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PRESENTACIÓ 

La violència és un problema social que afecta un ampli sector de la 
població mundial; molts estudis ens indiquen una alta taxa de 
mortaldat per aquest motiu. Violència contra els infants, contra la 
gent gran, exercida pels que haurien de ser qui els cuidessin, 
violència entre adults a les guerres, entre bandes, per disputes de tot 
tipus... 

La violència que aquí ens ocupa és l’exercida contra les dones, 
habitualment per les seves pròpies parelles. La violència de gènere 
està molt més estesa del que molts de nosaltres pensem, segurament 
perquè no volem pensar que existeix, ens sembla impossible.  

Fa anys es considerava que era un tema intern, familiar, en el que 
ningú havia d’intervenir. Cadascú a casa seva feia el que volia. Fins i 
tot es justificaven els maltractaments de l’home vers la seva muller 
amb frases de l’estil “el hombre es la maza i la mujer el yunque”, en 
el sentit que havia de rebre els cops sense dir res. La lluita feminista 
va aconseguir que passés de ser un tema domèstic i familiar, que es 
resolia dins de casa, a ser un tema públic que ens afecta a tots. 

Tothom que veu un maltractament ha de denunciar-lo, perquè fer 
mal a un ésser humà afecta tota la societat, i aquella societat que no 
respon, que no reacciona és també culpable de maltractament. Qui 
no ajuda a solventar el problema en forma part. 

Hem de pensar que la violència contra les dones està vinculada al 
desequilibri en las relacions de poder entre els sexes en tots els 
àmbits: social, religiós, econòmic, i polític. És un atemptat contra la 
integritat psíquica i física de la persona maltractada i de tot el seu 
entorn (descendència) que també es converteix en víctima. 

Encara que intentem seguir pensant que el problema no és gaire 
greu, les estadístiques son esfereïdores. A nivell mundial una de cada 
tres dones reben maltractament per part de les seves parelles. A 
Espanya, el promig és de 80 dones mortes l’any, 400 amb greus 
lesions (fractura d’ossos, trencament de mandíbula o del nas, pèrdua 
d’audició o de visió, cremades a mes del 30% del cos, etc...) Hi ha 
unes 20.000 denúncies anuals que segons els experts representen 
només un 5% de la realitat...i podríem seguir. 
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Però, el més preocupant és la incomprensió amb què es tracten 
aquests casos. Les persones que no pateixen maltractaments se 
sorprenen que les dones aguantin aquesta situació, sense 
comprendre que el primer resultat de la violència de gènere és 
l’anul�lació de la persona. Quan algú pensa que no serveix per res, 
que tota la culpa del que li passa és seva i que l’única persona que la 
pot salvar és el seu botxí, cau en el pitjor parany del què no podrà 
sortir sense ajuda. 

El protocol contra la violència de gènere que presentem vol ser una 
eina per ajudar a totes aquelles persones que, per diferents motius, 
han caigut en el parany del príncep blau que un cop les ha maltractat  
promet que això s’acabarà i que ho fa perquè les estima. Qui fa mal, 
no sap estimar, i també necessita suport psicològic per gestionar les 
seves emocions i orientació professional per poder transformar la 
seva ira.  

Però, sobretot, cal treballar per modificar els valors i les creences que 
fan possible la violència envers les dones, per substituir-los per valors 
de respecte i d’igualtat. 

Totes les persones que han compartit el seu saber per construir 
aquest protocol han posat el seu gra de sorra per lluitar contra un 
dels pitjors mals de la humanitat. Moltes gràcies a totes . 

 

Margarida Camprubí i Vendrell 
Primera tinenta d’alcaldia 

Ajuntament de Begues 
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INTRODUCCIÓ 
 
Quan des de la regidoria de plans transversals es planteja la 
necessitat de l’elaboració d’un protocol d’actuació contra la violència 
de gènere, una de les primeres coses que des de la part més tècnica 
ens ve al cap és: això no ho podem fer sols. 
 
No tindria cap mena de sentit, fer un protocol de violència sense que 
tots els àmbits que hi intervenen en major o menor mesura hi puguin 
participar, hi puguin dir la seva. 
 
El nostre principal objectiu durant aquests darrers mesos ha estat i 
seguirà sent que, l’actual protocol sigui un document que neixi del 
consens, de la reflexió, i de la consciència que la violència de gènere 
és un problema que ens afecta a tothom. Amb aquest treball hem 
compartit les tasques que realitza cada professional dins del seu 
àmbit, i sobretot com això s’articula amb el tot del circuit que aquí 
presentem. 
 
És per això, que cadascun dels apartats que podeu trobar a 
continuació, és fruit d’un treball interdisciplinar entre diferents 
professionals que hem treballat colze a colze per a què a partir d’avui 
Begues estigui dotat d’un protocol d’actuació contra la violència de 
gènere. 
 
Cal dir també que aquest protocol no és un document estàtic, si no 
que la seva revisió periòdica serà del tot necessària, per tal d’adaptar 
els canvis que puguin anar sorgint arrel del treball que s’anirà fent 
tant des de la comissió de seguiment general com des de la comissió 
de seguiment de casos. 
 
Aquestes dues comissions són el puntal d’aquest protocol. Gràcies a 
elles podrem fer programes de sensibilització, de prevenció i 
aconseguirem una bona coordinació entre els diferents serveis, fent 
que des dels serveis socials municipals, es centralitzi el seguiment de 
casos; i des de l’oficina tècnica d’igualtat es vehiculi tota la informació 
que es derivi de les deteccions i de les necessitats que vagin sorgint. 
 
Així doncs, estem convençudes que el present document és l’eina 
bàsica que com a municipi hem de tenir per a que la lluita contra la 
violència de gènere es dugui a terme d’una manera ordenada, 
coherent, i eficaç, i  que vetlli a la vegada per l’empoderament de la 
dona. 
 

Ana Fernandez Rodríguez, treballadora social. 
Esther Rufas Mas, tècnica de plans transversals. 

Ajuntament de Begues 
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1.OBJECTIUS 
 
El protocol és una eina que coordina tots els esforços per fer 
més eficaç la lluita contra la violència de gènere. 
 
La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere (Art. 32) determina que els  
poders públics tenen l’obligació d’elaborar plans de col�laboració que 
garanteixin l’ordenació de les seves actuacions en la prevenció, la 
detecció precoç, l’assistència continuada i la persecució dels actes de 
violència de gènere. Per desenvolupar aquests Plans s’articularan 
protocols que assegurin una actuació global i integral. 
 
El protocol d’actuació municipal contra la violència de gènere 
de Begues, es proposa com a objectius:  

 
• Prestar un bon servei a les dones. 
• Establir la coordinació i la cooperació necessàries entre 

serveis per facilitar el treball en xarxa. 
• Articular un sistema d’atenció i derivació a través  un circuit 

municipal d’intervenció. 
• Treballar de forma multidisciplinar, posant en comú els 

mitjans personals i materials de tots els serveis 
professionals. 

• Unificar els recursos i la informació que s’ofereix a les dones 
per orientar-les millor. 

• Orientar els/les professionals sobre com actuar i sobre quin 
és l’itinerari bàsic a seguir. 

 
A més, segons la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, els protocols han de servir per:  

 
• Delimitar els àmbits d’actuació dels diferents agents 

implicats. 
• Aplicar metodologies d’intervenció que evitin la 

revictimització de les dones. 
• Establir un model únic i consensuat de recollida de dades per 

tal de garantir el coneixement de la realitat. 
• Garantir la prevenció, l’atenció eficaç i la recuperació de les 

dones. 
• Incloure la participació d’entitats i associacions de dones del 

territori.  
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2. COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
 
 
El protocol d’actuació contra la violència de gènere del municipi de 
Begues, s’organitza a través d’una Comissió de Seguiment, que es 
crea per tal de vetllar pel bon funcionament del protocol. 
Formen part d’aquesta comissió un representant de cadascun dels 
àmbits professionals implicats.  
 

1. Comissió de seguiment de casos:  
 

• Funció: 
- Seguiment i coordinació tècnica del conjunt de casos.  
- La coordinació de la comissió es realitzarà des de Serveis 

Socials, i es convocarà únicament els serveis implicats en 
cada cas. 

- Les dades estadístiques dels casos es faran arribar a la 
regidoria de Plans Transversals. 
 

• Objectius:  
- Diagnosticar els casos plantejats. 
- Elaborar el pla de treball general i de cada servei. 
- Revisar i seguir els casos. 
- Avaluar del procediment. 
- Elaborar propostes per la comissió de seguiment general. 
- Informar a la regidoria de Plans Transversals per a 

l’elaboració de les estadístiques anuals. 
 

• Temporalitat:  
- Cada 2 mesos.  

Aquestes convocatòries poden ser flexibles tenint en 
compte la valoració de les urgències que puguin sorgir. 

 
• Serveis i professionals implicats: 

- Serveis Socials: treballadora social i educadora social. 
- Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (en 

endavant PG-ME): un/a professional. 
- Policia Local: un/a professional. 
- ABS Begues: un/a professional. 
- CDIAP: un/a professional. 
- CSMIJ: un/a professional. 
- SIE: un/a professional. 
- EAP: un/a professional. 
- Hospital de Viladecans: un/a professional. 
- Serveis educatius: un/a professional. 
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2. Comissió de seguiment del protocol:  
 
• Funció: 

- Elaboració, seguiment i coordinació tècnica del conjunt 
d’actuacions que es determinin en el marc del circuit 

- Aquesta comissió estarà coordinada des de la regidoria de 
Plans Transversals, i en formarà part tots els serveis 
implicats en l’elaboració del protocol. Aquesta regidoria és 
la responsable d’aglutinar i tractar les dades estadístiques 
obtingudes de la comissió de seguiment de casos 

- Avaluació del funcionament del protocol, així com de les 
seves actuacions. 

- Elaboració d’un informe anual que permetrà millorar el 
protocol i desenvolupar accions de sensibilització i 
prevenció. 

