
                                                                                                                                  

 
ACTA CONVOCATÒRIA 28/01/2015  
CCCCOMISSIÓ TÈCNICA CONTRA ELS MALTRACTAMENTS DE L’ALT PENEDÈSOMISSIÓ TÈCNICA CONTRA ELS MALTRACTAMENTS DE L’ALT PENEDÈSOMISSIÓ TÈCNICA CONTRA ELS MALTRACTAMENTS DE L’ALT PENEDÈSOMISSIÓ TÈCNICA CONTRA ELS MALTRACTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS    
 
Assistents:Assistents:Assistents:Assistents:    
Verònica Romero, Treballadora social Hospital Comarcal 
Anna Ricart, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
Antoni Laguna, Policia Local de Vilafranca 
Mireia Sàbat, Creu Roja 
Mireia Macario, Grup d’atenció a la víctima de Mossos d’Esquadra St. Sadurní d’Anoia 
Victoria Romero, Grup d’atenció a la víctima de Mossos d’Esquadra Vilafranca 
Sergi Marín, Col·legi d’advocats (ICAB) 
Cristina Mollà, Ajuntament de Gelida 
Fatima Vela Dies, TS CSMA. 
Esther Serret, Coordinadora Casal per la Igualtat, Ajuntament de Vilafranca 
Teresa Sánchez Rodríguez, TS Casal per la Igualtat, Ajuntament de Vilafranca 
Ester Olivella Capellades, psicòloga  Casal per la Igualtat, Ajuntament de Vilafranca 
Núria López Vea, Coordinadora serveis socials Consell Comarcal Alt Penedès. 
 
Excussen assisitència: Excussen assisitència: Excussen assisitència: Excussen assisitència:  
Maria Rosell i Medall, Llevadora ASSIR i Consellera de Benestar Social del CCAP 
Roberto Labandera, Cap de Serveis  Socials de l’Ajuntament de Vilafranca 
Carme Garrido, presidenta del Consell Igualtat de Vilafranca  
 
Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia:    
 

1.1.1.1. Recollida de dades 2014Recollida de dades 2014Recollida de dades 2014Recollida de dades 2014    
Hospital Comarcal:  13 parts de lesions i 4 cassos tractats des de  treball social. 
La treballadora social exposa que des del Ministeri, els demanen dades de violència des dels 
10 anys, per tant els sorgeix el dubte entre la diferència entre violència de gènere i violència 
domèstica (no de gènere). 
 
Sant Sadurní d’Anoia: 18 casos dels quals 14 van passar per SIAD (servei d’informació i 
atenció a les dones), 1 d’elles va accedir a pis d’urgència, i 4 no han volgut cap 
assessorament. S’han atès 2 menors en el servei d’atenció psicològica infantil. TAM = 0 



                                                                                                                                  

 
Policia local Vilafranca: 13 casos atesos 
 
Mossos d’Esquadra: no poden facilitar dades concretes, però la tendència es manté respecte 
l’any 2013, pot ser tendeix una mica a la baixa. 
 
Creu Roja: Al Punt de Trobada s’han atès 10 menors (8 procedents de demandes judicials i 
2 d’EAIA). TAM, estan actius 61 aparells aquest 2014. 
S’han fet diversos acompanyaments a judicis 
 
Col·legi d’Advocats: no disposen de dades territorialitzades, però observen una tendència al 
manteniment. S’han atès 261 protocols. ES valora positivament  que cada vegada hi ha més 
advocats adscrits al jutjat de VIDO. Detecten moltes resistències de les dones a denunciar 
després d’haver rebut 3 o 4 sobreseïments. També es troben amb dificultats en condemnes 
en el jutjat. 
 
Àrea Bàsica de Salut: Observen que els casos que els arriben ja estan atesos, en la gran 
majoria, per serveis socials bàsics. El perfil més nombrós és gent gran. Des de l’ABS, no es 
compta amb un registre concret de les dades de violència. 
 
CSM: Encara no recullen aquesta dada; intentaran fer-ho a partir d’aquest any. 
 

2.2.2.2. Protocol Comarcal d’Atenció a les Dones Víctimes dProtocol Comarcal d’Atenció a les Dones Víctimes dProtocol Comarcal d’Atenció a les Dones Víctimes dProtocol Comarcal d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència Masclistae Violència Masclistae Violència Masclistae Violència Masclista    
 

A. Explicació de la nova organització de la comissió proposada per la Generalitat en els 
seus models d’organització territorial de les Taules d’Igualtat: 

 
 
 
 
Trobada anual                      Trobades trimestrals: 4 anuals, 2 convocatòries de                                 
                                         seguiment de casos 
Es vol remarcar la importància de separar els dos espais: el primer se l’ha de dotar del 
pes comarcal que mereix. D’altra banda la Comissió tècnica ha de poder treballar sobre 
casos concrets per tal d’anar valorant el propi protocol. (Tecnificar les comissions). 

Taula  
Institucional 

i Política 

Comissió tècnica 
d’Igualtat de l’Alt 

Penedès 



                                                                                                                                  

 
B. Recorregut per l’índex del Protocol per revisar en quin punt està el treball. 
B.1. Definicions: sorgeixen dubtes en les definicions de urgència i no urgència, no 
comparteixen la definició els cossos policials ja que la llei marca que els tècnics, si tenen 
coneixement d’una situació de risc, estan obligats a denunciar. Per tant la comissió 
acorda que es revisaran les definicions per tal de recollir aquestes aportacions. 
Es vincularan també els indicadors per poder fer les valoracions del risc. 
 
C. Revisió dels documents: 

a. FULL DE CONSENTIMENT DE DADES: Sembla correcte per a aquells 
serveis que no tenen ja un document de les mateixes característiques. 
Cossos policials i jutjats queden exonerats del tractament de dades 

 
b. FORMULARI D’INFORMACIÓ I COORDINACIÓ ENTRE SERVEIS: es valora 

com a un document interessant de funcionament entre serveis, però només 
entre els àmbits sanitaris i socials, ja que els cossos policials i jutjats utilitzen 
altres mecanismes establerts pels mateixos queden exonerats del tractament 
de dades 

 
D. FITXES DE SERVEIS 
Es proposa a la Comissió poder tornar a treballa i revisar les fitxes d’actuació de cada 
servei davant els casos de violència, per tal de poder incloure’ls al Protocol. Aquesta és 
una part molt important ja que marcarà les actuacions i les bones pràctiques que es 
pretenen recopilar en el Protocol. 
 
La proposta és pel dia 18 de febrer de 2015. El grup motor es desplaçarà als diferents 
serveis per poder treballar les fitxes.  
HOSPITAL:  a les 11:45h 
ABS: a les 13h 
MOSSOS : cal enviar una petició per escrit. 
 
Es tanca la sessió a les 14:10h.                                          

    Pren l’acta: Núria López 

 
Vilafranca del Penedès, 28 de gener de 2015. 


