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IN T RODU CCIÓ  

Una de cada vuit dones espanyoles ha patit violència de gènere al llarg de la seva vida. 

Menys de la meitat però, s’han atrevit a denunciar-ho. Tanmateix les que sí s’atreveixen 

i donen el pas, es troben en moltes ocasions maltractades de nou, aquest cop pel 

sistema judicial. És el que s’anomena victimització secundària o revictimització que 

l’Organització de les Nacions Unides defineix com: 

La victimització generada no com a resultat directe de l’acte criminal, que seria la 

victimització primària, sinó per la resposta que les institucions i les persones individuals 

donen a la víctima. (ONU 1999:9) 

La llei catalana en matèria de violència de gènere (5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar al violència masclista) reconeix també l’existència d’aquest fenomen i 

demana que es duguin a terme totes aquelles mesures que evitin aquesta 

revictimització.  

Tanmateix, diversos informes entre els quals un d’Amnistia Internacional el 2012, 

denuncien que es continua produint victimització secundària en l’atenció de casos de 

violència de gènere a Espanya i Catalunya. Es denuncia la falta d’informació sobre el 

procés, la falta d’assistència lletrada, el tracte inadequat per part dels jutges degut a una 

falta de formació, dificultats per demostrar la violència psicològica i falta de diligència. 

Aquest projecte pretén posar el focus en el fenomen de la violència de gènere més enllà 

de les xifres de denuncies o assassinats, que majoritàriament fins ara ocupen les 

pàgines i minuts dels mitjans de comunicació. Vol portar el concepte de revictimització 

al debat públic, posar de relleu un problema social que fins ara gairebé no ha rebut 

atenció i que en moltes ocasions no el coneixen ni les pròpies víctimes.  

Es plantegen doncs deu reportatges sobre deu factors que els diferents operadors 

jurídics, víctimes i entitats socials han identificat com a revictimitzadors. Aquells menys 

tractats mediàticament i aquells que compten amb elements d’actualitat amb interès 

d’anàlisi.  

Es tracten els aspectes menys coneguts del fenomen de la revictimització de manera 

analítica i reflexiva. És doncs un treball contrari al periodisme de consum ràpid que 

impera en la majoria de mitjans en l’era digital. Així mateix, reivindica l’espai del paper 

en el periodisme, cada vegada més digitalitzat, plantejant vies de de col·laboració entre 
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els dos suports. Es proposa doncs, una resposta al debat del futur del suport paper, si 

morirà o no, plantejant aquest com a suport pel periodisme de consum pausat, reflexiu. 

El treball consta de dues parts principals. Una primera en la qual es fa una planificació 

exhaustiva dels deu reportatges. S’estableix una hipòtesi, les preguntes a les quals es 

buscaria resposta i quines fonts personals i documentals s’utilitzarien. Posteriorment, es 

desenvolupen dos d’aquests reportatges com a mostra del resultat que tindrà aquest 

projecte un cop es finalitzi.  

Un projecte que ha sigut alhora una eina per posar en pràctica els coneixements 

adquirits en el grau de periodisme i que pretén sintetitzar l’aprenentatge d’aquests quatre 

anys. Un treball que m’ha permès reflexionar entorn a la practica periodística i la meva 

responsabilitat com a futura professional de la comunicació. També un repte, ja que es 

tracta del reportatge de major envergadura que he afrontat fins el moment.  
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MARC  T EÒRIC  

VIOLÈNCIA DE GÈNERE, VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I VIOLÈNCIA 
MASCLISTA: UNA DEFINICIÓ 

 

L’Organització de les Nacions Unides en la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència 

contra la Dona de 1993 definia la violència de gènere com: 

Tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un 

dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la 

privació arbitrària de la llibertat, ja sigui que ocorri en la vida pública o en 

la privada. (Res. A.G. 48/104, ONU, 1994) 

A la Conferència Mundial sobre la Dona de Beijing (1995) especifica: 

- La violència física, sexual i psicològica en la família, inclosos els cops, l'abús 

sexual de les nenes en la llar, la violència relacionada amb el dot, la violació 

pel marit, la mutilació genital i altres pràctiques tradicionals que atempten 

contra la dona, la violència exercida per persones diferents del marit i la 

violència relacionada amb l'explotació; 

 

- La violència física, sexual i psicològica al nivell de la comunitat en general, 

incloses les violacions, els abusos sexuals, la fustigació i la intimidació 

sexuals en el treball, en institucions educacionals i en altres àmbits, la tracta 

de dones i la prostitució forçada; 

 

-  La violència física, sexual i psicològica perpetrada o tolerada per l'Estat, on 

sigui que ocorri. 

A Espanya, la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de Desembre, de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere es refereix a aquesta com: 

- La violència 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 dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels 

qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, 

àdhuc sense convivència. 
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Això és el que es conceptualitza com a violència domèstica, com defineix el Consell 

d’Europa en el Conveni per la Prevenció i la Lluita de la Violència contra les Dones i la 

Violència Domèstica (2011). 

La llei catalana (5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les Dones a Eradicar la Violència 

Masclista) varia la definició vers la de la llei espanyola: 

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. 

Aquesta resulta més avançada ja que no emmarca la violència de gènere dins el context 

de relació afectiva entre home i dona. S’entén que l’explicació de la violència contra les 

dones va més enllà d’un fet violent ja que inclou les amenaces i el dany psicològic i 

reconeix que s’emmarca dins un context més ampli de desigualtat de les dones en les 

relacions amb la societat.  

En aquest treball es tractarà tant la violència que es produeix en l’àmbit de la parella i 

que pot afectar també els fills, com la que es produeix entre persones sense lligam 

sentimental.  

EL CONCEPTE DE VICTIMITZACIÓ SECUNDÀRIA 

 

El paper de la víctima dins el procés judicial ha passat per tres moments al llarg de la 

història (Garcia-Pablos; 1988): 

Una primera fase de protagonisme amb la justícia de caràcter privat, per la qual la 

víctima era l’encarregada de venjar el dany. Amb l’aparició del dret penal públic s’entra 

en un període de neutralització ja que el procés es centra en l’agressor deixant la víctima 

com un testimoni més, sense drets. (Garrido,Redondo i Stangeland; 1999; citat per 

Gutiérrez de Piñeres Botero, Coronel i Andrés Pérez;2009) 

L’últim període és el de redescobriment de la víctima. Se li torna a oferir la possibilitat 

de participar del procés. És llavors quan s’inicien els programes d’atenció a la víctima. 
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Cap els anys  70, dins aquest període de redescobriment de la víctima, es quan es 

comença a parlar de la victimització secundària (Gutiérrez de Piñeres Botero, Coronel i 

Andrés Pérez;2009). Coincideix amb el moment en que els moviments feministes 

començaven a reclamar el càstig per la violència domèstica i alertaven de les dificultats 

de les víctimes en el sistema judicial, especialment quan eren dones víctimes de 

violència domèstica o agressió sexual (Erez, 2002 ; Soria, 2005, citat per Gutiérrez de 

Piñeres Botero, Coronel i Andrés Pérez, 2009). 

La victimització primària es produeix quan la persona ha patit un delicte que li produeix 

efectes tant físics, psíquics com econòmics que es mantenen en el temps (Albertín et. 

al, 2006) 

La victimització secundària es refereix a la victimització generada no com a resultat 

directe de l’acte criminal, que seria la victimització primària, sinó per la resposta que les 

institucions i les persones individuals donen a la víctima. Aquesta victimització 

institucional sobretot es produeix en el sistema judicial penal (ONU, 1999).  

A vegades pot arribar a ser una completa denegació dels drets humans de les víctimes 

d’una determinada classe social, grup cultural o gènere, no reconeixent el seu cas com 

una victimització criminal. Pot ser ocasionada per la dificultat de calibrar els drets de la 

víctima enfront els drets de l’acusat, però “normalment és causada perquè els operadors 

jurídics encarregats del procés judicial no tenen en compte la perspectiva de la víctima” 

(ONU, 1999). 

Beristain (1996) descriu la victimització secundària com la mala o inadequada atenció 

que rep la víctima al entrar en contacte amb el sistema de justícia. Es pot ampliar però 

també a les relacions amb la resta d’institucions socials (serveis socials, sanitaris, 

mitjans de comunicació, etc.) (Albertín et. al, 2006) 

Campbell (et al. , 1999) diu que es produeix quan les pràctiques i els valors institucionals 

posen les necessitats de les organitzacions per sobre de les de les víctimes. Les dones 

són victimitzades pel sistema al rebre els impactes negatiu de la implementació de la 

llei, ja sigui per falta de recursos o per l’exercici professional inadequat (Cubells et al.  

2010:374)  

 “Consisteix en un maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en 

situacions de violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits 

quantitatius i qualitatius. de les intervencions dutes a terme pels organismes 

responsables, i també per les actuacions desencertades provinents d'altres agents 
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implicats” (LLEI 25/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. DOGC núm. 5123, 2/05/2008) 

S’ha vist que l’Estat també pot cometre formes de violència de gènere, en aquest cas 

institucionalitzada. “No únicament perquè els seus agents cometin actes de violència 

física, psicològica o sexual, sinó també per la responsabilitat que té l’Estat i els seus 

agents en la prevenció, sanció i eradicació d’aquestes violències sobre les dones” 

(Bodelón, 2014). 

En aquest sentit, l’Organització de les Nacions Unides ha reiterat en els últims anys la 

seva demanda de protecció de les víctimes de violència de gènere i d’evitar la 

victimització secundaria. Ja al 1993 en la Declaració per l’Eliminació de la Violència 

contra les Dones, l’Assemblea General va demanar que els països s’asseguressin que 

les lleis i altres intervencions de l’Estat no implicaven una victimització secundària. 

Al 1999 va elaborar un manual de justícia per les víctimes perquè s’apliqués la 

Declaració dels Principis Bàsics de la Justícia per les Víctimes de Crims i Abús de Poder 

en la que, entre d’altres, es parlava de prevenir una major victimització com a resultat 

del funcionament del sistema.  

La Unió Europea també ha entrat en matèria. Així veiem en la Directiva 2012/29/UE del 

Parlament i el Consell Europeu la demanda de protecció de les víctimes enfront la 

victimització secundaria, la intimidació i les represàlies així com suport adequat per 

facilitar la seva recuperació i un accés suficient a la justícia.  

També el Conveni del Consell d’Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència 

contra les Dones i la Violència Domèstica (Istanbul, 2011) obliga els estats membres a 

adoptar mesures per evitar la victimització secundaria, entre les quals està la formació 

dels professionals.  

A Espanya la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere va suposar un gran avenç en el tractament de les víctimes 

d’aquesta violència. Tot i que centra la violència de gènere en l’àmbit de la parella 

(art.1.1), aquesta llei ha permès la creació d’òrgans jurídics especialitzats, i ha reconegut 

drets específics a les dones víctimes de violència de gènere com ara l’assistència 

jurídica gratuïta (art. 20) que són eines per acabar victimització secundaria, tot i que 

aquesta no es menciona en la llei.. 

Catalunya va desenvolupar més aquesta llei amb la Llei 5/2008, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista. En aquesta es reconeix la violència masclista en altres 
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àmbits fora de la parella (art.5) i també com hem vist, reconeix i defineix la victimització 

secundària, de la qual en demana “l’evitació i l’establiment de mesures que impedeixin 

la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista” 

(art.7) 

El més recent tant per Espanya com Catalunya, la Llei 4/2015, de 27 d’Abril de l’Estatut 

de la Víctima del Delicte sí reconeix aquesta problemàtica i declara “fonamental oferir a 

la víctima les màximes facilitats per l’exercici i tutela dels seus drets, amb la reducció de 

tràmits innecessaris que suposin una segona victimització, atorgant informació i 

orientació eficaç dels drets i serveis que li corresponen, (...), un tracte humà”; i com a 

novetat, “la possibilitat de fer-se acompanyar per la persona que designi durant tots els 

tràmits” a part de la representació legal  

Així doncs, no és tant un problema en la llei sinó en la seva aplicació. “Els matisos en 

l’aplicació de la llei recauen més en l’exercici professional que sobre la llei mateixa. Per 

aquest motiu prenen especial rellevància les actituds, opinions i accions d’aquests 

operadors, més enllà de l’objectivitat de les normes processals i penals” (Cubells, et al., 

2010:371) 

Com diu Bodelón (2014:138), es pot parlar d’un “problema d’estructures jurídiques 

androcèntriques que no reconeixen la importància de les violències institucionals però 

no d’una absència de regulació”. 