 
• Objectius:  

- Desplegar noves actuacions. 
- Incorporar canvis legislatius. 
- Dissenyar un programa de prevenció. 
- Incorporar millores en el circuit. 
- Detectar i atendre necessitats de cada servei. 
- Fer una anàlisi de la problemàtica al municipi i vetllar 

perquè els serveis s’adaptin a aquesta realitat. 
- Avaluar els resultats i estructurar els canvis que calguin. 

 
• Temporalitat:  

- Durant el primer any es realitzaran tres reunions. 
A partir del segon any es valorarà la periodicitat. 

 
• Serveis i professionals implicats: 

- Regidoria de Plans Transversals. 
- Serveis Socials: treballadora social i educadora social. 
- PG-ME. 
- Policia Local. 
- ABS Begues. 
- CDIAP. 
- CSMIJ. 
- SIE. 
- EAP. 
- Llar d’Infants “El Guinyol”. 
- Escola Sant Cristòfor. 
- SES de Begues. 
- OAC. 
- Recursos Humans de l’Ajuntament de Begues. 
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3. MARC LEGAL.  
 
S’han desenvolupat diverses normatives tant a nivell internacional, 
europeu, estatal i local per tal d’eradicar les violències envers les 
dones. 
Les principals normatives elaborades a destacar són: 
 
Àmbit internacional: 
 

• Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació 
contra la dona de 1979 (CEDAW, per la sigla en anglès) i 
Protocol facultatiu de 1999. El Protocol facultatiu a la 
Convenció, aprovat per l’Assemblea General el 6 d’octubre i en 
vigor des del 22 de desembre de 2000, estableix el dret de les 
dones a demanar per si mateixes, individualment o col�lectiva, 
la reparació per la violació dels seus drets, inclosa la violència 
de gènere. 

 
• Conferència Mundial de Drets Humans de Viena de 1993. En 

aquesta conferència va proclamar-se que els drets humans de 
les dones i de les nenes són part inalienable, integral indivisible 
dels drets humans universals. 

 
• Resolució 48/104 de l’Assemblea General de les Nacions Unides 

sobre l’eliminació de la violència contra la dona. En aquesta 
resolució, aprovada per l’Assemblea General de les  Nacions 
Unides el 20 de desembre de 1993, s’afirma que la violència 
sobre les dones constitueix una violació dels drets humans i de 
les llibertats fonamentals.  

 
• Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijing (1995). 

Es va acordar la Declaració sobre l’eliminació de la violència 
masclista, en què s’estableix, per primera vegada, una definició 
del que és violència de gènere (article 113): “l’expressió 
violència masclista significa qualsevol  acte de violència basada 
en el gènere que té com a resultat, o és probable que tingui 
com a resultat, uns danys o patiments físics, sexuals o 
psicològics per a les dones, incloses les amenaces d’aquests 
actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant a la 
vida pública com a la privada.” 

 
• Resolució de la Comissió de Drets Humans 1997/44 de les 

Nacions Unides. Exhorta tots els estats a condemnar la 
violència masclista i no invocar cap costum, tradició o pràctica 
per motius religiosos amb la finalitat d’eludir aquesta obligació, 
així com a adoptar mesures per eradicar la violència a la llar i a 
la comunitat. 
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Àmbit europeu: 

 
• Resolució A-44/1986, del Parlament Europeu. Per primera 

vegada, l’any 1986, el Parlament Europeu tracta el greu 
problema que suposa la violència domèstica, i en aquesta 
resolució, sobre agressions a les dones, considera dins d’aquest 
problema les agressions sexuals, les de l’àmbit domèstic i la 
prostitució. 

 
• Resolució A4-0250/1997, del Parlament Europeu, de 16 de 

setembre de 1997. Aquesta resolució considera que “d’acord 
amb la Declaració Universal dels Drets Humans, els estats 
membres que no apliquin una política adequada per prevenir i 
perseguir la violència masclista incompleixen llurs obligacions 
internacionals d’acord amb aquesta Declaració”. 

 
• Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, 

relativa a la igualtat de tracte entre dones i homes en les 
condicions de treball, en la qual s’aborda d’una manera global 
la protecció davant l’assetjament sexual, entenent-la inclosa 
dins el concepte genèric de violència masclista.  

 
• Convenció europea per a la protecció dels drets humans i les 

llibertats fonamentals, de 1950, juntament amb el corresponent 
Protocol núm. 12 de l’any 2000. En aquest text, es reconeix 
abans de tot el dret a la igualtat sense permetre la 
discriminació per raó de sexe, a la vegada que empara tot ésser 
humà enfront de qualsevol forma d’atemptat contra la vida o 
contra la llibertat de tot tipus, i de qualsevol forma de tortura o 
de tracte inhumà o degradant, i garanteix el respecte a la 
dignitat personal. 

 
• IV Conferència Ministerial sobre Dones i Homes del Consell 

d’Europa. En aquesta conferència ,celebrada a Istanbul el 1997, 
s’insta els estats membres a preparar un pla d’acció per 
combatre la violència masclista, el qual s’encomanaria a un 
grup d’especialistes en la matèria. 

 
• Recomanació núm. 1450 de l’any 2000, en què s’invita el 

Consell de Ministres a dissenyar un programa europeu per 
combatre la violència masclista que harmonitzi les legislacions i 
els procediments i unifiqui la regulació jurídica existent. 

 
• Recomanació núm. 5 de l’any 2002, sobre la protecció de les 

dones contra la violència .Aquesta recomanació proposa 
diverses mesures destinades a garantir l’esmentada protecció, 
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amb la finalitat de contribuir a fer que les víctimes obtinguin 
una tutela jurídica eficaç. 

 
Àmbit estatal 
 

• Constitució espanyola de 1978. La Constitució proclama, com 
un dels valors superiors de l’ordenament jurídic, la igualtat 
(article 1) i el dret de totes les persones a la vida i a la 
integritat física i moral, sense que en cap cas puguin ser 
sotmeses a tortures ni a penes o tractes inhumans o 
degradants (article 15).  

 
• Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de seguretat 

ciutadana, violència domèstica i integració social dels 
estrangers. 

 
• Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi 

penal, i Reial decret 355/2004, pel qual es crea un registre 
central per a la protecció de les víctimes de la violència 
domèstica. Totes tres normes han complementat amb 
posterioritat la Llei 27/2003. 

 
• Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció 

de les víctimes de violència domèstica. Aquesta llei comporta la 
regulació de mesures cautelars especialíssimes sense cap 
antecedent en l’ordenament jurídic penal espanyol, mesures 
que han de permetre als poders públics l’accés a la detecció de 
determinades conductes per eradicar la violència domèstica en 
totes les seves manifestacions i davant totes les víctimes, 
directes o indirectes. 

 
• Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere. Aquesta llei 
constitueix la primera llei integral d’Europa d’aquestes 
característiques, en la qual s’inclouen aspectes preventius, 
educatius, socials, assistencials, sanitaris i penals. 

 
 
Àmbit de Catalunya  

 
 

• Resolució JUI/3338/2003 del Departament de Justícia i Interior, 
de 30 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 d’octubre de 2003, 
que disposa que les oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte 
del Departament de Justícia constitueixin els punts de 
coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de 
violència domèstica. 
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• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
La nova llei de serveis socials encamina els serveis socials cap a 
la seva universalització, tot assegurant els drets socials a tota 
la població.  

 
• Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya. L’Estatut vigent estableix tot un 
seguit de competències exclusives a favor de la Generalitat de 
Catalunya, entre les quals destaca la competència exclusiva  
d’aquesta institució en la promoció de la dona (articles 19, 41 i 
153). 

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

violència masclista. Recull les actuacions que els poders públics 
catalans han de dur a terme contra la violència masclista i 
permetrà actuar de manera integral contra totes les formes 
d’aquesta violència. La Llei se centra en les dones com a 
subjectes de dret i en la consideració que la violència masclista 
és una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats 
fonamentals, així com un impediment per assolir la plena 
ciutadania, autonomia i llibertat. 

 
Àmbit local 
 
A Catalunya molts municipis han elaborat plans o programes 
específics contra la violència masclista. S’han treballat i creat circuits 
d’actuació, protocols, circuits de mesures urgents, entre d’altres, tant 
a nivell municipal com comarcal. 
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4. MARC CONCEPTUAL 
 
 
La violència contra les dones, segons la Declaració per l'eliminació 
de la violència contra les dones, feta per l'Assemblea General de l' 
ONU el 20 de desembre de 1993, es defineix “com qualsevol acte de 
violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o 
sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les 
amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la 
llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”. 
 
La violència domèstica: Fa referència als actes de maltractament 
físic, psíquic, sexual i/o d’altres tractes vexatoris que es realitzen per 
part d’una determinada persona sobre un o més membres del seu 
nucli familiar i/o de convivència. 
 
La violència de gènere: aquella que com a manifestació de la 
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels 
homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part de qui és 
o ha estat cònjuge o de qui està o ha estat lligat a elles per relacions 
similars d’afectivitat, encara que sense convivència. És una 
conseqüència de la cultura patriarcal, que ha generat masclisme i 
misogínia. La Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere únicament es 
refereix com a violència de gènere a la violència contra les dones en 
l’àmbit de la parella, és a dir la que pateixen algunes dones per part 
de cònjuges o ex cònjuges, parelles o ex parelles, homes que tenen o 
han tingut un vincle afectiu amb elles. 
 
La violència masclista: a Catalunya, la denominació de violència 
masclista sorgeix com a resultat del treball conjunt entre institucions, 
organismes i grups de dones i es materialitza a la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. “La 
violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema 
de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda 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 domèstic.” 
 
Les formes en que es pot exercir la violència masclista, segons la 
llei són: 

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. 
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Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió 
intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un 
patiment, per mitjà d'amenaces, d'humiliació, de vexacions, 
d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, 
d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de 
llibertat. 
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. 
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. 

 
Es pot manifestar i adoptar característiques concretes segons els 
àmbits següents i que la llei 5/2008 estructura en 5 grans àmbits: 

Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència 
física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona 
i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la 
persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. 
Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, 
sexual, psicològica i econòmica exercida contra les dones i les 
menors d’edat en el sí 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. (La part de la violència domèstica en la que 
les víctimes són dones i l’autor són homes també és violència masclista en 
l’àmbit familiar)   
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 i de les hores de 
feina. 
Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les 
manifestacions següents:  

• Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència 
física i sexual exercida sobre les dones i les menors 
d’edat que està determinada per l’ús premeditat del 
sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne. 

