctima de violència domèstica té 

dret a l’assistència jurídica especialitzada d’un/a advocat/da del torn de guàrdia o del 

torn de designes immediates. 

 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona 

Ctra. Barcelona, 5, 3a 

17002 Girona 

Tel. 972 21 02 18 

 

Oficina d’atenció al delicte de Girona 

Passeig de José Canalejas, 5 

17001 Girona 

Tel. 972 94 04 48 

 

 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida 

Pl. Sant Joan 6-8, 1r 

25007 Lleida 

Tel. 973 23 80 07 

 

Oficina d’atenció al delicte de Lleida 

C. del Canyeret s/n, planta baixa 

25007 Lleida 

Tel. 973 72 55 05 

 

Altres Recursos 

 

Línia d’atenció a les dones en situació de violència domèstica 900 900 120 

La línia d’atenció telefònica a les dones en situació de violència és un servei gratuït i 

confidencial que informa, assessora i facilita l’expressió i/o la denúncia dels casos de 

violència contra les dones, sigui quina sigui la seva forma d’expressió.  

 

Programa de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere 

L’alarma social que ha causat l'increment de la violència domèstica fa necessària una 

resposta global i coordinada per part de les Administracions públiques, que coordini 

tant les mesures cautelars penals sobre l’agressor, això és, aquelles orientades a 

impedir la realització de nous actes violents, com les mesures protectores d’índole civil 

i social que evitin el desemparament de les víctimes de la violència domèstica i donin 

resposta a la seva situació d’especial vulnerabilitat. 
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Amb caràcter previ a la tramitació del Projecte de Llei Orgànica de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere, el Consell de Ministres va aprovar, el 

7 de maig de 2004, un Pla de Mesures Urgents per a la prevenció d’aquest tipus de 

violència. 

Descripció del servei: 

El programa de teleassistència mòbil per a les víctimes de la violència de gènere és una 

modalitat de servei que, amb la tecnologia adequada, ofereix a les víctimes que 

comptin amb ordre de protecció una atenció immediata i a distància, assegurant una 

resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir, les vint-i-quatre hores al 

dia, els 365 dies de l’any i sigui quin sigui el lloc en què es trobin. 

Per una altra part, aquest servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació 

telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones en risc de sofrir violència de 

gènere puguin entrar en contacte, davant situacions d’emergència, amb dos centres 

atesos per persones específicament preparades per a donar una resposta adequada a 

la crisi plantejada, bé per si mateixes o mobilitzant altres recursos humans i materials, 

propis de l’usuari o existents en la comunitat. El contacte amb els Centres d’Atenció 

pot establir-se en tot moment i des de qualsevol lloc, només prement un botó i en la 

modalitat de "mans lliures". 

Objectius 

• Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d’emergència. 

• Proporcionar seguretat i tranquil·litat a les usuàries del servei durant les vint-i-

quatre hores del dia. 

• Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei.  

• Ajudar a disminuir la sobrecàrrega emocional que suporta la usuària d’aquestes 

característiques.  

• Establir un model de relació amb les usuàries basat en la professionalitat, la 

proximitat i la confiança.  

Prestacions 

• Atenció durant les vint-i-quatre hores del dia i els 365 dies de l'any. Les alarmes 

s’atendran des del Centre d'Atenció.  

• Localització geogràfica tant per GPS com per cel·les de GSM.  
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• Sol·licitud de seguiment individualitzat tant de trucades com de seguiment 

geogràfic.  

• Mobilització de recursos propis de la usuària, públics, sanitaris, comunitaris i/o 

de cossos de seguretat de l'Estat, que siguin necessaris i adequats per a 

l’atenció de les necessitats i emergències de les usuàries.  

• Trucades quinzenals de seguiment.  

• Assessorament tècnic i formació sobre l'ús del terminal.  

• Resolució i seguiment d’incidències tècniques del terminal i seguiment. 

Reposició del terminal si fos necessari.  

• Orientació i informació geogràfica en cas de necessitat.  

• Servei d’atenció a la usuària per a consultes, dubtes i queixes, a través del propi 

terminal, facilitant així el suport i la informació necessària per a la usuària.  

• Atenció i suport psicològic per professionals especialitzats.  

Requisits d’accés 

Poden ser usuàries del servei les víctimes de la violència de gènere que compleixin els 

següents requisits: 

• No conviure amb la persona o persones que els han sotmès a maltractament.  

• Comptar amb una ordre de protecció.  

Durada del servei 

El servei cessarà: 

• Quan deixi de complir-se algun dels requisits d’accés.  

• Quan la usuària ho sol·liciti.  

Informació a usuàries 

Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya 

SIAD Cerdanya 

 

 

 

 

 