La violència sobre la dona "manca d’un significat col·lectiu, es planteja com si es tractés 

d’un problema personal entre l’agressor i la víctima, o un problema psicològic o una 

patologia” de manera que els operadors jurídics la interpreten com una violència 

produïda “pel fet d’estar en parella i no pel fet de ser dona i això produeix efectes 

victimitzadors i falta d’empoderament de la dona”(Bodelón, 2014:138). 

Hem observat que el tractament de la violència de gènere es fa entorn la llei i a l’aplicació 

de mesures de protecció per la víctima i punitives per l’agressor. La “judicialització del 

tractament de la violència ha desbordat els operadors jurídics (...) i ens ha allunyat de 

solucions reflexionades, dialogades i consensuades perquè es prioritza l’accent en la 

celeritat de la resposta i eficàcia penal i s’entra en la dinàmica dels procediments jurídics, 

que genera una falta de comprensió de la violència i per tant, de poder-hi fer 

front”(Bodelón, 2014) 

Els protocols, normes i rutines fan que la pràctica jurídica quedi tant burocratitzada que 

“deixa poc espai a la possibilitat de tenir cura de les persones implicades en els 
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processos penals”. La cura i gestió queda en mans de la sensibilitat de cada persona. 

(Cubells et. al, 2006: 30) 

Quan les dones actuen diferent a com s’acostuma a esperar en el sistema judicial 

(retiren denúncies o incompleixen les ordres de protecció) els operadors jurídics “tenen 

reaccions negatives com ara mostrar perplexitat, preocupació, decepció o empipament 

entre d’altres” (Cubells et al., 2010). La falta de comprensió sobre el fenomen de la 

violència de gènere i les seves conseqüències provoca que en comptes d’entendre el 

comportament de les dones per la dependència emocional que tenen amb la parella, ho 

visquin “com un fracàs del sistema o la seva funció” (Cubells et al., 2010) 

Al 2014, la ONU va emetre una històrica condemna a Espanya per negligència en el cas 

d’Angela González Carreño. Havia denunciat el seu marit en més de trenta ocasions i 

havia demanat protecció per ella i la seva filla.  

Tot i així, les autoritats van qüestionar la seva percepció de la gravetat de la situació i 

van concedir visites no supervisades de l’agressor amb la filla, que es van mantenir tot 

i els reiterats informes de serveis socials expressant les situacions inadequades que es 

podien estar produint en les visites i el desig de la filla de no passar més temps de 

l’establert. Uns mesos més tard el pare va assassinar la filla.  

La Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de discriminació contra la Dona 

(CEDAW, en anglès) va emetre un Dictamen (CEDAW/C/58/D/47/2012) en el que 

sol·licitava que el govern espanyol s’assegurés que no es repetia aquest tipus de 

violència amb accions com la formació obligatòria sobre la definició de violència de 

gènere i els estereotips de gènere. 

Com s’ha vist, la victimització secundària es pot donar en tots els serveis que entren en 

contacte amb la víctima, en el nostre cas la de violència de gènere, a partir que aquesta 

decideix denunciar (ONU, 1999: 9; Albertín et. al, 2006) 

Aquest treball però, es centrarà en l’àmbit jurídic principalment.  
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FACTORS DE VICTIMITZACIÓ SECUNDÀRIA EN EL PROCÉS JUDICIAL 

 

A l’hora de denunciar i per tant submergir-se en el procés judicial, les dones tenen 

diferents expectatives.  Aquestes poden variar en cada dona en funció dels recursos i 

les necessitats (Cala, M.J. i García M.; 2014:88). 

Alguns dels factors revictimitzants del sistema jurídic-penal identificats per Albertín (et 

al.,2005:256) són: 

El desconeixement i la falta d’informació del funcionament del procés judicial, els rols 

de cada operador i sobre l’evolució del procés, la sentència. Així com la falta de 

comprensió del vocabulari jurídic. Les dones troben que el procés és confús per aquesta 

falta d’informació (Cubells et al. , 2010:375) 

El sistema judicial no garanteix que les víctimes reben la informació i l’assessorament 

sobre els seus drets en el moment d’interposar la denúncia. Sovint es fa de manera poc 

comprensible amb vocabulari tècnic i de manera ràpida sense comptar amb la falta de 

coneixement i el context emocional (Claramunt et al. , 2014) 

La falta d’un entorn d’intimitat i protecció. La Directiva 2012/29/UE del Parlament 

Europeu assenyala mesures en aquest sentit amb l’objectiu “d'evitar l'angoixa de la 

víctima en el transcurs del procés judicial, especialment com a resultat del contacte 

visual amb el delinqüent, els seus familiars, els seus col·laboradors o el públic en 

general”. 

En arribar als jutjats se solen trobar amb l'agressor i/o la seva família als passadissos, 

abans d'entrar a les sales d'espera per a víctimes, si és que en disposa. 

En la celebració de la vista oral no s'adopten mesures per evitar la confrontació visual 

entre la víctima i l'agressor de forma automàtica. Ha de ser a petició de la part i que el 

jutge o la jutgessa ho consideri pertinent (Claramunt et al. , 2014). 

O quan presten declaració a l’inici es poden trobar en espais comuns i amb moltes 

persones (Bodelón et al. , 2014:119) 

La lentitud del procés judicial i com això interfereix en el procés de recuperació de la 

víctima. Generalment es parla de processos llargs en els quals la víctima ha de relatar 

en repetides ocasions els fets tal qual van succeir. No es tenen en compte el procés de 

recuperació de la dona i els inconvenients materials i laborals causats per les múltiples 

compareixences (Gutiérrez de Piñeres Botero, Coronel i Andrés Pérez;2009) 
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En aquest sentit es parla també d’una falta d’atenció integral, on tots els serveis i actors 

estiguin connectats, per facilitar el pas de la dona per aquests.  

El qüestionament de la credibilitat de la víctima en el judici oral. En un estudi de Trigo 

et al. (2012, citat per Cala, M.J. i García M.; 2014:92), on pitjor deien sentir-se les 

víctimes en tot el procés era en les declaracions davant el jutge i el judici oral.   

En el procés les dones han d’exposar en més d’una ocasió els fets viscuts el que implica 

reviure-ho constantment (Albertín et al. , 2006:74). Així mateix, les dones que denuncien 

per violència de gènere s’han d’enfrontar a la necessitat de justificar el seu relat (Cubells 

et al., 2010:374). 

Aquí entren en joc els estereotips fomentats per la falta de formació i sensibilitat. “La 

falta de perspectiva de gènere en l’exercici professional davant el fenòmen de la 

violència de gènere, quan aquesta precisament es basa en la desigualtat entre homes i 

dones, té efectes a nivell de victimització secundària” (Cubells et al. ,2010:376). 

El sistema judicial no compren que la violència de gènere, més enllà d’un fet puntual té 

tot un cicle en el que la dona passa per diverses fases amb emocions contradictòries 

vers la parella. El sistema ho interpreta com incoherències en el seu comportament de 

manera que la dona perd credibilitat (Albertín et al. , 2006:75) 

La manca de credibilitat pot provocar “un tracte dur” per part dels operadors jurídics 

(Albertín et al. , 2006: 73) 

Cubells (et al.,2010:373) destaca l’especial dificultat de demostrar els casos en que 

no hi ha hagut violència física. Es tendeix a no donar veracitat al testimoni de la víctima 

si no ve acompanyat d’altres elements probatoris per demostrar la seva veritat 

(Claramunt et al. , 2014). 

Els reiterats informes d’Amnistia Internacional (2012;2014) afegeixen la falta de 

diligència en la investigació d’ofici que provoca que la dona hagi d’impulsar per sí 

mateixa el procés buscant evidències per aportar i promovent actuacions. Sobretot en 

els casos en què la violència denunciada no és evident i cal buscar moltes més proves 

per acreditar-ho. 

L’informe d’Amnistia Internacional (2012:11), documenta una pràctica que qualifiquen 

de “generalitzada” per part dels jutjats en que aquests només consideren en la 

investigació l’últim episodi de violència viscut, el més visible. No tractar-ho com a 

violència habitual, és a dir dins un context de control i poder, provoca una infravaloració 

de les conductes violentes. 
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“S’observa que la majoria de jutges no profunditzen en la violència que hagi pogut patir 

la dona, sinó que es queden amb les proves aportades, les declaracions de la víctima i 

l’acusat, i només sobre els fets denunciats recentment, el que es vincula amb el grau de 

coneixement i sensibilitat vers la violència de gènere i la reproducció de prejudicis i el 

grau d’empatia amb les dones” (Bodelón et al. , 2014) 

Que s’investiguin només fets menors aïllats resulta sovint en la no condemna de l’acusat 

o la minimització del risc de la dona.  

El súmmum de la victimització secundària es produeix en no assolir les expectatives en 

quant a resultats ja sigui per no obtenir una ordre de protecció o que el cas sigui arxivat 

sense condemna (López,Maria et al. , 2014) A partir d’aquí el denunciat pot sortir reforçat 

i si la víctima no disposa de mitjans econòmics per viure independentment d’ell, queda 

desprotegida. (Albertín et al. , 2006) 

 

CONSEQÜÈNCIES PSICOSOCIALS DE LA VICTIMITZACIÓ SECUNDÀRIA 

 

La desatenció a les necessitats de les dones pot simular l’experiència que han tingut a 

mans del seu agressor (Campbell et al., 1999). 

La victimització secundària en el procés judicial pot tenir una influència negativa en 

l’autoestima de la víctima, la fe en el futur, i la credibilitat en el sistema legal (Orth, 2002) 

La falta d’investigació i de credibilitat al seu testimoni així com el tracte general rebut i 

finalment el resultat d’impunitat generen frustració en les dones que s’atreveixen a 

denunciar. Això alhora genera una pèrdua de confiança en la justícia, de manera que 

influeix negativament a l’hora de plantejar-se denunciar novament. (Amnistia 

Internacional, 2012) 

Els agressors per la seva part queden reforçats ja que no s’han castigat les seves 

accions. Els casos documentats per l’informe d’Amnistia Internacional (2012), resulten 

en una repetició de les agressions quan hi ha hagut absolució o arxivament del cas.  
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EL TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ A CATALUNYA: RECOMANACIONS I PRÀCTIQUES 

 

Com s’ha vist, la revictimització també es pot produir fora del procés judicial. (ONU, 

1999: 9; Albertín et. al, 2006). Els mitjans en quant a font de comunicació tenen 

influència en la construcció de la realitat social (Schütz, 1979; citat per Rizo, M., 2007). 

No són un reflex de la realitat, sinó que en són constructors, proposen una lectura de la 

realitat. (Gallego,2008:85) i per tant tenen una responsabilitat. Així doncs, a través del 

discurs i tractament que facin de les víctimes, poden constituir-se com a font de 

victimització secundària. De la mateixa manera, poden determinar la importància que la 

societat concedeixi a aquesta problemàtica (McCombs, M., Shaw, L.D.; 1972) 

Així, l’Organització de les Nacions Unides reconeix el rol que tenen els mitjans per 

empoderar les dones i aconseguir la igualtat de gènere. En aquest sentit, el Març de 

2016 ha creat un acord entre els mitjans de comunicació líders a nivell mundial en el 

marc de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible pel qual aquests es 

comprometen entre d’altres a defensar els drets de les dones i la igualtat de gènere en 

els seus continguts i l’elaboració d’un codi de conducta amb perspectiva de gènere 

(ONU;2016). 