• Assetjament sexual. 

• Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. 

• Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou 
qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar 
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una eliminació total o parcial dels genitals femenins o 
hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment 
exprés o tàcit de la dona. 

• Matrimonis forçats. 

• Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les 
formes de violència contra les dones que es produeixen 
en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la 
violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, 
l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció 
intencionada de malalties, la tortura i els abusos 
sexuals. 

• Violència contra els drets sexuals i reproductius de les 
dones: com ara els avortaments selectius i les 
esterilitzacions forçades. 

El cicle de la violència: 

Concretament, en la violència de parella –una de les més freqüents- 
el maltractament comença a l’inici de la relació amb conductes d’abús 
psicològic. Acostumen a ser conductes restrictives i controladores 
amb la intenció de minimitzar les capacitats de decisió i autonomia de 
la dona, com ara el control sobre la roba, les trucades telefòniques, 
les amistats o les relacions familiars. 
La teoria del Cicle de la violència o també Espiral de la violència, que 
afirma que aquest fenomen es dóna en un cicle que comprèn tres 
fases: acumulació de tensions, episodi agut de violència, penediment 
o lluna de mel, darrerament anomenada de manipulació afectiva, i 
torna a començar el procés de tensió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLE DE LA VIOLÈNCIA 
 

Acumulació  
de tensions 

Lluna de  
mel 

Descàrrega de  
la violència 
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Fase 1. Acumulació de tensions 
Es comença amb un comportament positiu, on cada membre de la 
parella mostra la seva millor faceta, i a mesura que la relació 
continua augmenta l’estrès.  

• Increment del comportament agressiu, més 
habitualment cap als objectes que cap a la parella. 

• La violència es trasllada dels objectes a la parella.  
• Hi pot haver un augment de l’abús verbal i de l’abús 

físic.  
• L’agressor responsabilitza la dona dels abusos, adduint 

motius diversos que justifiquen la seva conducta 
agressiva.  

• El control per part de l’agressor s’incrementa en un 
intent d’aïllar cada vegada més la dona. 

Fase 2. Descàrrega de la violència o episodi agut de violència 
• Apareix la necessitat de descarregar les tensions 

acumulades.  
• L’abusador decideix el moment i el lloc per 

desenvolupar l’episodi de violència. 
• Com a resultat de l’agressió, la tensió i l’estrès 

desapareixeran en el maltractador. 
• Com més ininterrompudament es completi el cicle, més 

violent serà. 
Fase 3. Etapa de calma, penediment o lluna de mel 

• És un període de calma, no violent, de mostres d’amor 
i d’estima, de manipulació afectiva. 

• En aquesta fase pot succeir que el maltractador 
prengui al seu càrrec una part de la responsabilitat i 
doni a la parella l’esperança d’algun canvi de situació 
en el futur.  

• Actua com si no hagués passat res, promet buscar 
ajut, no tornar a fer-ho, etc.  

• Si no hi ha intervenció i la relació continua, hi ha una 
gran possibilitat que la violència faci una escalada i la 
gravetat de l’agressió augmenti.  

• Aquesta etapa solament durarà un temps i es tornarà a 
reproduir el cicle. 

 
El model ecològic de Bronfenbrenner és un model teòric que ens 
permet aprofundir encara més en les relacions violentes. Té en 
compte a la persona, la realitat familiar, la realitat social i la cultura 
organitzats com un tot articulat; un sistema compost per diferent 
subsistemes que s’articulen i influencien els uns als altres de manera 
dinàmica, i que té com a objectiu estudiar la persona sense aïllar-la 
dels seus entorns naturals. 

1. Macrosistema: és un nivell abstracte que compren el 
conjunt de formes d’organització socials, valors, sistemes de 
creències i estils de vida que prevaleixen en una cultura o 
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subcultura en particular. En aquest nivell és on es manifesta 
el patriarcat. 

2. Exosistema: remet a la comunitat més propera. Inclou les 
institucions mediadores entre el nivell dels valors i el nivell 
individual: escola, temples religiosos, mitjans de 
comunicació, àmbit laboral, institucions recreatives, partits 
polítics, etc.  

3. Microsistema: remet a les relacions cara a cara que 
constitueixen la xarxa vincular més propera a la persona on 
la família, els patrons d’interacció familiar i les històries 
personals dels seus membres són primordials. 

4. Individu: remet a la persona, integrada en tots els sistemes 
anteriors, influenciada i influenciant a tots i cadascun d’ells. 

 
Els criteris Kirkwood (plantejats per Catherine Kirkwood), sense ser 
criteris diagnòstics, ens proporcionaran informació valuosa en relació 
a diferenciar les disputes ocasionals d’una relació de maltractament 
psicològic habitual: 
 

1. Degradació: abrasa des d’insults fins a ofenses no verbals. La 
degradació més potent és la que es realitza a través d’algun 
punt feble, perquè és una erosió continuada a l’autoestima. 

2. Temor: apareix ansietat per la pròpia seguretat física i 
emocional davant la possibilitat d’un atac físic. 

3. Cosificació: el comportament de la persona agressora transmet 
a la víctima que la veu com un objecte.  

a. Exigir a la víctima que alteri el seu aspecte físic: 
operacions estètiques,... 

b. Manipulació de l’estat físic de la víctima. 
c. Comportament possessió, gelosia, restricció de contactes 

socials o la invasió dels espais propis. 
4. Privació: es pot donar una privació econòmica, que dificulti la 

satisfacció de demandes bàsiques; i la privació de contacte 
social, on es limita la capacitat d’interactuar amb els altres, i 
apareix un gran aïllament. 

5. Sobrecàrrega de responsabilitats: la víctima ha de fer-se càrrec 
del manteniment de la relació a nivell emocional i pràctic. 

6. Distorsió de la realitat subjectiva: l’agressor planteja dubte a la 
víctima sobre com aquesta percep les situacions, arribant al 
punt que la víctima qüestiona la validesa de la pròpia visió del 
món. 

 
Cal tenir en compte també la posició que pren la persona 
agredida en tota la situació de violència. Hi ha diferents creences 
populars sobre l’amor que són potencialment perilloses com per 
afavorir l’aparició de dinàmiques de maltractament en una relació de 
parella. Els factors que  poden dificultar el procés de reconeixement 
de la situació per part de la dona són: 
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• La idea que l’altre és allò que ens manca, i que per tant som 
éssers incomplets. Això significa que no ens podem sostenir per 
nosaltres mateixos. 

• Pensar que la desaparició de l’altre ens afectaria. 
• La idea que l’amor tot ho pot, i que per amor es pot aconseguir 

que l’altre canviï.  
• La idea de sacrifici vers l’altre, entenent-la com que s’ha 

d’aguantar la situació, i això fa sentir la víctima responsable 
única  del manteniment o abandó de la relació. 

• Assumeixen el patiment com un desafiament (“les coses 
canviaran”, “ell, en el fons, és bo”, “l’amor ho pot tot”,...) 

• Considerar que la irritabilitat de la parella es deu a causes 
externes (treball, alcohol,...). 

• Considerar la separació com un fracàs com si depengués 
d’elles. 

• Pensar que la maternitat està lligada al sacrifici i a l’abnegació. 
• Creure que un fill necessita d’un pare encara que aquest sigui el 

pitjor dels pares. 
• El fet de no tenir un projecte propi de vida. 
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5. DADES ESTADÍSTIQUES 
 
 

Segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, al llarg de l’any 2011 hi va haver a Catalunya un total de 
10 dones mortes, i es van presentar 15.546 denúncies. El total de 
víctimes ateses van ser de 16.006. 

 
En el conjunt de la comarca del Baix Llobregat, segons dades de 
l’Observatori Comarcal, durant el 4rt trimestre del 2011 es van 
presentar un total de 391 denúncies rebudes, i un total de 42 
renúncies al procés. El tipus de denúncies rebudes: 66 van ser 
presentades directament per la víctima, 239 amb atestat policia amb 
denúncia de la víctima, 2 amb atestat policial amb denúncia de la 
família, 60 amb atestat policial amb intervenció directa de la policia, 
19 informe de lesions, 5 serveis assistència - tercers generals. 

 
Pel que fa al municipi de Begues, a data de 6 de juliol de 2012 la 
població és de 6.610 persones, repartides per sexe en 3.275 homes i 
3335 dones. Els Serveis Socials municipals durant l’any 2011 van 
atendre 26 casos de dones en situació de violència de gènere, de les 
quals, 5 dones van ser derivades al SIE (Servei d’Intervenció 
Especialitzada) i 8 dones van ser ateses pel servei jurídic municipal 
especialitzat en dona. 
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6. NIVELLS D’INTERVENCIÓ.  
 
 
Per tal d’abordar el problema de la violència de gènere de 
manera eficaç, cal intervenir no només en l’atenció a les 
situacions que presenten les dones, sinó que també és molt 
important invertir esforços en la prevenció d’aquesta 
problemàtica i en la detecció el més precoç possible dels 
cassos per tal d’evitar la seva cronicitat i gravetat.  
 

6.1. PREVENCIÓ  
 
- La prevenció: La prevenció de qualsevol manifestació de violència 
de gènere o masclista és un mandat legal que implica tots els 
sistemes de serveis, i haurà de ser també una prioritat en la lluita per 
a l’eradicació d’aquest tipus de violència.  La rendibilitat social i ètica 
de la prevenció en evitar patiments innecessaris i promoure, al 
mateix temps, una societat més justa i igualitària evidencia la 
pertinència d’invertir esforços en aquesta estratègia. 

Prevenció primària: sensibilització i educació. És la forma 
generalment entesa com a prevenció. És proactiva, intenta 
desenvolupar fortaleses, recursos adaptatius i salut en les persones. 
Així, les estratègies i models que utilitza són bàsicament educatius, ja 
que entén que la violència és un comportament fruit d’un 
aprenentatge. Es planteja doncs, una intervenció des de la prevenció 
comunitària que sensibilitzi la població sobre la problemàtica i eduqui 
en la no discriminació per raó de gènere i en formes no violentes de 
resolució dels conflictes.  

