
QUÈ PUC FER EN CAS DE CONÈIXER 

UNA SITUACIÓ DE 

VIOLÈNCIA MASCLISTA?



Què és la Violència Masclista?

• “És 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 privat.”



• La 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.

• La violència psicològica: comprèn tota
conducta o omissió intencional que produeixi en
una dona una desvalorització 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.



• La 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.



• La 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.





PROTOCOL LOCAL PER A L’ABORDATGE DE LA 

VIOLÈNCIA MASCLISTA DE PALAU-SOLITÀ I 

PLEGAMANS

L’Ajuntament compta amb un Protocol d’Actuació davant de les

situacions de violència masclista. Aquest Protocol recull les

intervencions de tots els serveis implicats en les diferents fases:

• Prevenció

• Detecció

• Atenció

• Recuperació



La Comissió Tècnica està constituïda pels serveis que

intervenen o poden intervenir en l’abordatge integral de la

violència masclista i així, per mitjà de la col·laboració mútua

entre professionals dels diferents serveis i institucions, neix

aquest document tècnic que dóna una resposta unificada,

coordinada i adequada a les diferents situacions que poden

sorgir en l’abordatge de la violència masclista.

• Àmbit d’Igualtat (Tècnica i suport tècnic, SIAD de Sabadell)

• Àmbit d’Educació (Tècnica i representants escoles primària i IES)

• Àmbit de Joventut (Tècnica de Joventut)

• Àmbit de Serveis Socials (Treballadora social i educadora social)

• Àmbit de Salut (CAP Palau i Hospital de Mollet)

• Àmbit de Cossos de Seguretat (Policia Local i Mossos d’Esquadra)

• Àmbit Judicial (Fiscalia i Col·legi d’Advocats de Sabadell)



• On podem adreçar a les dones?
El 900 900 120, de l’Institut Català de les Dones, és un
telèfon d’atenció gratuïta i confidencial que s’ofereix tots els
dies de l’any i durant les 24 hores del dia. És un primer recurs
on les dones (amigues o familiars) poden trucar de forma
anònima, expressar la situació viscuda, i on podran rebre
assessorament, orientació i informació sobre possibles
actuacions a realitzar davant una situació de violència. En cas
de necessitat, també poden activar el Servei d’intervenció en
crisis greus en l’àmbit de la violència masclista o d’altres
dispositius socials, de salut, etc. El servei dona accés directe
a un equip de professionals de la justícia, la psicologia, el
treball social i la medicina. En les situacions més extremes
també realitza el contacte amb els serveis d’emergències
policials i de salut.



• El 93 864 30 12 de Serveis Socials Bàsics, en horari
de 8:00 a 15:30 hores de dilluns a divendres. En el
municipi de Palau-solità i Plegamans, el servei
d’informació i atenció a dones es porta a terme des dels
Serveis Socials Bàsics, formats per un equip
multidisciplinar de professionals que realitzen la
prevenció, detecció, l’atenció i el tractament a nivell
social de les dones i llurs fills i filles víctimes de violència
masclista. Aquestes persones tenen assignada una
professional referent que els acompanyarà durant tot el
procés de recuperació. Els SSB compten amb diferents
recursos per atendre la problemàtica com son:
– Servei d’Assessoria jurídica

– Servei d’Intervenció Psicològica (Psicodona)

– SIAD de Sabadell



• Laura Serrano Morales 

serranoml@palauplegamans.cat

• Júlia Abelló

plaigualtat@doblevia.coop

• 93 864 30 12

• Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans.
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