L’Any 2004 a Catalunya es van publicar les Recomanacions sobre el tractament de la 

violència masclista als mitjans de comunicació (Institut Català de la Dona, 2009 

[actualitzat]) 

La primera recomanació destacada demana tractar la violència masclista com una 

violació dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones, 

tal com expressa la Organització de les Nacions Unides (Conferència Beijing, 1995) i en 

aquest sentit, recomana visualitzar tota la complexitat del fenomen.  

La selecció i diversificació de les fonts és la recomanació que acompanya aquesta 

primera. Demana utilitzar aquelles fonts més qualificades en cada cas, sense donar veu 

a terceres persones només per la seva vinculació sentimental amb la víctima. Es recorda 

que segons com es tracti la informació es poden produir un impacte i conseqüències 

negatives.  

Paral·lelament reclama més protagonisme i respecte per les dones, presentant-les amb 

autoritat.  
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Així mateix, es recorda el dret a la intimitat i dignitat que tenen les persones. Es 

recomana doncs respecte per la intimitat i per la presumpció d’innocència de l’agressor. 

En favor de la protecció de la revictimització, tot i que sense mencionar-la com a tal, es 

recomana esperar que la persona afectada es recuperi abans de mostrar-la als mitjans 

i es proposa oferir el testimoni d’altres dones o entitats expertes que puguin parlar de la 

seva recuperació i del procés de reparació dels danys soferts. 

Aquestes recomanacions estarien relacionades amb la que exposa la necessitat d’evitar 

el sensacionalisme i dramatisme, tant per la forma com el contingut de les informacions. 

Una recomanació transformada en legislació en l’article 23 de la Llei 5/2008 del Dret de 

les Dones a Eradicar la Violència Masclista que diu que els mitjans de comunicació 

social gestionats o finançats per les administracions públiques de Catalunya, en les 

notícies sobre fets relacionats amb la violència masclista, han d’excloure tots els 

elements que els puguin donar un caire morbós i que vagin en contra dels principis de 

la professió periodística a Catalunya. 

En el tractament de la informació es demana també que s’evitin tots aquells estereotips 

i tòpics que banalitzen els casos de violència masclista i que pugin dur implícita una 

justificació de l’agressió. De la mateixa manera es recomana evitar relacionar com a 

causa-efecte els fets amb la procedència de les víctimes i la seva situació sociocultural 

o altres circumstàncies personals.  

Més enllà del tractament més tècnic, es demana als mitjans que garanteixin el seguiment 

informatiu dels casos, informant de la resolució i la recuperació de les dones per anar 

més enllà del l’agressió així com contextualitzar la informació amb els precedents que 

hi ha hagut fins arribar a l’acte violent.  

Es recomana també fer visible la violència masclista menys visible (psicològica, 

econòmica) i deixar paleses les conseqüències negatives que pot tenir per l’agressor el 

cometre un acte violent contra una dona.  

En resum es demana als mitjans que tinguin cura dels drets de les víctimes, que donin 

espai a la reflexió i que elaborin informacions positives que vagin més enllà de l’acte 

violent i permetin conèixer la totalitat del fenomen i la recuperació de les dones.  

Tanmateix, segons l’Informe sobre l’Impacte del les Recomanacions sobre el 

Tractament de la Violència Masclista als Mitjans de Comunicació elaborat per 

l’Associació de Dones Periodistes (Carrasco et al., 2015) aquestes recomanacions 

segueixen sense complir-se de forma habitual.  
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El 64% de les informacions sobre violència masclista publicades el 2014 a la mostra 

analitzada, no superaven una columna del diari i acostumaven a ser sobre fets concrets, 

actes violents. Això s’inclou en una tendència des de 2006 per la qual han augmentat 

les peces breus per sobre de la resta, amb excepció de 2011 (Carrasco et al., 2015:7). 

L’informe afirma doncs, que els diaris tendeixen a limitar-se a parlar de la violència 

masclista quan succeeix un cas en què les conseqüències acostumen a ser la mort de 

la víctima o ferida greu. La construcció de les notícies d’aquesta mena “sembla produïda 

en sèrie” i no es desenvolupa la tasca de crear consciència i sensibilitzar al lector davant 

la violència de gènere. El simple recompte de xifres acaba per difuminar i deshumanitzar 

el conflicte. (Beltrán, 2016) 

El fet que gran part de les notícies publicades provinguin d’agències deixa poc espai 

pels temes propis on hi pot haver una major reflexió i intervenció del periodista. 

Acostumen a ser aquests en els que s’introdueixen part dels continguts amb perspectiva 

de gènere segons una investigació de Joana Gallego (et al., 2002: 234) 

Pel que fa a la intimitat, dignitat i el sensacionalisme, l’informe destaca que després que 

al 2010 desapareguessin les fotos de víctimes, des de 2011 han tornat a aparèixer i que 

el nom de la víctima o agressor i fins i tot l’adreça apareixen en més del 60% 

d’informacions.  

Sí es relacionen els fets amb altres dades com la nacionalitat per contra del que diuen 

les recomanacions. Al 2014 el 44% de les informacions ho mencionaven. Tot i així, la 

tendència va a la baixa (2015:17).   

El 30% no fa esment sobre el context del cas. Sí augmenten les notícies en que es parla 

de les conseqüències per l’agressor.  

Es destaca però la sensibilitat per tractar la informació amb fonts qualificades. L’informe 

exposa que s’utilitzen una mitjana de 3 fonts per notícia, i subratlla que el 2014 va ser 

el primer any en què no es van utilitzar fonts no qualificades, per exemple veïns, en les 

peces analitzades (2015:19). 

Per altra banda l’informe alerta que són molt poques les notícies que ofereixen recursos 

per a dones maltractades com ara els telèfons d’atenció. 

Per últim destaca que hi ha titulars i continguts que acaben victimitzant més a la 

dona (2015:47). 
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Segons Gallego (2008:74) la informació està “esbiaixada per tots aquells valors, 

creences, actituds i idees que han conformat la identitat masculina enfront la femenina”. 

La perspectiva de gènere que s’utilitza en la informació és la masculina.  
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BIT ÀCOR A  

En aquest apartat s’exposa un breu resum del procés d’elaboració d’aquest projecte.  

Cal reconèixer que amb anterioritat a la realització d'aquest projecte, tot i conèixer el 

fenomen de la violència de gènere, no el coneixia en profunditat ni n'estava 

sensibilitzada tot i estar-ne interessada.    

Així doncs, el primer pas a l'hora d’elaborar aquest projecte va ser conèixer la realitat de 

la violència de gènere i el seu tractament judicial. Endinsar-se dins la matèria i adquirir 

tot tipus de coneixements. Això va suposar una important dedicació abans de poder 

centrar-me en el projecte en sí.  

Un cop contextualitzat el fenomen i sensibilitzada amb ell, el següent pas va consistir en 

aprofundir en els aspectes de la revictimització per triar la sèrie de subtemes relacionats 

que es projectarien com a reportatge.    

En resum, he realitzat un procés d’especialització. Començant des dels aspectes més 

generals de la violència de gènere fins a filar prim en els aspectes més concrets de la 

victimització secundària.  

Per assolir els objectius d'aquest projecte ha calgut dur a terme un gran procés 

d’investigació de dades i testimonis per poder elaborar la planificació de deu reportatges 

i realitzar-ne dos d’aquests. S’ha fet doncs una revisió documental, entrevistes amb 

diferents actors implicats en el procés judicial i el fenomen de la violència i he assistit a 

jornades de valoració de la situació actual a Catalunya.  

 

JORNADES  

La primera jornada a la que vaig assistir va ser la titulada “Violència masclista, 

l'abisme entre la realitat i els mitjans" organitzada per la Universitat Autònoma de 

Barcelona el 17 de novembre de 2015. En aquesta es va reflexionar sobre el tractament 

de la violència contra les dones en els mitjans de comunicació i el desconeixement del 

fenomen en la societat i en concret en els professionals de la comunicació. Va permetre 

conèixer quina és la situació dels mitjans respecte la violència de gènere.  
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Una segona jornada va ser “La violència masclista: anàlisis i reflexions de l’impacte 

social” organitzada per la Direcció General d’Administració de Seguretat del 

Departament d’Interior el dia 11 de desembre de 2015.  (Veure Annex 1) 

.   

Aquesta va suposar un abans i un després, ja que em va permetre rebre una gran 

quantitat d'informació sobre la violència de gènere, situant-me ja en una posició de 

coneixement sobre el fenomen.   

Més endavant vaig tenir la possibilitat d'assistir al I Congrés de Violència Masclista 

organitzat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona el 3 i 4 de març de 2016. En 

aquest es va tractar la situació dels jutjats de violència sobre la dona a Catalunya, 

l'acompanyament de les dones i l'assessorament jurídic, entre d'altres. Es tractava 

doncs concretament la situació de les víctimes de violència de gènere en el procés 

judicial. Tanmateix, tot i que es van tocar temes concrets, la manca de temps i el format 

semi-diàleg, van provocar que les intervencions fossin superficials. Tot i així va 

permetre recopilar tota una sèrie d’ítems que després vaig poder tractar amb major 

profunditat en les entrevistes.  (Veure Annex 2) 

 

ENTREVISTES 

Algunes d'aquestes entrevistes no s'han vist reflectides en el projecte final ja que la seva 

funció ha sigut més d'introducció al concepte de violència de gènere i revictimització. 

D'altres no han aparegut ja que el resultat obtingut va ser insatisfactori.    

Les principals entrevistes per conèixer el fenomen van ser amb:  

  

Nom de l'entrevistat  Valoració del resultat  

Ester García, 

 membre de l'associació 

Dones Juristes i advocada 

especialitzada en violència de 

gènere.  

Aquesta entrevista va resultar molt gratificant, es va 

poder reflexionar sobre tots els aspectes que generen 

revictimització en les dones. (Veure Annex 3)  
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Grup de víctimes  

Resultat molt satisfactori, es van obrir molt a mi i em va 

permetre descobrir detalls de com viuen el procés 

judicial i quins aspectes d’aquest les fan patir més. 

(Veure Annex 4) 

Francisca Verdejo, 

Magistrada del Jutjat nº2 de 

Violència sobre la Dona  

Resultat mitjanament satisfactori. La seva actitud 

defensiva va impedir fer una reflexió elaborada de les 

diferents qüestions plantejades. Tanmateix sí va 

aportar un testimoni interessant. (Veure Annex 5) 

Pilar Rabaque, 

Membre de la Comissió de 

Dones de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona 

Resultat mitjanament satisfactori. A causa de falta de 

temps no es va poder fer una reflexió gaire profunda 

però sí es va obtenir una opinió. (Veure Annex 6) 

 Institut Català de la Dona Sense resultat. Han declinat respondre.  

Mujeres Juristas THEMIS Sense resultat. No s’ha obtingut resposta.  

  

Dins de cada reportatge elaborat s'ha aprofundit amb entrevistes més específiques per 

aconseguir resposta a les preguntes plantejades en cadascun d'ells que 

complementessin també les inicials.    

En el  reportatge en què es tractava la formació dels operadors jurídics s’ha entrevistat, 

a més de les ja mencionades anteriorment, a: 

Nom de l'entrevistat  Valoració del resultat  

Cinta Vizcarro, 

 Cap de la Unitat de Formació en l'Àmbit 

Judicial i Forense          del Centre 

d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada 

Resultat satisfactori. Va estar disposada 

a respondre a totes les preguntes, va 

oferir reflexió. (Veure Annex 7) 

Frieda San José Arango,  

Cap de la Secció de Formació Contínua 

del Consell General del Poder Judicial 

Resultat mitjanament satisfactori. Va 

oferir resposta als dubtes plantejats però 

sense oferir opinió sobre la situació. 