Prevenció secundària : detecció, intervenció i seguiment: és 
aquella que intenta disminuir la prevalença d’una problemàtica, és a 
dir, es dirigeix a les persones ja afectades d’una població, per tal de 
descobrir els casos existents, proporcionar assistència en el menor 
temps possible i proporcionar la seguretat necessària per evitar riscos 
majors. En el cas de la violència masclista cal una intervenció 
multidisciplinar, de manera que cada un dels i les agents socials 
implicats intervingui dins de les seves competències per donar una 
resposta coordinada a la demanda plantejada.  

Prevenció terciària: recuperació i evitació de la repetició: Les 
situacions de violència en la parella són complexes i engloben un 
seguit de processos per als què cal una atenció especialitzada que 
permeti treballar-los i oferir un espai de recuperació, que ajudi a 
restablir tots els àmbits danyats de la vida de les dones, i que 
possibiliti superar la situació viscuda i prevenir repeticions del model 
o “recaigudes”. 
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6.2 DETECCIÓ. INDICADORS DE VIOLÈNCIA.  
 
- La detecció: L’administració pública ha de desenvolupar les accions 
necessàries per a detectar i identificar situacions de risc o d’existència 
de violència. Cal visibilitzar els canals d’accés de les dones als 
serveis. Disposar d’instruments per reconèixer les situacions de 
violència (implícites), i per diferenciar les situacions urgents de les no 
urgents.  
Totes les persones professionals, especialment de l’àmbit de la salut, 
els serveis socials i l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan 
tinguin coneixement d’una situació de risc o d’una evidència 
fonamentada de violència masclista, d’acord amb els protocols de 
establerts i en coordinació amb els serveis del Circuit.  
Hi ha consens institucional i social en que les situacions de violència 
ateses actualment pels diferents Sistemes de Serveis, són solament 
la punta d’un iceberg molt més gran. I malgrat que l’actual marc 
legislatiu ha facilitat que moltes dones expressin aquest problema i 
demanin ajuda, encara són moltes més les que viuen en situació de 
violència sense fer-la visible.   
Per això, és molt important disposar d’instruments que permetin 
afinar els criteris de valoració i d’indicadors que permetin detectar 
aquestes situacions per part de tots els serveis implicats. 
 
INDICADORS DE VIOLÈNCIA 

Els signes o indicadors alerten el/la professional sobre la 
possibilitat d’existència d’una situació de maltractament, és a 
dir, apunten que l’existència de violència és una hipòtesi possible en 
aquella situació. Però de cap manera podem abordar la dona i 
preguntar-li directament.  Ens cal primer crear un clima de confiança, 
escolta i empatia, al mateix temps que anem recollint determinada 
informació, més focalitzada, que ens permeti confirmar o refutar la 
hipòtesi de si la dona viu violència.  Si ens precipitem podem no 
solament violentar la relació de respecte, sinó facilitar que la dona no 
torni més al servei. 

Es poden agrupar els indicadors en tres categories, en funció que 
facin relació al cos, la ment (àmbit psicològic) o a l’entorn. Val a dir, 
però, que cal que es donin diversos indicadors perquè el/la 
professional valori que hi ha indicis d’existència d’una situació de 
violència, ja que per sí sols poden no tenir cap significació específica. 

 

EN RELACIÓ AL COS:  

El cos com objecte directe de maltractament i/o com a vehiculitzador 
del malestar que sent la dona com a conseqüència de la violència 
patida,  sigui del tipus que sigui. 
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� Accidents i lesions freqüents (fractures, macadures, caigudes) 
� Incongruència entre els fets relatats per la dona i el tipus de lesió 

que s’observa 
� Manca de petició d’atenció mèdica o retard significatiu en 

demanar-la 
� Simptomatologia psicosomàtica freqüent: 

o Cefalees, mals de cap 
o Palpitacions, hipertensió, arítmies, taquicàrdia 
o Crisis d’ansietat 
o Dificultats respiratòries, sensació d’ofec 
o Dolor pélvic, problemes urinaris, problemes ginecològics 
o Dolor abdominal, problemes grastrointestinals 
o Dolor d’esquena 
o Alteracions de la sexualitat: Disparèunia (coit 
o dolorós), vaginisme, anorgasmia, absència de desig sexual 
o Entumiment i formigueig en extremitats 
o Esgotament 
o Desordres del son i de l’alimentació 
o Alteracions importants de la menstruació 

� Historia d’alcoholisme, drogaaddicció o abús d’ansiolítics 
� Patiment d’alguna malaltia de transmissió sexual 
� La dona no segueix les pautes mèdiques 
� En l’embaràs: 

o Lesions de la mare o fetals 
o Avortaments “espontanis” 
o Parts prematurs 
o Neonats de baix pes 
o Desnutrició de l’embarassada 
o No fa controls mèdics; accés tardà o esporàdic a l’atenció 

prenatal 
o Embaràs no desitjat 
o Negació de l’embaràs 

� Malestar físic general amb simptomatologia diversa que provoca 
una demanda d’atenció mèdica recurrent o sovintejada. 

 

EN RELACIÓ A LA MENT (àmbit psicològic) : 

� Greu desatenció de si mateixa 

� La dona te la sensació que ha perdut el control de la seva vida; 
sensació de desbordament 

� Dificultats en la pressa de decisions; inseguretat; dificultats per 
resoldre problemes quotidians 

� Profunda desvalorització de sí mateixa 

� Dificultats de concentració, discurs dispers, dificultats per escoltar 
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� Sensació de pèrdua de credibilitat davant altres persones 

� Discurs contradictori o incoherent 

� Incongruència i desproporció entre el fet relatat i la reacció que li 
provoca 

� Inexpressivitat, desconnexió emocional (relata els fets com si no 
anéssim amb ella; en tercera persona, etc.) 

� Una gran tendència a autoculpabilitzar-se 

� Pors, estar sempre en actitud d’alerta 

� Canvis sobtats d’humor 

� Tensió, irritabilitat 

� Actitud defensiva, hostilitat 

� Sensació d’estar tornant-se boja; presenta confusió,  desorientació 

� Depressió 

� Idees de suïcidi; intents de suïcidi. 

 

EN RELACIÓ A L’ENTORN: 

� Un gran aïllament social, poques amistats o referències positives 

� Desconeixement de l’entorn on viu 

� Assisteix acompanyada de la persona agressora a totes les 
entrevistes i és aquesta qui parla per ella 

� Independentment que la dona tingui ingressos econòmics propis, 
el control el té una altra persona a la que li ha de demanar sempre 
que li cal 

� Tot ho ha de consultar amb la persona maltractadora abans de 
donar una resposta 

� Manifesta preocupació perquè la pugui veure i ser reconeguda com 
a usuària del servei 

� Rep constantment trucades al mòbil i es posa nerviosa o dóna 
moltes explicacions sense que el/la professional les demani 

� Mostra una actitud d’obediència sumisa davant el/la professional 

� Absència repetida a visites concertades sense  explicació prèvia 

� Respecte dels fills/filles hi ha un comportament de permisivitat i 
dificultat per posar límits 

� Negligència vers les persones de les quals n’és responsable 
(fills/es o d’altres) 
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� Amb els fills/es passa sovint d’una actitud passiva o indiferent a 
una actitud agressiva sense terme mig. 

 
6.3 ATENCIÓ I RECUPERACIÓ 
 
- L’atenció: l’atenció és el moment de contacte més directe amb les 
dones que es veuen afectades per la violència de gènere. Cal un 
coneixement dels recursos existents i del treball dels diferents 
serveis. El circuit estableix específicament quin servei intervé en cada 
moment, i a quin servei pot derivar en cada moment, tant si vol com 
si no vol denunciar. 
En aquest apartat posem especial èmfasi en l’elaboració consensuada 
d’un formulari de derivació i retorn1 conjunt per tots els serveis 
professionals implicats en el moment de l’atenció, a excepció de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra que seguirà utilitzant 
els seus formularis interns. Un formulari que té com a nexe els 
Serveis Socials, ja que són ells qui el centralitzaran, per tal de 
garantir el coneixement, i el seguiment del cas, i poder-lo si és el cas, 
traslladar-lo a la comissió de seguiment de casos. Aquest formulari 
pretén recollir en un sol model, tota la primera informació que cal 
conèixer del cas de violència de gènere. 
 
- La recuperació: no té una durada definida; està relacionat amb el 
dany patit, la cronicitat de l’abús, la capacitat de resiliència de la 
persona, i característiques personals i factors externs que poden 
facilitar o dificultar. S’impulsaran mesures jurídiques, econòmiques, 
laborals, socials, sanitàries, formatives i altres. Abasten tot l’àmbit 
comunitari. Intervencions relacionades amb els drets de les dones 
contemplats per llei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Veure formulari a les pàgines 26 i 27. 
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7. CIRCUIT GENERAL D’ACTUACIÓ LOCAL 

 
 

El circuit general d’actuació local ens permet sequenciar d’una 
manera clara, el procediment que cal seguir des dels diferents àmbits 
d’actuació, per tal d’aconseguir una bona coordinació, tenint en 
compte les diferents variables que poden sorgir en el complicat 
procés que es pot generar en un cas de violència de gènere. 
 
El circuit reflecteix els  diferents nivells abans esmentats: 
 

• Prevenció. 
• Detecció. 
• Atenció. 
• Recuperació. 
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2 Aquest formulari s’enviarà al servei específic i sempre  amb còpia  als dos correus de Serveis socials municipals : 
treballadorasocial@begues.cat, educadorasocial@begues.cat. El formulari anirà amb contrasenya, escrita en 
minúscula, que serà: municipi  seguit de l’any (només les dues últimes xifres). 
3 Definició de Violència de Gènere: violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i 
de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda 
per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el domèstic. 