(Veure Annex 8) 
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Stephen Ward,  

Escola Judicial d’Anglaterra (sistema 

judicial vers la violència de gènere 

similar a l’espanyol) 

Resultat insatisfactori. Resposta breu i 

enfocada a la legislació, sense valoració. 

(Veure Annex 9) 

Andraž Tušek,  

Centre de Formació Judicial d’Eslovenia 

(país europeu amb el major percentatge 

de jutges que fan formació contínua) 

Resultat insatisfactori. El seu sistema 

judicial és diferent a l’espanyol i per tant 

les respostes no eren comparables i 

altres no aportaven informació novedosa 

de manera que no es van incloure en el 

reportatge. (Veure Annex 10) 

Cristina Guiumonte,  

Tècnica de la Unitat de Suport a l'Atenció 

a de les Víctimes 

 

Resultat satisfactori. Es va poder fer 

reflexió de diferents aspectes i va oferir 

opinions interessants pels reportatges. 

(Veure Annex 11) 

Mar Mendes,  

Magistrada del Jutjat de Violència sobre 

la Dona de Granollers 

Sense resultat. Ha declinat participar. 

 

En el cas del reportatge en que es tracten les diferències territorials, també a part de les 

primeres entrevistes citades, es va parlar amb: 

 

Nom de l'entrevistat  Valoració del resultat  

Felipe Martínez, 

 Lletrat del Jutjat de Violència sobre la 

Dona de l’Hospitalet de Llobregat 

Resultat satisfactori. Va respondre 

adequadament a les preguntes i va oferir 

el seu punt de vista. (Veure Annex 12) 

Concha Ibañez, 

 Lletrada del Jutjat de Violència sobre la 

Dona de Berga 

Resultat mitjanament satisfactori. No va 

oferir una resposta concreta als dubtes 

plantejats. (Veure Annex 13) 

Marcel Serra, 

 Lletrat del Jutjat de Violència sobre la 

Dona de Granollers 

Resultat satisfactori. Va oferir reflexió i 

opinió tot i que limitada. (Veure Annex 14) 

Mercè Feliu,  

Advocada especialitzada en violència de 

gènere de les Terres de l’Ebre 

Resultat satisfactori. El seu testimoni 

aportava valor a la peça, va poder oferir 

una anàlisi i opinió. (Veure Annex 15) 
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Marta Montserrat, 

 Advocada especialitzada en violència de 

gènere de Lleida 

Resultat satisfactori. Va donar peu a la 

reflexió tot i que limitada, i va oferir un 

testimoni interessant. (Veure Annex 16) 

Carme Bosch, Coordinadora Grup de 

Dones de l’Alt Empordà 

Resultat Satisfactori. Va aportar un 

testimoni interessant del tema tractat. 

(Veure Annex 17) 

SUMAR, acció social. 

 Empresa que gestiona serveis d’atenció i 

recuperació de dones afectades per 

violència de gènere. 

Sense resultat. S’ha contactat en 

diverses ocasions però finalment no han 

participat. 

*També es van utilitzar les entrevistes a 

la membre de l’Unitat de Suport a 

l'Atenció a de les Víctimes dels Mossos 

d’Esquadra i Ester García, advocada 

especialitzada en violencia de gènere i 

membre de l’associació Dones Juristes  

 

 

 

Un cop es va definir la idea del projecte, es va contactar amb el diari digital CRÍTIC per 

valorar si aquest projecte encaixava en el seu mitjà, com s'havia plantejat.   

La seva resposta va ser positiva, van mostrar interès per la temàtica i van demanar 

veure el projecte per publicar-lo. (Veure resposta Annex 18)    

Per a la resta de reportatges no realitzats, no s'han mantingut entrevistes però sí s'ha 

hagut de dur a terme la tasca de buscar les fonts més adequades per a cadascun. 

(Veure en el plantejament del projecte)   
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DOCUMENTS  

 

Paral·lelament a les fonts personals, s'han consultat tots els informes, treballs 

acadèmics, legislacions i altres informacions dels organismes estatals en l'àmbit de la 

violència de gènere que apareixen citats en el plantejament i referenciats a la bibliografia 

d'aquest projecte  

S'han buscat des de fonts més institucionals a informes d'associacions crítiques amb el 

procés judicial en matèria de violència de gènere. També experts en la matèria.    

Amb aquests s'ha aconseguit documentar tota la informació rebuda a les entrevistes i 

les jornades. A partir d’aquí he pogut aprofundir en cadascun dels subtemes proposats 

per a fer-ne reportatge.    

Va ser a través d'aquests que vaig conèixer el concepte de victimització secundària, al 

qual en un principi, quan encara el desconeixia, m'hi havia referit com desprotecció o 

mala praxis.   
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OBJECT IU  

QUÈ VOLEM FER 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la sensibilització i la lluita contra el fenomen de 

la victimització secundària de les dones víctimes de violència de gènere a través dels 

mitjans de comunicació.  

Aquest primer objectiu es pretén aconseguir a través de l’elaboració de deu reportatges 

dins la temàtica de la victimització secundària de les dones víctimes de violència de 

gènere, principalment en el procés judicial. Deu reportatges que serveixin per 

sensibilitzar la població i que puguin generar reflexions i obrir un debat públic.  

En concret dins el projecte aquí presentat constaran la planificació dels deu reportatges 

i l’elaboració de dos d’ells.  

Els reportatges tenen la intenció d’analitzar aquells elements que durant el procés 

judicial d’una dona víctima de violència de gènere poden provocar una victimització 

secundària. 

Per escollir els subtemes dels deu reportatges a elaborar, s’ha dut a terme una consulta 

amb els diferents actors involucrats en el fenomen (operadors jurídics, víctimes i 

entitats), per conèixer les seves preocupacions. D’aquestes s’han triat aquelles deu que 

menys han sigut tractades fins ara i/o que compten amb algun element d’actualitat, ja 

sigui per una reforma legislativa que les afecta o altres, que en mereix l’anàlisi. 
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FORMAT 

 

El format del producte que es planteja en aquest projecte és el del reportatge clàssic.  

Un producte que contingui grans dosis d’investigació i que recorri a una diversitat de 

fonts per tractar de manera profunda les temàtiques plantejades. Amb fonts documentals 

i fonts personals de caire polític, tècnic i social, les quals es mesclarien amb els relats 

de diferents dones víctimes de violència de gènere sobre el seu pas pel procés judicial. 

Un format que faciliti elements per conèixer la problemàtica i sensibilitzar-se’n  i alhora 

que el lector pugui iniciar un procés de reflexió a partir d’ells.  

Aquest projecte està pensat per oferir dos productes: una sèrie de reportatges per a un 

mitjà de comunicació que s’acabin unint i ampliant en format llibre. Els reportatges 

individuals tenen sentit per sí sols ja que poden ser independents perquè tracten 

diferents aspectes de l’atenció a dones víctimes de violència de gènere, però al unir-los 

s’aconsegueix un producte molt complet sobre aquesta temàtica ja que alhora estan 

relacionats entre sí. 

S’oferiria una selecció dels reportatges a un mitjà a canvi del finançament del llibre. Es 

tracta de crear una relació en la qual els dos en puguin sortir beneficiats, una nova 

manera de promoure el periodisme d’investigació a Catalunya. El mitjà col·labora 

econòmicament en el projecte a canvi d’obtenir en exclusiva alguns dels reportatges. 

Alhora aquest projecte aconsegueix finançament i publicitat entre els possibles 

compradors del producte.  
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PÚBLIC OBJECTIU  

 

El tractament profund de les temàtiques que es pretén fer en aquest projecte i dins un 

àmbit tan concret com el jurídic, delimita en part el públic objectiu d’aquest. 

Principalment aquest producte aniria destinat a un públic mitjanament sensibilitzat sobre 

el fenomen de la violència contra les dones i amb una certa perspectiva de gènere, 

perquè es tracten aspectes molt concrets del cicle de la violència de gènere. Així mateix, 

tot i que es planteja com un producte accessible per a qualsevol lector, aquell lector que 

estigui familiaritzat amb la justícia i el seu funcionament, obtindrà una lectura més 

senzilla que qui parteix de zero.  

També s’adequa més a un públic reflexiu, que li agradi la lectura pausada. 

 

 

MITJÀ DE COMUNICACIÓ OBJECTIU 

 

El primer requisit per triar el mitjà és que sigui un mitjà català ja que el projecte es centra 

en analitzar el fenomen de la revictimització a Catalunya. 

S’opta per un mitjà que tingui perspectiva de gènere i que estigui sensibilitzat amb el 

fenomen. Que tracti de forma més o menys habitual aquesta temàtica.  

Així mateix, un mitjà que realitzi habitualment productes d’investigació i productes de 

consum més aviat lent, d’anàlisi i no tant d’informació diària de successos.  

Després de fer una anàlisi dels mitjans de comunicació a Catalunya, s’ha optat per triar 

el mitjà digital CRÍTIC. 
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CRÍTIC1 

És un mitjà de comunicació especialitzat en periodisme d’investigació. Cada setmana 

editen un reportatge en profunditat sobre un tema d’actualitat política, econòmica o 

social, i també diàriament publiquen continguts d’anàlisi, opinió i entrevistes. 

Paral·lelament editen revistes monogràfiques sobre temes d’interès social.  

El seu públic objectiu és aquell que estigui interessat en el periodisme d’investigació, de 

manera que coincideix amb l’objectiu que té aquest projecte d’adreçar-se a un públic 

interessat pel periodisme d’anàlisi i reflexió.  

És un mitjà que aposta també pel que ells categoritzen com periodisme reposat que jo 

he anomenat de consum lent. 

Així mateix, aquest mitjà s’adequa a la temàtica d’aquest projecte, tot i que no ha 

elaborat encara cap contingut específicament d’anàlisi sobre la violència de gènere a 

Catalunya. Sí s’ha tractat però, en entrevistes. Tanmateix, compta amb dos blogs: 

Feminisme Crític, destinat a introduir la perspectiva de gènere i la mirada igualitària en 

la societat; i Legítima defensa, dedicat a l’anàlisi, denúncia i reflexió sobre límits legals 

de les actuacions del sistema.   

*Un cop triada la publicació objectiu, s’ha exposat el projecte al mitjà triat, CRÍTIC, que 

ha mostrat interès i ha sol·licitat veure’l per poder publicar-lo. (Veure Annex 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Mitjà Digital CRÍTIC.  http://www.elcritic.cat/  

http://www.elcritic.cat/


Desprotegides: El fenomen de la revictimització a Catalunya 
 

26 
 

PL AN I FIC ACI Ó  DE L P ROJECT E  

 

En aquest apartat es desenvolupa el plantejament del projecte. Finalment s’ha optat per 

realitzar 10 peces en format reportatge. Les temàtiques s’han escollit a partir del que els 

operadors jurídics, les víctimes i les entitats socials consultades, han identificat com a 

factors revictimitzadors. D’aquests s’han descartat els més tractats fins ara com la falta 

d’informació o la dificultat per demostrar una violència que no sigui física. En altres sí 

tractats com el tracte inadequat per part dels operadors jurídics, s’ha optat per aprofundir 

en la problemàtica centrant-se en la formació que reben o la impunitat amb la que 

compten.  

En totes s’inclouran fonts d’experts i la veu de les dones víctimes de violència de gènere. 

Tot i així es mesclen peces més d’investigació i anàlisi de la situació actual amb peces 

de caire més reflexiu, amb major presència de fonts personals.  

El projecte s’inicia amb un capítol (reportatge) introductori sobre les sensacions que 

tenen les dones durant el procés judicial. Així s’introdueix el lector dins la pell de les 

protagonistes d’aquests reportatges i s’intenta sensibilitzar-lo perquè pugui entendre 

adequadament la resta de reportatges.  