 

Formulari de derivació i retorn 2 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 3 

Ajuntament de Begues 

De (especificar servei): 
Nom del/la professional: 

Telèfon: 

Correu:    

Data: 

A (especificar servei): 
Nom del/la professional: 

1. Dona : 
Nom i cognoms: 
DNI/NIE/Passaport: 
Adreça: 
Adreça actual d’allotjament: 
Telèfon: 
País d’origen:  
Nacionalitat: 
Data naixement: 
Estat Civil: 
Necessita traducció: SI / NO 

2. Agressor: 
Nom i cognoms: 
Adreça: 
Telèfon: 

3. Altres persones implicades: 
Nom i cognoms: 
Adreça:                                Telèfon: 
Parentiu: 
Nom i cognoms: 
Adreça:                                 Telèfon: 
Parentiu: 

SITUACIÓ LEGAL SITUACIÓ LABORAL/ECONÒMICA 
 

� DNI 
� NIE 
� NIE en tràmit 
� Irregular 

� Actiu 
� Atur 
� Atur sense dret a prestació 
� Altres prestacions…………………………………… 
� Ingressos aproximats……………………………….. 

TIPUS DE VIOLÈNCIA SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIA 
� Psicològica 
� Física 
� Social/Econòmica 
� Sexual 
� Assetjament Laboral 
� Mutilació genital 
� Matrimoni forçat 

 

Durada de la violència: 

� Amb la persona agressora 
� Amb fills/filles dependents 
� Amb altres persones dependents 
� Amb altres persones 
� Altres situacions 
…………………………………………... 

 

VINCLE AMB L’AGRESSOR SUPORT FAMILIAR I/O AMISTATS 
� Parella 
� Ex-parella 
� Altres familiars 
� Altres persones 

 
� Si 
� No 

SITUACIÓ LEGAL I POLICIAL NECESSITA ALLOTJAMENT 
� Ha denunciat anteriorment 
� Vol denunciar actualment 
� Té ordre de protecció en vigor 

 
� Si 
� No 
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NIVELL DE RISC  : PRIMERA VALORACÍO                                        SEGONA VALORACIÓ 
 
DATA:  

� Molt alt     
� Alt  
� Mitjà  
� Baix 
� OBSERVACIONS:.................... 

............................................................... 
 

 
DATA:  

� Molt alt     
� Alt  
� Mitjà  
� Baix 
� OBSERVACIONS:.................... 

................................................................ 

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES / MOTIU DE LA DERIVACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETORN DE LA DERIVACIÓ AL SERVEI DERIVANT (en el termini d’1 mes) 
 
DERIVACIÓ REALITZADA 
- Data inici intervenció: 
- Professional de referència : 
 
Pla de Treball: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DERIVACIÓ FALLIDA 
 
Valoració:  
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PROFESSIONALS DE REFERÈNCIA 

 
Servei Persona referent Correu electrònic Telèfon 

Regidora Igualtat 
Gènere 

Margarida Camprubí Vendrell camprubivm@begues.cat 93.639.05.38 
ext. *214 

Oficina Tècnica 
d’Igualtat 

Esther Rufas Mas rufasme@begues.cat 93.639.05.38 
ext. *407 

Serveis Socials Ana Fernández Rodríguez 
Carlota Martin Enrile 

fernandezr@begues.cat 
martinec@begues.cat 

93.639.05.38 
ext. *402 

Policia Local Francisco Navarro Martínez 
Hèctor Marcos Vázquez 

navarromf@begues.cat 
marcosvh@begues.cat 

93.639.10.90 

Cap Pou Torre Pilar Gamarra Javierre 
Verónica Velasco Casquero 

pgamarra@ambitcp.catsalut.net 
vvelasco.hv@gencat.cat 

93.639.23.56 

Policia de la 
Generalitat - 
Mossos Esquadra 

Raquel Pena Modia, Grup 
d’Atenció a la Víctima, 
Comissaria de Gavà. 
 
Judit Ana Sabaté Rodríguez, 
Grup Regional d’Atenció a la 
Víctiva (GRAV) de la Regió 
Policial Metropolitana Sud. 

itpg6367@gencat.cat 
 
 
 
itpg6838@gencat.cat  

93. 554.19.19 

 

93. 662.00.54 

Hospital 
Viladecans 

Eva Fernández Ortega efernandez.hv@gencat.cat 
 

93.631.95.36 

SIE Eva Andrés Bosque eandres@abd-ong.org 93 685 99 34 
EAP Eva Moya Araque emoya5@xtec.cat 93.638.18.02 
CDIAP Jaume García Hernández 

Neus Raventós 
jaume@delta.coop 
cdiap@delta.coop 

93.634.21.11 

CSMIJ Angels Vicente Miret  avicente@fundacioorienta.com 93.638.39.93 
Llar Infants “El 
Guinyol” 

Àngels Sànchez Garcia sanchezga@begues.cat 93.639.11.66 

Escola  
Sant Cristòfor 

Maite Català a8014589@xtec.cat 93.639.07.48 

SES Begues Antoni Pons Pons sesbegues@gmail.com 93.639.26.22 
Tècnic Joventut Jordi Ros Saperas rossj@begues.cat 93.639.05.38 

ext. *405 
OAC Montse González Calle gonzalezcm@begues.cat 93.639.05.38 

ext. *202 
Recursos humans 
Aj. de Begues 

Imma Grau Vendrell grauvi@begues.cat 93.639.05.38 
ext. *206 
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8. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN ELS 
ÀMBITS PROFESSIONALS. 
 
 

a. Àmbit social. 
• Serveis socials d’atenció primària. 
• CDIAP. 
• SIE.  

b. Àmbit de la seguretat. 
• Policia local. 
• Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

c. Àmbit de la salut. 
• Àrea Bàsica de Salut. 
• Hospital de Viladecans. 
• Centre de Salut Mental infantil i juvenil. 

d. Àmbit educatiu. 
• Llar d’infants “El Guinyol”. 
• EAP.  
• Escola sant Cristòfor. 
• SES de Begues. 

e. Altres àmbits. 
• Oficina tècnica d’igualtat de gènere. 
• Oficina d’atenció a la ciutadania 
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SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
Nom del Servei: SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS. AJUNTAMENT DE BEGUES 
Adreça: PASSEIG DE L’ESGLESIA NUM. 1 (08859) BEGUES 
Telèfon:93.639.05.38 
Correu electrònic: 
Treballadora social: treballadorasocial@begues.cat 
Educadora social: educadorasocial@begues.cat 
Professionals de referència Ana Fernández Rodríguez. Treballadora social 

Carlota Martin Enrile. Educadora social 
Descripció del servei 
 
 
 
 

Els serveis socials d’atenció primària són el primer 
nivell d’atenció social, els més propers a les 
persones i la porta d’accés als serveis socials 
especialitzats. L’equip de serveis socials els 
formen una treballadora social i una educadora 
social. 
Objectius:  

- Realitzar el suport professional a la 
dona i la seva família. 

- Realitzar la orientació, suport i 
seguiment de la situació en la que es 
troba la dona. 

- Derivar a la dona als serveis 
especialitzats 

- Coordinar-se amb els altres serveis 
d’atenció a les dones. 

- Tramitar els recursos existents que 
siguin necessaris per cobrir les 
necessitats que es puguin donar en 
cada cas. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 
 
 

- Participació en activitats relacionades 
amb dia “Internacional contra la 
violència vers les dones” 25 de 
novembre i amb el dia 8 de març “Dia 
pels drets de les dones”  

Detecció 
 
 
 

Situacions freqüents: 
- Maltractaments psicològics, 

assetjaments, manipulació,  insults. 
- Amenaces en relació als fills.  
- Impagament la pensió d’aliment. 
- Dubtes respecte temes jurídics. 

 
Atenció 
 
 
 
 

- Entrevistes: diagnòstic i seguiment. 
- Tramitació de recursos: TAM, casa 

d’acollida, ajuts d’urgència 
- Derivació a serveis com: SIE, SIAD, 

SOL , suport jurídic. 
- Coordinació amb serveis: ABS,cossos 

de seguretat, ambulatori, escoles, 
CSMIJ, etc. 

Recuperació 
 
 

- Suport professional  a la dona i a la 
família, que puguin necesitar. 
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Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 
 
 
 
 

-Cossos de seguretat 
- SIE 
- Àmbit sanitari 
- CSMIJ 
- Centres educatius 
Formularis: - Derivació SIE 

- Teleassistència móvil. TAM 
- Casa d’acollida 

Recollida d’informació  
 
 
 
 
 
 

- Dades personals 
- Informació familiar 
- Informació: econòmica, laboral, 

habitatge, salut. 
Informació anual: 

- Dones ateses 
- Tipus de maltractaments 
- Derivació a serveis especialitzats: 

servei jurídic i SIE 
- Recursos Tramitats: TAM, ajudes 

d’urgència, casa d’acollida. 
Diagrama del servei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dona 

Entrevista d’Acollida 

Serveis socials 

Vol 
denunciar?  SI No Policia Local 

Necessita 
Allotjament?  

Derivació recursos 
especialitzats 

SI Casa Acollida No 

Pla de Treball 

Tramitació de 
recursos  

Entrevistes de 
Seguiment amb la 

Dona 

Coordinació amb els 
recursos especialitzats 

SIE TAM CDIAP SOJ CSMIJ 
Ajuts  
municipals 
d’urgència 

Té lesions? 
CAP SI No 
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CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I ATENCIÓ PRECOÇ 
Nom del Servei: Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç de Castelldefels 
(CDIAP) 
Adreça: C. Giralda, 6, 08860-Catelldefels 
Telèfon: 936 342 111:  
Correu electrònic deltacdiap@delta.coop 
Professional referència  Jaume Garcia (treballador social) 
Descripció del servei 
 
 
 

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions 
adreçades a la població infantil que presenta algun 
trastorn en el desenvolupament o el risc de patir-lo. 
L’objectiu d’aquesta atenció és detectar i atendre, 
el més aviat possible, els infants que presenten 
problemes de desenvolupament i prevenir les 
situacions que els poden provocar.  
Aquesta intervenció incideix de manera simultània 
en els àmbits sanitari, educatiu i social i  la realitza 
un equip interdisciplinari.  
Les diferents funcions dels centre són:  
• Diagnòstic bio-psico-social. 
• Atenció terapèutica en diferents modalitats. 
• Avaluació i seguiment dels infants. 
• Seguiment dels infants de risc biològic, social o 

psicològic. 
• Orientació i suport a les famílies. 
• Col�laboració i coordinació amb els recursos de la 

zona que tenen competència en primera infància.  
• Activitats de Prevenció i Detecció. 
• Formació i Investigació. 
El nostre servei no disposa de cap objectiu específic 
en relació a la violència de gènere. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 

El nostre servei col�labora en diferents comissions de 
violència vers les dones. 