El cos del projecte serien sis reportatges al voltant de diferents episodis revictimitzadors 

que viuen les dones durant el procés judicial. Des de la denúncia fins un cop surten del 

procés.  

Finalment, els tres reportatges finals giren entorn a possibles causes identificades com 

a provocadores d’aquesta de la revictimització de les víctimes de violència de gènere en 

el procés judicial.   

A continuació s’exposa la justificació de la tria de cada temàtica, la hipòtesi que es pretén 

demostrar, les preguntes a les quals vol respondre i l’argumentació de les fonts 

personals i documentals que es farien servir.  

Cal dir que el fet de ser una plantejament, es deixa oberta la possibilitat que amb 

l’execució el que s’exposa aquí acabi variant.  
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QUÈ SENTEN LES DONES  

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

Aquest seria el reportatge introductori. Per entendre bé el concepte de revictimització 

cal sensibilitzar-se i conèixer què senten les dones durant tot el procés judicial. Aquesta 

primera peça situaria al lector dins la temàtica i el prepararia perquè fos receptiu amb la 

resta de subtemes tractats.  D’aquesta manera, el lector es podria ficar en la pell de la 

víctima, per no tenir una lectura des d’una posició tant externa, ja que hi pot haver lectors 

que desconeguin els efectes de la violència de gènere perquè ni ho han viscut ni han 

tingut una situació propera.  

Aquest seria un reportatge que seguiria a diverses dones durant el seu procés judicial, 

una cosa que fins ara no s’ha fet en mitjans, sí en investigació.  És un reportatge ideal 

per introduir el concepte al voltant del qual giren tots els reportatges i sobretot per 

enganxar el lector.  

HIPÒTESI 

Hi ha detalls, que per altres serien insignificants, que a les dones víctimes de violència 

de gènere els provoquen patiment.  

PREGUNTES A RESPONDRE 

- Quines necessitats tenen les dones víctimes de violència de gènere un cop han 

denunciat? 

- Estan els espais pels que passen al llarg de tot el procés, adaptats a les seves 

necessitats? 

- Quin és el seu estat quan decideixen presentar la denúncia, i un cop ja l’han 

presentada? 

- Hi ha un patró general en totes les dones o varia força en funció de la dona? 

- S’adopten adequadament les mesures de protecció durant el procés judicial com 

ara la mampara durant el judici?  

- Estan acompanyades i/o reben ajuda psicològica al llarg del procés judicial? 

- El procés judicial millora o empitjora l’estat psicològic de les víctimes de violència 

de gènere? 

- Quins són els efectes de la revictimització en les víctimes de violència de 

gènere? 
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- Són conscients els diferents actors del sistema judicial que interlocuten amb les 

víctimes, d’aquests sentiments? 

FONTS PERSONALS 

- Víctimes de violència de gènere que tot just hagin iniciat el procés judicial. 

Aquests testimonis serien seguits al llarg de tot el procés judicial, se les acompanyaria 

als judicis i tots els procediments per observar i parlar amb elles de com ho viuen.  

Un grup de dones de Montmeló ja ha donat el seu permís per a que se les acompanyés 

i el nou Estatut de la Víctima del Delicte permet que les dones vagin acompanyades a 

totes les declaracions, en teoria. 

- Psicòlegs especialitzats en violència de gènere 

o Grup de Treball de Psicologia i Gènere de la Secció de Psicologia de les 

Dones del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) 

o Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere 

L’entrevista amb aquests col·lectius ens aportaria informació i anàlisi del perquè les 

dones víctimes de violència de gènere tenen un comportament concret i com afecta la 

violència de gènere a l’estat psicològic de les víctimes. També de les seves necessitats. 

Així mateix, podrien aportar la seva opinió sobre la cura que es té durant el procés 

judicial de l’estat psicològic de la víctima, si es procura reduir, o s’acaba augmentant. 

- Col·lectius d’ajuda a víctimes de violència de gènere 

o Ca la Dona 

o El Safareig  

Són col·lectius que treballen amb víctimes de violència de gènere durant tot el procés 

(prevenció, atenció, recuperació) i per tant poden aportar també un testimoni extern de 

com les dones viuen el procés judicial. Així mateix poden aportar la seva opinió sobre el 

tractament que reben les víctimes de violència de gènere durant aquest.  

 

FONTS DOCUMENTALS 

- El Síndrome de la Dona Maltractada – Lenore E. A. Walker; 2012 

En aquest llibre, es presenten les dades més actuals obtingudes a través del Test del 

Síndrome de la Dona Maltractada (BWSQ) i són analitzades per una de les pioneres en 

l’estudi de la violència contra la dona, la psicòloga forense Lenore E. A. Walker. 
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S’analitzen els diferents trastorns que pot presentar una dona víctima de violència de 

gènere 

- Maltractament en les relacions i de parella: conseqüències psicològiques en la 

dona – Montserrat Davins; Revista Aloma, nº16; 2005 

En aquest estudi s’identifiquen i analitzen les conductes que tenen les dones que 

pateixen violència de gènere.  

 

- Estudi: Perfil psicopatològic diferencial de les víctimes de violència de parella en 

funció de l’edat – Belén Sarasua, Irene Zubizarreta, Enrique Echeburúa, Paz de 

Corral – Centre de Violència de Gènere. Programa d'Assistència Psicològica de 

la Diputació Foral d'Àlaba i l'Ajuntament de Vitòria – Gasteiz i Universitat del País 

Basc; 2007 

En aquest estudi es documentarien les conseqüències psicològiques que té la violència 

de gènere i serviria també per respondre a la pregunta de si hi ha un perfil genèric d’estat 

psicològic de la víctima o pot variar.  

- Factors psicosocials que determinen que algunes víctimes de violència de 

gènere s’abstinguin de declarar - Programa Compartim de gestió del 

coneixement del Departament de Justícia, Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, Comunitat Atenció a la víctima del delicte; 2012 

En aquest estudi s’exposen els sentiments que pot tenir una dona un cop entra en el 

procés judicial, tot i que es centra en aquells que poden influenciar en la retirada de 

denúncies. Permet saber què senten que els fa sortir del procés judicial. Aquest 

juntament amb els anteriors, permeten tenir una base de documentació contrastada 

respecte la matèria, tant per poder elaborar les entrevistes amb els experts com per tenir 

un criteri i coneixement previ alhora de fer el seguiment dels casos.  

- Procés de recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella 

– Equip de Recerca en Gènere, grups i canvi psicosocial del grup de Recerca 

PSICOSAO i Universitat de Barcelona; 2013 

En aquest document s’analitzen totes les fases per les que passa una dona víctima de 

violència de gènere des de l’inici de la violència a la recuperació després de la separació. 

- Violencia de genero y las respuestas de los sistemes penales – Encarna 

Bodelón;2012 

En aquest llibre escrit per l’especialista en dret, es critica que els tempos dels processos 

judicials no estan adaptats als de les víctimes de violència de gènere, no se les fa 
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declarar quan estan preparades. També es fa gran referència a la problemàtica dels 

espais.  

 

- Informe: Detecció de Problemes en l’Atenció a Dones Víctimes de Violència de 

Gènere durant el Procés Judicial – Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, 2014 

En aquest informe s’analitza la revictimització que es produeix a les dones a través dels 

espais pels que passen durant el procés judicial.  

- Guia de Criteris d’Actuació Judicial davant la Violència de Gènere – Consell 

General del Poder Judicial,2013 

En aquesta guia es fa referència a la protecció de les dones en seu judicial. Reconeix 

les mancances que hi ha i parla de quina seria la situació ideal.  
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LA DENÚNCIA 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

La denúncia és el pas que inicia el procés judicial. La informació que aquesta contingui 

condicionarà després tot el procés, ja que és molt complicat modificar l’atestat inicial i el 

procés es basa en aquest. Més enllà del tracte que reben al fer la denúncia, la pròpia 

denúncia pot ser un factor revictimitzant en els passos següents del procés judicial. Al 

2015, només un 0,67% de les víctimes de violència masclista van demanar ser 

assistides per un advocat durant la interposició de la denúncia a la policia. “Sense 

assistència lletrada no pot proposar prova, l'advocat de l'agressor i el fiscal poden pactar 

sense ni sentir la veu de la víctima. La citen a declarar, i dos anys després venen amb 

una citació de judici. En aquest transcurs de temps a la dona no se la ha informat de 

res, no sap quines proves s'han aportat. Diuen que fiscalia les representa, però fiscalia 

no s'ha entrevistat mai amb elles, així que no sap quines proves aportar. No saben per 

quin delicte van ni quina pena es demana”, diuen des de l’associació Dones Juristes.  

“En un cas d’agressió sexual amb drogues, vam haver de fer teràpia hipnòtica i altres 

perquè la noia aconseguís recordar i llavors poder fer una millor denuncia que no pas 

anar sense recordar res (per les drogues). I mossos pressionava perquè denunciés”, diu 

l’advocada especialitzada en violència de gènere, Ester García. 

És un tema poc tractat fins ara, tot i que els col·lectiu d’advocats cada cop n’és més 

conscient, com es va expressar en el I Congrés de Violència Masclista al Col·legi 

d’Advocats de Barcelona i Amnistia Internacional també ho va denunciar en un informe 

el 2012. Ha sigut ara amb l’aprovació de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de 

la víctima del delito que s’ha inclòs la obligatorietat de que la víctima tingui assistència 

lletrada des del principi per rebre assessorament. Caldrà veure si s’està aplicant o no.  

HIPÒTESI 

Una denúncia incomplerta és una font de revictimització en el procés judicial posterior i 

generalment les dones no reben l’assessorament adequat a l’hora de fer-les.  
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PREGUNTES A RESPONDRE 

- Totes les dones que van a interposar una denúncia per violència de gènere reben 

assessorament previ? 

- Compten amb un advocat quan interposen la denúncia? Saben que tenen el dret 

a tenir-lo? Se’ls informa? 

- Un cop a les dependències judicials o policials, el personal intervé per assegurar-

se que la víctima explica tots els fets? 

- Quina és l’estat psicològic d’una dona en el moment d’interposar la denúncia? 

- Quines implicacions legals hi ha lligades a la denúncia?  

- Es pot modificar? És fàcil fer-ho?  

- Es qüestiona a la dona quan afegeix o canvia algun detall del que va explicar en 

un primer moment?  

- Una denúncia incomplerta pot suposar un arxivament de la causa? 

- Cal preparar una denúncia? Per què? 

- És millor fer una denúncia amb rapidesa o fer una denúncia amb preparació? 

- Quins avantatges tenen les víctimes que compten amb assistència lletrada? I per 

contra, en quin desavantatge es troba la víctima que no compta amb assistència 

lletrada? 

FONTS PERSONALS 

- Francisca Verdejo, Magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona nº2 de 

Barcelona 

Amb ella es parlaria al voltant del qüestionament de la dona en canviar aspectes de la 

denúncia, i sobre com influeix negativament la burocràcia que ha de seguir el procés 

judicial en els casos de violència de gènere i com varia l’actuació en funció de si la 

víctima disposa d’assistència lletrada o no.  

- Responsables dels Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d’Esquadra 

Són els encarregats d’atendre i tramitar els casos de violència masclista i en fan la 

valoració del risc. Serien una font important per valorar com s’interactua amb la dona 

quan hi acudeix, si intenten anar més enllà i indagar per si hi ha precedents. 

- Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Girona 

o Comissió de Dones 

Ofereixen servei d’assistència jurídica gratuïta. Podrien valorar la qualitat d’aquesta i 

opinar sobre la importància de l’assessorament previ. També es coneixerien problemes 
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que s’han trobat al llarg de la seva experiència professional a causa d’una inadequada 

denúncia.  