Detecció 
 
 

En tots els casos atesos al nostre servei, fem un 
diagnòstic bio-psico-social de l’infant i una valoració 
social de la família si es detecten indicadors de risc 
durant el procés diagnòstic o el procés assistencial. 

Atenció 
 
 

Si es detecten situacions de maltractament en 
alguna de les famílies ateses al nostre servei es 
realitza una derivació del cas a Serveis Socials i es 
realitza un seguiment del cas. 

Recuperació 
 
 

El nostre servei ofereix atenció terapèutica amb 
l’objectiu de millorar les capacitats parentals 
d’aquelles dones que hagin pogut quedar afectades 
per una situació de maltractaments. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 

Escoles bressol, escoles, EAP, Serveis Socials, EAIA, 
SIAD, SIE, CSMIJ, CSMA, CAP. 

Recollida d’informació  
 

El nostre servei disposa d’un model de recollida 
d’informació per tal de poder fer una valoració social 
d’aquelles famílies on es detecten indicadors de risc 
social o venen derivades de Serveis Socials.  
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Diagrama del servei 
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ENTREVISTA INFORMATIVA 
AMB EL TREBALLADOR SOCIAL 

DEL CDIAP 

NO INDICADORS DE RISC 
SOCIAL 

INDICADORS DE RISC 
SOCIAL MODERAT 

INDICADORS DE RISC 
SOCIAL  

VALORACIÓ GLOBAL DE 
L’INFANT: 

VALORACIÓ PSICOLÒGICA 
VALORACIÓ 

NEUROPEDIÀTRIECA 
ALTRES VALORACIONS 

COMPLEMENTÀRIES 
 

S’ALERTEN ELS MOSSOS 
D’ESCUADRA 

S’INFORMA SERVEIS 
SOCIALS 

VALORACIÓ SOCIAL CDIAP 

VALORACIÓ SOCIAL CDIAP 

S’INFORMA SERVEIS 
SOCIALS 

L’INFANT NO PRECISA 
TRACTAMENT 

L’INFANT PRECISA 
TRACTAMENT 

SEGUIMENT DEL 
TREBALLADOR SOCIAL 

TRACTAMENT AMB EL 
TERAPEUTA 

INDICADORS DE RISC SOCIAL 
 



Protocol d’actuació contra 
 la violència de gènere 

 34 

SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA 
Nom del Servei: SIE 
Adreça: C/Pou de Sant Pere nº 8 Baixos 
Telèfon: 93 685 99 34 
Correu electrònic: siebaixllobregat@abd-ong.org 
Professionals de referència Cecília Gelpí i Eva Andrés 
Descripció del servei 
 
 
 
 

És un servei especialitzat en atenció a dones i 
fills/es  que han patit o pateixen una situació de 
violència masclista. 
S’ofereix una atenció integral per a treballar i 
elaborar la situació viscuda, així com també donar 
eines per a facilitar l’autonomia social i personal 
de la dona, arribant al seu propi empowerment. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 
 
 

Hi ha diverses accions que es duen a terme des 
del SIE per tal de fomentar la prevenció com ara;  

- Participació en jornades i circuits dels 
municipis del Baix Llobregat. 

- Formació específica a escoles i a altres 
serveis. 

- Tallers a adolescents i infants. 
Detecció 
 

S’utilitzen indicadors de detecció específics, com 
ara; vincula’t i diversos materials específics per a 
infants, etc..  

Atenció 
 
 
 
 

Es realitza una primera visita d’acollida a la dona 
al nostre servei, on se li explica el funcionament 
del servei i es recull la seva demanda. 
A partir d’aquí, es fa un procés de valoració `per 
tal de tenir un diagnòstic de la situació de la dona. 
Posteriorment, es determina un pla de treball i la 
derivació a altres professionals. 

Recuperació 
 
 

Dintre del pla de treball, es pot abordar el cas des 
de diverses àrees; de manera que hi poden 
entrar; una atenció psicològica, una atenció 
jurídica, una atenció i seguiment laboral, una 
atenció educativa, seguiment i coordinació si 
s’escau amb altres professionals. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 
 
 
 
 

La coordinació és una eina fonamental i la manera 
de entendre el treball en xarxa des del nostre 
servei. 
Ens coordinem amb el servei derivant, per tal de 
explicar tots els aspectes relatius a la dona, i  
també ens coordinem amb altres serveis que 
puguin estar intervenint amb els fills /es o d’una 
manera indirecta. 

Recollida d’informació  
 
 
 

Es recull la informació de la dona en relació al a 
seva situació personal; laboral, econòmica, social, 
jurídica, i d’habitatge. 
Tenim diferents instruments per a recollir 
aquestes dades. 
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POLICIA LOCAL 
Nom del Servei: Policia Local de Begues 
Adreça: Camí Ral, 35 08859 Begues 
Telèfon: 936391090 
Correu electrònic: policialocal@begues.cat 
Professional/s de referència  Cap: Francisco Navarro Martínez. 

Atenció a la Víctima: Héctor Marcos Vázquez. 
Descripció del servei 
 
 

Prevenció i actuació davant els delictes de 
violència de gènere. Oferir protecció a la víctima 
i detenció de l’agressor. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 
 

Seguiment de casos. Investigació de dones en 
situació de risc, xerrades en centres educatius i 
publicitat de les campanyes autonòmiques i 
estatals. 

Detecció 
 
 
 

- Serveis ordinaris per sorolls, crits o 
“discussions” entre parelles. 

- Seguiment de casos derivats de Serveis 
Socials o centres educatius o MME.  

Atenció 
 
 
 

- Seguiment de sentencies i de mesures 
cautelars. 

- Derivació a Jutjats o Serveis Socials 
segons el grau de perill o lesions 
produïdes a la víctima. 

- Entrevistes periòdiques amb la víctima. 
Recuperació 
 

- Seguiment de casos amb Serveis Socials. 
- Entrevistes amb la víctima. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 

-Jutjats. 
-Serveis Socials. 
-Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 

Recollida d’informació  
 
 
 

- Estadístiques de delictes de violència de 
gènere. 

- Estadístiques de derivacions. 
- Seguiment de sentencies/mesures 

cautelars de la població. 
Diagrama del servei 
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POLICIA DE LA GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA 
Nom del Servei: Comisaria de Gavà de la PG-ME. 
Adreça: Avda. Eramprunyà, 48-50 
Telèfon: 93.554.19.19 / 93.662.00.54 
Correu electrònic: itpg6367@gencat.cat 
Professional de referència  Grup d’Atenció a la Víctima, Raquel Pena 
Descripció del servei 
 
 
 
 

Prevenció i detecció, atenció a la víctima (informació i 
assessorament), recollida de la denuncia, seguiment i 
protecció de la víctima. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 
 
 

Presentacions (xerrades) 
Participació en circuits territorials, taules locals i 
comarcals, així com en comissions específiques 
Formació interna. 

Detecció 
 
 
 

A través de:  
Patrulles de policia de proximitat/seguretat ciutadana 
112 telèfon d’emergències 
Denuncia 
Circuits territorials 

Atenció 
 
 
 
 

Assessorament i informació (drets, procediment 
judicial, serveis específics, etc.) 
Recollida denuncia (OAC) 
Es faciliten mesures d’autoprotecció 
Seguiment de víctimes. 
Seguiment de la Ordre de Protecció (OP) i mesures 
penals 
Protecció policial a la víctima, quan sigui necessari 
Acompanyament  
Gestió d’acolliment d’urgència. 

Recuperació 
 
 

Seguiment de víctimes. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 

Servei d’acollida d’urgència, SIE, SIAD, Serveis 
Socials, OAV justícia, Jutjat, ABS, Hospital, CSMIJ, 
Policia Local 

Recollida d’informació  
 
 
 
 
 
 

Es recull la informació de la dona en el seguiment que 
realitzen els GAV. 
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Diagrama del servei 
 
Les OAC instrueixen les denúncies i els GAV realitzen seguiments a víctimes. 
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CAP BEGUES – POU TORRE 
Nom del Servei: CAP BEGUES-POU TORRE- 
Adreça:Ferran Muñoz s/n 
Telèfon: 93.639.23.56 
Correu electrònic: Begues.BLL.CP.ICS@gencat.cat 
Professional de referència  Verónica Velasco / Sonia Marin 
Descripció del servei 
 
 
 

Centre sanitari d‘Atenció primària. 
Identificar conductes de risc. 
Educació sanitaria a l´infància vers la violència de 
gènere, desde la consulta d´infermeria Pediàtrica. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització Escolta activa 
Detecció 
 
 
 

D. directa: Atenció urgent d´agresions 
D. indirecta:A la consulta tenir coneixement de 
l´entorn de la dona. 
-Dones que acudeixen reiteradament  a consulta. 
-Dones que refereixen ansietat continuada amb 
demanda de fàrmacs. 
-Dones amb baixa autoestima i molt autoexigents 

Atenció 
 
 
 
 

-Atenció 
-Contenció 
-Escolta pasiva i activa 
-Informació:Teléfon d´atenció a la dona 
-Derivació serveis-socials. 
-Derivació CSM,  
-Consell denúncia. 

Recuperació 
 

-Seguiment a consulta 
-Sessions amb serveis social i equip sanitari. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 
 

Serveis socials 
CSMIJ 
CSM gavà 
Tlfno contra la violència masclista. 

Recollida d’informació  
 

No tenin la recollida d’informació protocolitzada. 
Descripció del cas a HC de la pacient. 

 
Diagrama del servei                                                                          
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HOSPITAL DE VILADECANS 
Nom del Servei: HOSPITAL DE VILADECANS 
Adreça:AVDA. GAVA, 38, 08840 VILADECANS 
Telèfon:93.659.01.11 
Correu electrònic: efernandez.hv@gencat.cat 
Professionals de referència  
 

DRA. PILAR BEGUIRISTAIN 
SRA. EVA FERNANDEZ (TS) 

Descripció del servei HOSPITAL DE AGUDOS. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 
 
 

EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA REALIZANDO 
NINGUNA ACCION ENTORNO A LA PREVENCIÓN. 
SE HARA UNA SESION INFORMATIVA EN OCTUBRE 
PARA SENSIBILIZAR Y EXPLICAR NUEVO CIRCUITO 
A LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL. 

Detecció 
 
 
 

NO UTILIZAMOS INDICADORES DE DETECCION. 
NORMALMENTE LA PERSONA YA VIENE 
EXPLICITANDO LA AGRESIÓN. 
EN ALGUNOS CASOS LA PERSONA VIENE CON 
OTROS SINTOMAS Y TRAS LA ANAMNESIS SE 
DETECTA LA VIOLENCIA DE GENERO QUE ESTA 
SUFRIENDO. 

Atenció 
 
 
 

- VISITA MEDICA. 
- VALORACION SOCIAL, COORDINACION CON 

SERVICIOS SOCIALES, DERIVACION SIAD. 
- LLAMADA MOSSOS. 

Recuperació NO 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 

NO UTILIZAMOS FORMULARIOS DE DERIVACION. 
NOS COORDINAMOS CON SERVICIOS SOCIALES, 
PG-ME, AREAS BASICAS DE SALUT. 

Recollida d’informació  
 
 

NO DISPONEMOS DE NINGUN MODELO.  
RECOGEMOS DATOS COMO EDAD, MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA, NACIONALIDAD. 

Diagrama del servei 

Acollida per infermer/a de TRIATGEAcollida per infermer/a de TRIATGE

Visita pel Metge Adjunt d´UrgènciesVisita pel Metge Adjunt d´Urgències

CIRCUIT VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Visita, Exploració ( i proves complementàries si cal )

(En horari no laboral  )
Infermera/Metge informarà: 

• Casa d’acollida
• Assessoria jurídica
• Habitatge
• Ajuda econòmica
• Inserció laboral

Cita treballadora Social 

(En horari no laboral  )
Infermera/Metge informarà: 

• Casa d’acollida
• Assessoria jurídica
• Habitatge
• Ajuda econòmica
• Inserció laboral

Cita treballadora Social 

¿ Pacient vol DENUNCIAR ?

Acompanyament
Comunicar ris

si no

Avís als Mossos de 
Escuadra

Comunicat Judicial per:
• Jutjat i fiscalia

Comunicat Judicial per:
• Jutjat i fiscalia

INFORME MÈDIC:

• Pacient
• CAP de guàrdia
• Treballadora Social
• Grup Treball  Violència
génere de l’ Hospital 
Viladecans

INFORME MÈDIC:

• Pacient
• CAP de guàrdia
• Treballadora Social
• Grup Treball  Violència
génere de l’ Hospital 
Viladecans

Avís a la Treballadora Social 
per intervenció (8-17 h)

De 17 a 8 h
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CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL  
Nom del Servei: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Gavà (CSMIJ) 
Adreça:Sant Lluis 66 Gavà 
Telèfon:936383993 
Correu electrònic: csmij_gava@fundacioorienta.com 
Professional de referència  Angels Vicente 
Descripció del servei 
 
 
 
 

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Atenció als 
infants de 0-17 anys de quatre poblacions: Gavà, 
Viladecans, Begues i Sant Climent. Atenció a infants 
amb  trastorns emocionals, trastorns mentals 
greus, trastorns en el desenvolupament. Procés 
diagnòstic, tractaments psicoterapèutics individuals, 
tractaments familiars, tractaments grupals. 
Coordinacions amb els serveis i dispositius de la 
xarxa. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 

En aquests moments ens incorporem al protocol de 
violència de gènere de Begues i Sant Climent. 

Detecció 
 
 
 

Ens podem trobar en famílies on detectem que es 
dona violència de gènere i/o en noies adolescents 
on les primeres relacions de parella es detecta 
violència de gènere. 

Atenció 
 
 
 
 

Tant en el cas de famílies com de noies adolescents 
on detectem violència de gènere demanem suport a 
la treballadora social del servei tant per què pugui 
realitzar entrevistes de valoració familiar com per la 
derivació als serveis socials municipals per iniciar el 
protocol i circuit de violència de gènere de la 
població. 

Recuperació 
 
 

La gestió dels recursos es realitza amb la 
coordinació de serveis socials de la zona. 
Des de CSMIJ realitzem la derivació al CSMA si es 
creu necessari, CIE Sant Feliu i realitzem el 
seguiment familiar o intervenció psicoterapèutica en 
el cas del pacient adolescent. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 

Les coordinacions són amb: Serveis socials 
municipals, CSMA, Professionals ABSs, CIE Sant 
Feliu, EAIA... 

Recollida d’informació  
 
 
 

La informació que recollim és a través de les 
entrevistes directes amb els pacients i/o la seva 
família  i a través de les coordinacions de casos que 
realitzem amb els diferents dispositius de la xarxa. 
El registre el realitzem en la HCI. 

Diagrama del servei 
Quan detectem un cas de violència de gènere, el professional referent de CSMIJ 
programa una visita de la família amb la treballadora social de CSMIJ. 
Es realitza una valoració psicosocial i la derivació als diferents serveis de la xarxa.  
Si es valora que és un infant en situació de risc s’inclou en el Cens de Pacients en 
Situació de Risc.  
Es realitza seguiment individual i/o familiar i les coordinacions amb els serveis 
necessaris. 
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL GUINYOL” 
Nom del Servei: LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL GUINYOL 
Adreça: Anselm Clavé, 11 
Telèfon:936301166 
Correu electrònic: elguinyol@begues.cat 
Professionals de referència 
 

Angeles Sánchez García 
Mª Carmen Zurriaga Ràfols 

Descripció del servei 
 
 
 
 

Suport en la tasca educativa de  les famílies 
Establir relacions afectives positives comprenent i 
apreciant  el valor de la complementarietat. 
L’educació per ala igualtat ha de conduir cap el 
respecte a la pròpia persona i a la dels altres, així 
com a la integració natural de la realitat social 
constituïda per individus diferents els uns dels 
altres. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 

Reflexió interna (claustre) de l’equip. sobre la 
utilització que els professionals fem del 
llenguatge. 

Detecció 
 
 

No tenim indicadors prefixats.  
Si hi ha  sospita, l’educadora informa a la 
psicòloga perquè ella faci una observació més 
acurada. 

Atenció Entrevistes individuals  amb la psicòleg de l’escola 
Recuperació No  

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 

Serveis socials. 
No tenim formulari de derivació ( trucada telefònica) 

Recollida d’informació  Observació i informes dels  infants. 
Diagrama del servei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Accepta                                                                                         BUSCAR 
         Ajuda interna                                                                                   TEMA CONTACTE                                                                                                        
 

 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
                                   Treball indirecte 
                                        amb el nen/a 

 
 
 

NEN/A  
EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

DEMANDA D’AJUDA 
Hi ha confirmació VD 

Hi ha reconeixement VD 

ES TRACTA D’UNA SOSPITA 

TRASLLAT COMISSIÓ 
• Mestra 
• Psicòloga 
• Directora 

 

 
COMISSIÓ 

SOCIAL  

SI 

NO 

ENTREVISTES PERIÒDIQUES 
FAMÍLIA: 

PSICÒLOGA i/o Mestra nen  
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ESCOLA SANT CRISTÒFOR DE BEGUES 
Nom del Servei: ESCOLA SANT CRISTÒFOR 
Adreça: JACINT VERDAGUER, 2 
Telèfon: 93 639 07 48 
Correu electrònic: a8014589@xtec.cat 
Professionals de referència ESPECIALISTES D’EDUACIÓ ESPECIAL 
Descripció del servei:  
 
 
 
 

Formació Infantil i Primària. 
Objectius: Prevenir la violència de gènere. Protegir 
els infants que presenten indicadors de risc. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització Treball de tutoria 
Detecció A través de la Comissió Social, derivem el cas a 

Serveis Socials del municipi i/o truquem a la Policia 
Local o PG-ME en cas d’urgència. 

Atenció No es realitza. 
Recuperació No es realitza. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 

A través de  la Comissió Social. 
Coordinació amb Serveis Socials, la Generalitat de 
Catalunya i la Policia local 

Recollida d’informació  
 
 

Es refereix a l’alumnat  i s’utilitza una graella 
comuna a tota la diversitat de problemàtiques amb 
que un alumne de risc es pot trobar. 

Diagrama del servei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detecció/observació per  
part del/de la tutor/a del grup 

Nen/a 
Alteracions 

Conducta 

Aprenentatge 

Nen/a 
Hàbits deficients 

Aspecte personal 

Alteracions de salut 

Alteracions de son 

ACTUACIÓ 

COMPROMISOS 

pare/mare; mare sola 
(valorar) 

Entrevista pares 

Teoria del grup/classe 

Constància a l’expedient del nen/a d’aquestes entrevistes 

     
E.A.P 

COMISSIÓ 
SOCIAL 

EQUIP DE CICLE 
MESTRES DE REFORÇ 
MESTRES D’E.E 

Pautes de intervenció Recursos interns o externs  
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SES BEGUES 
Nom del Servei: INSTITUT DE BEGUES 
Adreça: CAMÍ RAL, 149 
Telèfon: 93 639 26 22 
Correu electrònic: sesbegues@gmail.com 
Professiona de referència  Antoni-Joan Pons (director) 
Breu descripció del servei Institut de formació secundària 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 

Pla d’acció tutorial 
Xerrades i tallers 

Detecció 
 

No tenim indicadors de detecció 
No n’hem detectat cap cas 

Atenció Cap 
Recuperació Cap 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació Serveis socials municipals 
Recollida d’informació  No es realitza 
Diagrama del servei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR/A 

CAP D’ESTUDIS 

DIRECCIÓ 

SERVEIS SOCIALS 
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OFICINA TÈCNICA D’IGUALTAT DE GÈNERE 
Nom del Servei: ÀREA D’IGUALTAT DE GÈNERE 
Adreça: AVDA. TORRES VILARÓ, 4 
Telèfon: 93.639.05.38 EXT. *407 
Correu electrònic: RUFASME@BEGUES.CAT 
Professional de referència ESTHER RUFAS MAS  
Descripció del servei 
 
 
 
 

La regidora de la dona té com a objectiu treballar 
per a la igualtat efectiva d’oportunitats entre dones 
i homes amb la promoció de polítiques socials i 
educatives. Sempre des d’una perspectiva 
transversal en coordinació amb les institucions, 
professionals i entitats que representen el col�lectiu 
de dones. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 
 
 

- Programació de l’agenda dels dies 
commemoratius del 8 de març i 25 de 
novembre. 