- Dones Juristes  

Aquest col·lectiu ofereix assessorament jurídic gratuït a les dones. El 2015 van guanyar 

el concurs públic per gestionar el servei d’assessorament jurídic de l’Institut Català de 

les Dones.Tenen una ferma opinió a favor de la preparació de la denúncia.  

- Oficines d'atenció a la víctima del delicte - Direcció General d’Execució Penal a 

la Comunitat i de Justícia Juvenil 

Aquestes oficines depenents del departament de justícia ofereixen entre d’altres 

assessorament previ a la denúncia, preparació pel judici oral i acompanyament als 

judicis. Poden oferir un bon testimoni sobre com és tot aquest procés de denúncia, la 

situació de les dones, i l’atenció en els jutjats.  

- Víctimes de violència de gènere 

Oferirien un testimoni de com va ser el seu procés de denúncia. Com es van sentir, si 

entenien bé què havien de fer, si s’enrecordaven de tot, si van tenir problemes a l’hora 

de fer la denúncia o problemes en el judici relacionats amb la denúncia. S’hi accediria a 

través dels grups municipals d’atenció a les víctimes i les entitats socials.  

- Centre Joan Rivière en psicologia i gènere 

Seria una font experta sobre la situació psicològica de les víctimes quan van a presentar 

la denúncia.  

FONTS DOCUMENTALS 

- Informe Sombra (2008-2013) sobre l’aplicació a Espanya de la Convenció per 

l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW)  

Aquest informe elaborat per 267 organitzacions de dones, organitzacions no 

governamentals de cooperació al desenvolupament i altres organitzacions de la societat 

civil , unides a la Plataforma CEDAW Ombra, parla de  la falta de diligencia en la 

investigació de les denúncies. Fa una important referència al dret de les dones a tenir 

assistència en tot moment i assessorament.  
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ELS JUDICIS RÀPIDS 

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

Aquest tema pretén convertir en públic un debat que hi ha entre els professionals sobre 

si realment el judici ràpid ajuda o perjudica a la víctima. Les administracions defensen 

aquesta pràctica que està estipulada en la llei espanyola i catalana. Es qüestiona doncs 

l’adequació d’un mecanisme presentat com a beneficiós. Els experts coincideixen en 

afirmar que rarament una dona denunciarà una violència puntual en la parella, i per tant 

quan denuncien probablement hi hagi una violència habitual. Organtizacions com 

Amnistia Internacional han denunciat també que els operadors jurídics acostumen a 

quedar-se només en el fet denunciat i no hi ha diligència per investigar més enllà, el que 

acaba per produir moltes absolucions.  

“Les dones encara estan en una situació vulnerable i la rapidesa que precisa el sistema 

judicial en el cas dels judicis ràpids pot perjudicar-les en el cas de que no es trobin amb 

professionals especialitzats que puguin detectar la violència que elles expressen de 

maneres diverses i que a més les puguin informar correctament del que han de fer, de 

quines passes han de seguir, quines conseqüències tindrà posar la denúncia i enfrontar 

un procés judicial, etc” (Bodelón, 2012) 

HIPÒTESI 

Hi ha una falta de diligència en la investigació judicial. Els judicis ràpids no són el 

mecanisme  adequat per tractar tots els casos de violència de gènere.  

PREGUNTES A RESPONDRE 

- Es fan passar per judici ràpid casos que no haurien de ser-ho? 

- Els judicis ràpids permeten fer una investigació profunda sobre la “habitualitat” 

de la violència denunciada?  

- Els judicis ràpids impliquen una falta de temps per instruir el cas i per tant que 

es faci un judici parcial dels fets? 

- S’opta més per judicis ràpids o per judicis corrents? 

- Està la dona preparada psicològicament per passar per un judici ràpid? 

- Realment serveixen per oferir una major protecció? O a la llarga són una font de 

desprotecció pel fet que no valoren l’històric de violència i per tant les condemnes 

i les mesures atorgades són inferiors? 
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- Realment la rapidesa és la millor protecció per a la dona víctima de violència de 

gènere? 

- Són majors els beneficis que els perjudicis dels judicis ràpids o al contrari? 

- Els jutges tenen pressió per resoldre els casos amb rapidesa? 

FONTS PERSONALS 

- Ángeles Carmona Vergara, Presidenta de l’Observatori contra la Violència 

Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder judicial.  

Es tractaria d’una font política amb qui s’analitzaria la situació actual dels judicis ràpids, 

i es reflexionaria al voltant dels beneficis reals d’aquest tipus de judicis i el plantejament 

d’alternatives.  

- Dones Juristes 

- Mujeres Juristas Themis 

La primera organització, format per advocades especialitzades entre d’altres, ofereix 

assessorament jurídic gratuït i té una ferma opinió en contra de la realització de judicis 

ràpids en violència de gènere. Es recollirà la seva opinió i es compararà a la d’una 

organització similar, Mujeres Juristas Themis.  

- Montserrat Corominas Ayala, Jutgessa del Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 

de l’Hospitalet de Llobregat. 

- Emma Benavides Costa, Jutgessa del Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de 

Sabadell. 

- Manuel Alvarez Rivero, Jutge del Jutjat de Violència sobre la Dona nº4 de 

Barcelona. 

Amb ells es valoraria l’adequació dels procediments ràpids en violència de gènere i la 

manca de diligència o no que hi ha en la investigació dels fets. També sobre l’existència 

de pressions per tancar casos amb rapidesa. 

- Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere 

D’ells s’extrauria informació sobre si el procés psicològic de les dones té el mateix ritme 

que el procés judicial, en aquest cas amb els judicis ràpids. Quina és la situació 

psicològica de la dona i com afecta a la seva actuació en el procés.  

 

- Víctimes de violència de gènere  
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Amb elles es coneixeria com van viure l’experiència dels judicis ràpids i la seva opinió 

sobre si preferirien un judici ràpid o un més pausat. S’hi accediria a través dels erveis 

d’atenció municipals i les entitats socials.  

 

FONTS DOCUMENTALS 

- El judici ràpid de delictes – Consell General del Poder Judicial 

Document amb tota la informació sobre els requisits per a un judici ràpid i tot el 

funcionament.  

- Violencia de genero y las respuestas de los sistemes penales – Encarna 

Bodelón,2012 

En aquest llibre es critica la falta d’investigació per part de jutges i policies, i la no 

concordança dels tempos del procés judicial amb els de recuperació de les dones.  

- Los Juicios Rápidos y la Violencia Doméstica, Vicente Magro Servet – President 

de l’Audiència Provincial d’Alacant.  

Anàlisi de l’aplicació d’aquest mecanisme en l’àmbit de la violència de gènere. 

- Informe Sombra (2008-2013) sobre l’aplicació a Espanya de la Convenció per 

l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW)  

Aquest informe elaborat per 267 organitzacions de dones, organitzacions no 

governamentals de cooperació al desenvolupament i altres organitzacions de la societat 

civil , unides a la Plataforma CEDAW Ombra, critica la falta de diligencia en la 

investigació de les denúncies.  

Estadística: 

- Nombre de casos de violència de gènere tramitats per judici ràpid 

- Durada mitjana dels judicis ràpids 

- Durada mitjana dels judicis ordinaris 

Aquestes xifres es poden extreure dels butlletins estadístics del Poder Judicial i es 

poden contextualitzar amb el butlletí del Consell General del Poder Judicial monogràfic 

“Diez años de juicios rápidos” (2013) 
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L’ORDRE DE PROTECCIÓ  

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

Sorprèn la dada que Catalunya és la Comunitat que menys ordres de protecció adopta. 

Mentre que la mitjana espanyola és que s’adoptin el 57% de les sol·licitades, a 

Catalunya només és el 37%. Al mes de Març, a Catalunya només hi havia 26 dispositius 

electrònics de seguiment, un 3,3% del total espanyol. Les queixes per aquestes dades 

fa temps que es succeeixen per part de diversos actors. Els jutges i magistrats fins ara 

s’excusaven dient que no rebien la suficient informació per part dels mossos per fer una 

correcta valoració del risc. Al febrer de 2016 s’ha posat en marxa una nova eina de 

valoració del risc que obliga  a seguir els mateixos paràmetres a tots els qui recullen la 

primera declaració de la víctima.  Fer una correcta valoració del risc és essencial per a 

la protecció de les dones víctimes de violència de gènere.  

HIPÒTESI 

No hi ha una valoració adequada del risc, es fa una que provoca que moltes dones 

quedin desprotegides. Això és un factor que tira enrere a moltes dones a l’hora de 

denunciar.  

PREGUNTES A RESPONDRE 

- Quins aspectes s’analitzen a l’hora de fer una valoració del risc? 

- És subjectiva a l’operador jurídic aquesta valoració? 

- És molt difícil fer una demanda d’ordre de protecció? 

- Quina rellevància tenen els factors psicològics en la valoració del risc? 

- És adequat el nivell de risc a partir del qual es donen ordres de protecció, o és 

massa elevat? 

- Sempre s’atorga l’ordre de protecció quan es compleixen els requisits? És a dir, 

hi ha dones que la necessitarien i no la tenen? 

- Quina importància té per la dona l’ordre de protecció?  

- Què suposa per la dona que se li rebutgi l’ordre de protecció? I pel maltractador? 

- S’exerceix un correcte control del compliment de les mesures de protecció?  

o Hi ha dones assassinades amb ordres de protecció? 
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FONTS PERSONALS 

- Responsables dels Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d’Esquadra. 

S’encarreguen de la primera valoració del risc que després passen als Jutjats.  

- Tècnics de l’Unitat d’Atenció a la Víctima  

- Francisca Verdejo, Magistrada del Jutjat nº2 de Violència sobre la Dona de 

Barcelona  

- Ana Pérez Carrillo, Jutgessa del Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de Gavà 

(una de les que més ordres de protecció dóna, segons la membre de Sones 

Juristes Ester García) 

Amb elles, i si calgués altres jutges, es reflexionaria sobre els criteris que s’utilitzen per 

decidir si es concedeix o no una ordre de protecció i la influència dels prejudicis.  

- Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte 

Són les encarregades de la coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de 

violència de gènere i domèstica que s’adopten en els processos judicials a Catalunya. 

- Lídia Serratusell - Coordinadora de les ordres de protecció de les víctimes de 

violència domèstica i de gènere a Catalunya de 2007 a 2010 

Des de la seva experiència podria reflexionar sobre com l’administració gestiona les 

ordres de protecció i les limitacions que té. 

- Advocades de violència de gènere 

o Rosa Cruz Puig, advocada especialitzada 

Parlarien de les dificultats que troben en les sol·licituds d’ordres de protecció i quins 

factors veuen que incideixen en que no se’ls doni.  

- Víctimes de violència de gènere 

o Amb ordre de protecció 

o Sense ordre de protecció 

o Amb ordre de protecció vulnerada 

Com en la resta de reportatges, s’introduiria la veu de dones víctimes de violència de 

gènere que han patit durant el procés judicial, en aquest cas oferirien el seu testimoni 

sobre la necessitat o no que tenien de protecció i com els va afectar que els deneguessin 

l’ordre. També si realment es sentien protegides quan estaven sota ordre de protecció. 
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FONTS DOCUMENTALS 

- Informe: Detecció de Problemes en l’Atenció a Dones Víctimes de Violència de 

Gènere durant el Procés Judicial – Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, 2014 

- Avaluació de l’impacte social de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista – Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB 

- L’impacte penal i penitenciari de la violència de gènere a Catalunya. Una mirada 

a l’aplicació de la LIO 1/2004 – Institut Genus, 2007 

Aquests tres documents analitzen la situació de la concessió i control d’ordres de 

protecció per violència de gènere a Catalunya. 

- Guia de Criteris d’Actuació Judicial davant la Violència de Gènere – Consell 

General del Poder Judicial,2013 

En aquesta guia s’exposa per una part totes les mesures de protecció possibles amb els 

seus requisits, procediments i terminis. I d’altra banda, també es fa referència a la 

valoració de les proves i la valoració del risc.  