- Informació a les entitats de dones de 
formació en relació a la dona. 

- Col�laboració amb les entitats en activitats de 
caire social. 

- Grups de treball d’empoderament, com les 
Dones Sàvies. 

Detecció 
 
 
 

La nostra possibilitat de detecció de possibles 
situacions de violència és a partir del contacte 
directe amb la gent, en determinats contextes com 
poden ser, jornades, activitats, entrevistes privades, 
contactes amb entitats. 
Els indicadors que fem servir són: 

- Aïllament social. 
- No participació a les activitats. 
- Frases de demèrit. 
- Malalties continuades. 
- Maltractaments evidents. 

Atenció Derivació directa als serveis especialitzats. 
Recuperació 
 

La recuperació es realitza des dels serveis 
especialitzats. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 

- Servei Socials. 
- Policia Local. 
- PG-ME. 
- CAP Begues. 

Recollida d’informació  Es troba en procés d’elaboració. 
Diagrama del circuit intern i coordinacions amb altre serveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea 
d’Igualtat de Gènere Policia Local  Serveis Socials 

PG-ME 
 

Altres Serveis 
especialitzats 

CAP 
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OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
Nom del Servei: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
Adreça: Av. Torres Vilaró 4 - Begues 
Telèfon: 93 639 20 43 
Correu electrònic: gonzalezcm@begues.cat 
Professionals de referència 
 

Montserrat Viñas Ollé 
Montserrat González Calle 
Xavier Sánchez Corrales 

Breu descripció del servei Atenció generalitzada a la ciutadania. 

Accions per nivells d’actuació en relació a la violència de gènere 
Prevenció i sensibilització 
 

Donem la informació que se’ns facilita a través de 
serveis socials, i properament de l’àrea d’igualtat 
de gènere. 

Detecció 
 
 
 

La detecció es pot fer a través de: 
- Rebuda de trucades telefòniques. 
              1. To de veu de la persona. 
              2. Demanda implícita o explícita. 
- Atenció directe a l’OAC. 

1. Segons el tipus de consulta 
realitzada. 

2. Aspecte físic, utilització de 
llenguatge tant verbal com no 
verbal. 

Atenció 
 

Derivació serveis especialitzats 
No s’intervé 

Recuperació No s’intervé. 

Altres consideracions 
Coordinació / Derivació 
 
 
 
 
 
 

Si detectéssim qualsevol indici derivaríem a 
serveis socials. 
En el cas d’un servei d’urgència (situacions que 
requereixin recursos immediats) derivem a 
diferents institucions depenent de la situació, com 
per exemple, Policia Local, PG-ME, Jutjats de 
Gavà, Centre d’Atenció a Urgències Socials... 

Recollida d’informació  No es realitza 
Diagrama del servei 
L’OAC es nodreix de la informació que li faciliten els diferents departaments i dels 
quals pot informar al ciutadà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OAC 
(Oficina d’atenció 

al ciutadà) 

Serveis  
Socials 

Policia  
Local 

Altres serveis 
s’urgències 
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9.  MAPA DE RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 . ANNEXES 

Línia d’Atenció a les Dones en Situació de Violència (servei 24 hores)  
900 900 120 
Telèfon d’urgències mèdiques 061 
Telèfon d’emergències socials 112 
Telèfon dels Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 112 
Telèfon d’Atenció a la Víctima del Delicte 900 121 884 
Sanitat respon 902 111 444 
Infància respon 900 300 777 
Telèfon d’Atenció Ciutadana 012 
Secretaria per a la Immigració 932 701 230 
Telf. Informació del Departament d’Acció Social i Ciutadania 900 300 500 
Institut Català de la Dona: Pl. Pere Coromines, 1.(Barcelona) 

 Tel. 935 531 672 

Serveis socials d’atenció bàsica:  
Pg. de l’Església, 1 (edifici El Colmado). Telf. 93.639.05.38  

Centre d’Atenció Primària (CAP) “Pou Torre”: 93.639.23.56 
Policia Local de Begues: 93.639.10.90 
Comissaria de Gavà: Avda. Eramprunyà, 48-50. Telf. 93.662.00.54/93. 
554.19.19   
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona) 

Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
Parc de Torreblanca N-340 pk 1249 (Sant Feliu de Llobregat ) 
Telèfon: 93.685.24.00  

Servei d’atenció jurídica municipal: prèvia cita amb Serveis Socials. 

SIE (Servei d’atenció especialitzada): 
c/ Pou de Sant Pere, 8 (Sant Feliu de Llobregat) 
Telf.: 93.685.99.34 

Hospital de Viladecans: Avda. de Gavà, 38  
 Telf. 93.659.01.11 
Jutjats de violència contra la dona de Gavà: C/ Bernat Metge, 27 
 Telf. 93.554.52.65 
 

Serveis d’atenció a homes que maltracten: 
Són serveis que ofereixen informació, assessorament i atenció a homes 
agressors que hi acudeixen voluntàriament i sense ordre judicial. 
• Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes. 
Ajuntament de Barcelona (SAH) 
C/ Àlaba, 61, 1r, 08005 Barcelona (Fundació IReS) 
Tel.: 933 209 212 / 934 864 750, sah@bcn.cat 
• Servei d’Atenció a Homes que Maltracten, Àmbit de la Salut (SAHM-
AS). Fundació IReS 
C/ Àlaba, 61, 1r, 08005 Barcelona 
Tel.: 934 864 750, sahm-as@iresweb.org 
• Programa d’Atenció i Reinserció per a Homes (ARHOM) de la Fundació 
AGI 
C/ Pau Claris, 138, 6è 4a, 08009 Barcelona Tel.: 934 880 845 
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10.  ANNEXES 
 
 

10.1  BIBLIOGRAFIA. 

 

1. LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista.  

2. Declaració per l'eliminació de la violència contra les dones, 
feta per l'Assemblea General de l'ONU el 20 de desembre de 
1993. 

3. Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit 
de la salut a Catalunya. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Salut. 2009- 

4. Garro, E. Apuntes sobre el proceso de la violencia. Dins: 
CEMUJER. En el camino de una vida sin violencia. San 
Salvador: Malintzin; 1996. p. 15-21. 

5. Walker L. The battered woman syndrome. Nova York: 
Springer; 1984. 

6. Observatori Comarcal del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

7. Informe anual del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya (2011). 

8. Material del curs de formació “Violència vers les dones: 
aplicació del protocol local i del circuit d’actuació” impartit a 
Begues per l’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de 
Barcelona. (3, 10 i 17 d’octubre de 2012). 
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10.2 GLOSSARI. 

 

CAP Centre d’Atenció Primària 

CDIAP Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç 

CSMA Centre de salut mental d’adults 

CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 

EAIA Equips d’atenció a la infància i adolescència 

EAP Equip d’atenció primària 

GAV Grup d’Atenció a la Víctima MM.EE 

GRAV Grup Regional d’Atenció a la Víctima MM.EE 

JVD Jutjat de violència contra la dona 

PG-ME Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 

OAC Oficina d’atenció a la ciutadania 

RAI Renda Activa d’Inserció  

RR. HH. Recursos Humans 

SES  
Begues  

Secció d’Institut de Begues 

SIAD   Servei d’Informació i Atenció a les Dones del 
Baix Llobregat 

SIE Servei d’Intervenció Especialitzada 

SOJ Servei d’Orientació Jurídica 

SOL Servei d’Ocupació Local 

SS.SS  Serveis Socials Municipals 

TAM  Teleassistència Mòbil per a dones víctimes de 
la violència de gènere 
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Han col�laborat en aquest protocol 
 
Ajuntament de Begues: 
Margarida Camprubí Vendrell, regidora de Plans Transversals 
Montserrat González Calle, oficina d’atenció al ciutadà. 
Imma Grau Vendrell, recursos humans. 
Ana Fernández Rodríguez, treballadora social. 
Hèctor Marcos Vázquez, policia local 
Carlota Martín Enrile, educadora social. 
Francisco Navarro Martínez, cap de la policia local. 
Esther Rufas Mas, tècnica de plans transversals. 
Mª Àngels Sànchez Garcia, directora llar d’infants municipal. 
Jordi Ros Saperas, tècnic de juventut. 
Sadurní Vendrell Massip, regidor de Governació, Juventut. 
Montserrat Viñas Ollé, oficina d’atenció al ciutadà. 
 
Diputació de Barcelona: 
Mercè Martín Rodríguez 
Isabel Avelino Terrón 
Soledad Bravo Letelier 
Tècniques de l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat. 
 
CAP Begues: 
Pilar Gamarra Javierre, doctora en medicina general. 
Verónica Velasco Casquero, auxiliar d’infermera 
 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra: 
Raquel Pena, Grup d’Atenció a la Víctima de la Comissaria de Gavà. 
Iolanda Beti, Grup Regional d’Atenció a la Víctima de la Regió Policial 
Metropolitana Sud. 
Judit Ana Sabaté, cap del Grup Regional d’Atenció a la Víctima de la 
Regió Policial Metropolitana Sud. 
 
EAP: 
Eva Moya Araque, treballadora social. 
 
SIE: 
Eva Andrés Bosque, educadora social. 
 
CDIAP: 
Jaume Garcia Hernández, treballador social 
 
CSMIJ: 
Esther Urpinas Vila, Cap de servei CSMIJ Gavà. 
 
Hospital de Viladecans:  
Eva Fernandez Ortega, treballadora social. 