- Protocol de Valoració del Risc de violència de parella contra la dona per part de 

la seva parella o exparella (RVD-BCN) – Generalitat de Catalunya 

A partir d’aquest protocol es podria valorar si fins ara els criteris eren adequats o 

excessius i per tant deixaven moltes dones fora.  

- Protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas de 

violencia doméstica.- Comisión de seguimiento de la implantación de la orden de 

protección de las víctimas de violencia doméstica 

En aquest document s’hi trobaria referència a com ha de ser la sol·licitud de l’ordre de 

protecció, quins criteris es segueixen. 

- Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del 

cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de 

genero – Comisión de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de 

las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género, 2013 

- Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación 

con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia 

doméstica y de genero – Consejo General del Poder Judicial, 2005 

En aquests documents s’hi troba la informació en relació a l’aplicació concreta de les 

ordres de protecció un cop decretades. Es pot contrastar amb els testimonis per saber 

si es compleix.  
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- Boletín Estadístico Mensual de la Violencia de Género – Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad 

En aquest butlletí s’hi troben dades estadístiques de les sol·licituds i l’aplicació dels 

mecanismes de protecció. Es poden conèixer les dades d’Espanya, per comunitats i per 

províncies.  
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LA PROTECCIÓ DELS FI LLS 

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

Totes les dones entrevistades per aquest treball han manifestat que el que més les ha 

fet patir durant el procés judicial eren els seus fills. “Yo solo quería que mi hija estuviera 

protegida, lo demàs me daba igual” deia la Maria. “Me han obligado a que mis hijos se 

sigan viendo con su padre, ellos no quieren, pero el juez habló con ellos para intentar 

convencerlos” explicava la Marta.  

Al 2014, la ONU va condemnar Espanya per negligència en el cas d’Àngela Gonzalez. 

Havia denunciat en més de 30 ocasions la violència que ella i la seva filla patien i havien 

sol·licitat mesures de protecció per a totes dues. La seva filla, de 7 anys, va ser 

assassinada pel seu pare en una de les visites sense supervisió concedides a l’agressor. 

En els últims deu anys, 44 menors han estat assassinats pels seus pares. Més de la 

meitat, 26, en un règim de visites, segons l’estadística que elabora la Federació 

d’Associacions de Dones Separades i Divorciades. 

Segons les dades de la Macro enquesta de 2015, més del 70% de les dones que 

han patit o pateixen violència de gènere tenen fills i filles menors que viuen exposats 

a aquesta situació i que per tant són víctimes de la mateixa. El 61'7% de les dones 

que al·leguen haver patit maltractament en l'últim any, asseguren que els menors 

també han sigut víctimes de maltractament en algun moment. 

El règim de visites a pares maltractadors només se suspèn en un 3% dels casos, i els 

maltractadors molts cops utilitzen els fills per fer mal a la dona un cop aquesta ha marxat 

de casa.  

No va ser fins l’agost de 2015 que la llei va passar a reconèixer els fills de les víctimes 

de violència de gènere com a víctimes directes d’aquesta violència també, i fins llavors 

tampoc eren subjectes de la protecció que es donava a la mare. Caldrà veure si això 

s’està complint o no.  

El fort lligam entre mare i fill fa que els fills siguin una via directa de revictimització vers 

la dona, però no s’ha tractat gaire com a tal, com a via de revictimització per part de les 

institucions.   
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HIPÒTESI 

Els fills de les dones maltractades no són tractats com a subjectes de la violència de 

gènere que pateixen les seves mares i per tant no reben la protecció adequada. Això 

suposa una via directa de revictimització cap a les dones que denuncien. 

PREGUNTES A RESPONDRE 

- Es consideren els fills de víctimes de violència de gènere també com a subjectes 

d’aquesta violència?  

- Es tenen els mateixos criteris per donar una ordre de protecció a una dona que 

als seus fills? 

- Pot ser que hi hagi una mare amb ordre de protecció i els fills sense? I al contrari? 

- S’intenta mediar perquè els fills segueixin veient als pares? 

- S’escola als menors? 

- Estan els operadors jurídics sensibilitzats en aquest aspecte? 

- Funcionen adequadament els punts de trobada? (NOTA AL PEU) 

- N’hi ha a tot el territori? 

- Com afecta a les víctimes de violència de gènere que els seus fills no estiguin 

protegits?  

FONTS PERSONALS 

- Víctimes de violència de gènere amb fills 

Amb el seu relat podríem conèixer com és d’important la protecció dels fills per les 

víctimes de violència de gènere. També coneixeríem males experiències provocades 

per la inadequada actuació dels operadors jurídics en aquest context. 

- Carlos Pascual Alfaro, Magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de 

Barcelona 

Aquest magistrat s’ha mostrat en diverses ocasions crític amb el sistema judicial vers al 

violència sobre la dona. Es reflexionaria amb ell sobre la situació dels fills dins els 

processos judicials de violència de gènere.  

- Mar Mendez, Magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de Granollers 

Es consultaria amb altres operadors jurídics quina importància donen als fills a l’hora 

d’establir ordres de protecció, i quina és la seva posició vers la relació que ha de tenir el 

fill amb l’agressor. 

- Servei d’Atenció a Nenes i Nens que han patit violència de gènere de Barcelona. 
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Aquest servei municipal atén als fills de parelles en les que es produeix violència de 

gènere. La seva finalitat és construir un model de relació positiu que eviti la repetició de 

la violència. Degut a la seva experiència diària amb aquest col·lectiu, pot resultar un bon 

testimoni de com els nens viuen la situació de violència de gènere i fins a quin punt els 

afecta i necessiten aquesta protecció. També de com és la relació dels fills amb el pare 

quan aquest ha maltractat a la mare.  

- Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  

És l’òrgan encarregat de les polítiques d’infància i adolescència de Catalunya. Es 

tractaria d’una font política que comentaria la situació actual a Catalunya d’aquesta 

problemàtica. 

- Serveis Tècnics de Punt de Trobada 

Els professionals d’aquests serveis poden donar testimoni de la falta de protecció o no 

dels fills de víctimes de violència de gènere i del rendiment d’aquests serveis.  

 

FONTS DOCUMENTALS 

- Els efectes de la custòdia compartida en casos de dones víctimes de violència 

de gènere – Gemma Bellvehi Oliver;2013 

En aquest document es parla de la relació a partir de la separació en parelles en que es 

produeix violència de gènere, de la por de les dones envers les mesures de custòdia 

compartida, de l’interès de l’agressor per la custòdia compartida i del rol del sistema 

jurídic en el procés, entre d’altres.  

- DECRET 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada. 

Aquest decret regula com s’ha de desenvolupar aquest servei. 

- Informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a Catalunya 2015 – Departament de 

Benestar Social i Familia.  

En aquest informe es poden trobar dades sobre implantació dels serveis com ara el Punt 

de Trobada i l’acolliment per a dones i els seus fills i filles. 

- Jornada sobre el funcionament del SATAF (EATAF) i els punts de trobada. 

Situació actual i propostes de millora 

En aquest document es recullen les reflexions de diversos professionals sobre la situació 

dels punts de trobada a Catalunya i les possibles millores.  

 



Desprotegides: El fenomen de la revictimització a Catalunya 
 

44 
 

- Estadística: 

o Dones víctima de violència de gènere amb fills 

o Nombre d’ordres de protecció a menors per violència de gènere 

o Percentatge respecte les de les dones 

o Valoració dels riscos a Catalunya 

Aquestes dades aporten context a la peça. Es poden trobar als informes estadístics del 

Sistema VIOGÉN del Ministeri del Interior del Govern Espanyol 
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DESPROTECCIÓ ECONÒMICA 

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

La dependència econòmica és un dels factors que més lliga les dones als seus 

maltractadors. De fet, en els anys de crisis van disminuir molt les denúncies i el nombre 

d’abandonaments del procés judicial per aquest factor econòmic. Moltes dones 

necessiten aquesta protecció econòmica més que la protecció física. Ara es podrà veure 

quina és la situació actual d’aquestes ajudes i de les dones en aquest aspecte, i si amb 

la recuperació econòmica el govern està invertint més recursos per afrontar aquesta 

problemàtica o al contrari, no hi dóna importància. De moment fins a Gener de 2015, la 

mitjana catalana és inferior a 3 ajudes cada any.  

Un dels testimonis entrevistats per aquest treball deia: “Él me amenazaba siempre en 

que me fuera cuando quisiera pero que me lo iba a quitar todo, el dinero y mis hijos, y 

ahora se està cumpliendo porque me he quedado sin ingresos y tengo que vivir con mis 

pedres teniendo dos hijos”. I afegia: 

 “Yo no estoy atada porque ya no vivo con él, pero sigo dependiendo económicamente. 

No tengo trabajo y dependo de él para que mis hijos puedan hacer actividades 

extraescolares o ir de colonias. Porque si él no les paga esto, mis hijos no lo pueden 

hacer. Y eso te hace sentir humillada. No pido que me den ayuda, yo pido un trabajo. 

Un recurso para poderte insertar, hacerte creer que tu puedes trabajar y sacar a tus hijos 

adelante”.  

El 45% de les dones víctimes de violència de gènere prefereixen l’ajuda econòmica 

envers les altres segons la Macroenquesta de l’Institut de la Dona del Govern Espanyol.  

Cap de les persones entrevistades en el procés d’elaboració d’aquest treball coneixia 

les ajudes econòmiques a les que tenen drets. A més en aquells casos en que no hi ha 

suficients proves per demostrar la violència i per tant, s’arxiven, la dona perd el dret a 

les ajudes econòmiques tot i que probablement si hi hagi una situació de maltractament 

i de dependència econòmica. De fet existeix la violència econòmica, una violència 

gairebé invisible. 

És un tema poc tractat ja que es posa el focus en els casos més alarmants i per tant en 

la protecció de caràcter físic. Però afecta més del que sembla a les dones que passen 

pel procés judicial, ja que al entrar-hi tallen la relació amb la parella, i per tant, si no 

tenen feina, també queden tallats els seus ingressos.  
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HIPÒTESI 

Les ajudes econòmiques a dones víctimes de violència de gènere són molt reduïdes i 

no arriben a cobrir les necessitats de la majoria i alhora no s’informa a les dones de la 

possibilitat de tenir aquestes ajudes.  

PREGUNTES A RESPONDRE 

- Són massa exigents els requisits per accedir a les ajudes econòmiques ? 

- Deixen a moltes dones sense possibilitat d’accedir a aquests?  

- Són efectives les ajudes que es donen actualment? Suposen una millora real per 

la situació de la dona?  

- Són simplement ajudes econòmiques o s’intenta empoderar a la dona? 

- Quines mesures d’empoderament econòmic de la dona es duen a terme? Estan 

desenvolupades?  

- S’informa adequadament a la dona del seu dret a disposar d’aquestes ajudes? 

- Què passa en aquest cas amb les dones a qui se’ls arxiva el cas?  

- Quant s’inverteix en aquestes ajudes? 

o Ha augmentat amb l’inici de la recuperació econòmica?  

- Quin coneixement tenen els treballadors de serveis socials (encarregats de la 

concessió d’aquestes ajudes) sobre la realitat de la violència de gènere i la 

importància del factor econòmic? 

- Quines conseqüències té per la dona, el fet d’haver de ser ella qui hagi de 

demostrar la situació de violència de gènere i la insuficiència de recursos? És 

adequada aquesta manera de procedir vist en termes de revictimització? 

 

FONTS PERSONALS 

- Víctimes de violència de gènere que hagin rebut ajudes econòmiques  

- Víctimes de violència de gènere a qui se’ls hagi denegat l’ajuda econòmica 

El seu testimoni pot aportar relats de la influència que té l’aspecte econòmic en el procés 

de recuperació de les víctimes de violència de gènere. Com en la resta de reportatges 

serien un testimoni per exemplificar el tema tractat a través de relats.  

- Fundació ARED 

Aquesta fundació treballa per la reinserció laboral i social de les dones en situació 

d’exclusió social. Donaria testimoni de les dificultats que hi ha per aconseguir aquesta 
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reinserció i els beneficis que suposa per les dones víctimes de violència de gènere, i 

quins perjudicis té el no tenir una sentència que els reconegui que són víctimes.  

- Associació El Safareig 

Realitza formació ocupacional a dones en situació de violència de gènere. A través d’ells 

podem conèixer quina és la situació de les dones en aquest aspecte i com es treballa la 

reinserció de dones a Catalunya.  

- Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

És l’organisme públic encarregat de la concessió de les ajudes econòmiques. Es 

tractaria d’una font política a qui se li qüestionaria l’aplicació del que estableix la llei a 

partir de les dades i testimonis obtinguts i es reflexionaria sobre la importància que es 

dóna a l’empoderament de les dones víctimes de violència de gènere des de les 

institucions. També sobre la sensibilitat dels agents encarregats de decidir si s’atorguen 

les ajudes o no.  

FONTS DOCUMENTALS 

- Capítol IV de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere 

En aquest capítol de la llei espanyola es regulen els drets econòmics de les víctimes de 

violència de gènere. Ens servirà per conèixer quins són, i poder comparar-los amb les 

lleis d’altres països per veure si els d’aquí són adequats. Així mateix, com en els altres 

reportatges, es comprovarà si la llei s’està complint. 

- Reial Decret 1452/2005, de 2 de desembre, pel qual es regula l'ajuda econòmica 

establerta en l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 

mesures de protecció integral contra la violència de gènere 

És en aquest decret on es concreten tots els aspectes referents a les ajudes 

econòmiques per víctimes de violència de gènere, des dels requisits, l’acreditació de la 

situació de violència de gènere fins les quantitats i procediments de pagament.  

- La Llei 10/1997, de 3 de juliol 

Llei sobre la renda mínima d’inserció on s’especifiquen els requisits per rebre-la. 

- Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya 2015 – Consell General 

dels Serveis Socials 

En aquest informe es fa una revisió de l’estat de tots els serveis que ofereix Serveis 

Socials a Catalunya. 
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- Mapa de prestacions socials de Catalunya 2015 – Departament de Benestar 

Social i Família 

En aquest document es recullen dades sobre el nombre de beneficiàries de l’ajuda 

econòmica de mesures de protecció integral contra al violència de gènere i el 

pressupost.  

- Memòria general del projecte de decret de les indemnitzacions i ajuts per a dones 

víctimes de violència masclista establerts als articles 47 de la llei 5/2008 i 27 de 

la llei 1/2004 – Departament de Benestar Social i Família; 2015 

Aquest informe revisa a data 2015, com s’estan aplicant les mesures de protecció 

econòmica establertes a les lleis.  

- Partides pressupostàries per ajudes econòmiques a dones víctimes de violència 

de gènere 

o Pressupostos Generals de l’Estat 

o Pressupostos de la Generalitat 

S’analitzaria quina és la  partida pressupostària que es dedica a aquest tipus d’ajudes, 

si és que n’hi ha i es compararia amb altres partides.  
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I DESPRÉS DEL JUDICI, QUÈ? 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

Al llarg de tots els reportatges s’haurà anat parlant de la desprotecció i revictimització 

de les víctimes de violència de gènere durant el procés judicial. Què passa 

immediatament després que aquest acabi? Fins on s’allarga la revictimització més 

enllà del procés en sí? 

En aquest reportatge es parlaria del dret a la recuperació i reparació, entesa com el 

conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, 

educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsables de la 

intervenció en l'àmbit de la violència masclista, que contribueixen al restabliment de 

tots els àmbits danyats per la situació viscuda. (Llei 5/2008) 

Entre 2008 i 2015, segons el Ministeri de Sanitat, 66 dones víctimes de violència de 

gènere van sol·licitar ajuda per a despeses terapèutiques, fent ús del dret que els 

garanteix la Llei d’Ajudes a Víctimes de Delictes Violents. Al 2011 però, només se’n 

van concedir dues.  

Amnistia Internacional ha demanat en varies ocasions que s’adoptin mesures per 

assegurar que l’agressió no tornarà a repetir-se.  

La llei espanyola no preveu aquest dret de reparació, en canvi, la catalana (05/2008) 

sí que ho contempla. Caldrà veure si més enllà de la llei, efectivament es garanteix 

aquest dret.  

HIPÒTESI 

L’administració pública no respon adequadament al dret de recuperació i reparació de 

les víctimes de violència de gènere. Aquestes queden oblidades un cop acabat el procés 

judicial, sobretot les que no aconsegueixen condemna.  
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PREGUNTES A RESPONDRE 

- Es considera la dona que no ha aconseguit condemna una dona no víctima de 

violència de gènere? 

- Quins serveis s’ofereixen després del judici a les dones que han aconseguit 

condemna?  

- Hi ha altres requisits a part del fet de ser víctima de violència de gènere per 

accedir als serveis i ajudes? Són adequats o excessius? 

- Hi ha moltes dones que queden excloses d’aquestes ajudes? 

- Quina part els ofereix l’Administració i quina part fan associacions i entitats? 

- Es treballa per la recuperació i reparació de la dona  des de l’administració 

pública o es deixa en mans de les pròpies dones?  

- És la dona qui ha de buscar i sol·licitar o se l’ofereix directament quan obté la 

condemna? 

- Hi ha suficients recursos per donar resposta a totes les dones que sol·liciten 

ajuda per la recuperació? 

- L’administració ofereix serveis d’ajuda per les dones que no han aconseguit 

condemna igualment? Ho fan les associacions? 

- Quant pot durar el procés de recuperació d’una víctima de violència de gènere? 

 

FONTS PERSONALS 

- Àrea de Reparació i d'Atenció a la Víctima del Departament de Justícia 

o Lídia Serratusell – Cap de l’Àrea 

És l’àrea del departament de justícia encarregada de garantir el dret de reparació. Es 

consultaria com es dóna compliment a aquest i se l’enfrontaria a les declaracions de 

víctimes i associacions buscant una explicació. 

- Ca la Dona 

Aquesta entitat dóna suport en tot el procés de les dones víctimes de violència de gènere 

incloent la reparació. Poden oferir el seu coneixement sobre com és el procés de 

recuperació de les dones i la seva opinió sobre la situació del dret de reparació a 

Catalunya.  

- Encarna Bodelón, professora de filosofia del dret a la Universitat Autònoma de 

Barcelona i directora del Centre d’Investigació Antígona, especialitzada en 

gènere i dret.  
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El seu testimoni aportaria un caràcter reflexiu a la peça, s’utilitzaria per conèixer la 

importància de la reparació en les dones víctimes de violència de gènere. Seria també 

un altre font d’opinió sobre la situació actual a Catalunya en aquest aspecte.  

- Marina Partera – psicòloga  

Llicenciada en psicologia i especialitzada en gènere, amb una llarga trajectòria entre la 

qual ha passat pel Centre d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen 

violència de gènere i els seus fills i filles de Barcelona. Pel seu coneixement i la seva 

experiència directa en els serveis de recuperació a Catalunya, pot ser una bona font tant 

a nivell d’experta com en qualitat de testimoni. Oferiria informació també sobre la 

importància de la reparació en les víctimes de violència de gènere, des d’un punt més 

purament psicològic. 

- Serveis d’acolliment i Recuperació en diferents municipis 

o Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida de Barcelona 

És el servei que la llei catalana (05/2008) estableix per oferir acolliment i suport en el 

procés de recuperació de les víctimes de violència de gènere, també els fills i filles. 

Segons la llei “El Govern ha de garantir l'accés a una plaça dels serveis a què fa 

referència aquest article per a totes les dones i llurs fills i filles que acreditin ésser 

víctimes de violència masclista i que ho requereixin” (art.58.3). Ho gestiona cada 

ajuntament directa o indirectament.  

- SUMAR - empresa d’acció social 

Aquesta entitat treballa pel desenvolupament de serveis socials de qualitat i proximitat 

en el món local. Pretén augmentar la professionalització de la gestió dels serveis socials 

locals per millorar la qualitat que rep la ciutadania. En l’àmbit de la violència de gènere, 

gestionen diversos SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada) oferint recursos al procés 

de recuperació i reparació de les dones víctimes de violència de gènere, també gestiona 

serveis d’acolliment i recuperació. 

- Fundació Ana Bella 

Aquesta fundació s’encarrega d’empoderar a les dones que han sigut víctimes de 

violència de gènere. Les formen, els hi donen suport psicològic i una oportunitat laboral. 

Es podria parlar també amb dones que han utilitzat aquest servei.  

- Grup de Mentores de l’organització Tamaia 

Es tracta d’un grup de dones que després de passar el procés de recuperació amb 

l’ajuda de l’organització Tamaia, ajuden com a expertes en la recuperació d’altres dones. 

D’elles voldríem conèixer el seu testimoni sobre com han viscut després del procés 
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judicial, com ha sigut el seu procés de recuperació i què els hagués agradat. Es podria 

fer una gran feina de reflexió. 

FONTS DOCUMENTALS 

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

- Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género 

La revisió de la legislació ens permet veure com es recull aquest dret i quines mesures 

s’estipulen. D’aquesta manera es pot comparar amb els testimonis per comprovar si 

s’aplica el que diu la llei.  

- Recuperando el control de nuestras vidas: reconstrucción de identidades y 

empoderamiento en mujeres víctimas de violencia de genero – María Jesús Cala 

Carrillo; Universidad de Sevilla; 2011 

Investigació sobre el procés de recuperació de les dones víctimes de violència de 

gènere. Serviria tant per conèixer el fenomen abans de preparar les entrevistes, com 

per poder explicar-ho en el reportatge. 
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LA FORMACIÓ EN L’ÀMBIT JUDICIAL 

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

La falta de formació és el que creuen advocats, víctimes i altres col·lectius consultats 

que és la principal causa de revictimització. Per això és un tema interessant a tractar a 

mode de conclusió. Així mateix hi ha informacions recents que posen de manifest 

aquesta falta de formació i la rellevància que té aquest aspecte dins el tractament de la 

violència de gènere. El més actual és una alerta que va fer l’Organització de les Nacions 

Unides (ONU) al 2014 de la necessitat de fer formació obligatòria d’especialització en 

violència de gènere a Espanya. També un estudi sobre els problemes en l’Atenció a 

Dones Víctimes de Violència de Gènere durant el Procés Judicial a Catalunya del mateix 

any hi fa referència i a més alerta que no hi ha voluntat per formar-se. Segons un estudi 

de la Comissió Europea, només el 38% dels jutges a Espanya fan formació contínua. 

S’examinarà doncs quin és l’estat actual de la formació judicial en matèria de violència 

de Gènere a Catalunya després de l’alerta de Nacions Unides.  

HIPÒTESI  

La formació en aquesta matèria és insuficient en l’àmbit judicial i no hi ha tampoc una 

voluntat per formar-se per part dels operadors jurídics, tot i que és un element clau per 

acabar amb la revictimització.   

PREGUNTES A RESPONDRE  

Les principals preguntes que vol respondre aquest reportatge és si els operadors jurídics 

reben formació en matèria de violència de gènere, si aquesta és de qualitat i si els 

operadors jurídics tenen voluntat per formar-se.  

Administració: 

- Els operadors jurídics (sobretot jutges i magistrats), reben formació 

especialitzada en matèria de violència de gènere? 

- S’exigeix formació específica per exercir? 

- És obligatòria o voluntària?  

- És puntual (només a l’inici) o regular? 

- Quins temes es tracten? 

- Quantes hores es dediquen? 

- Quin pressupost es dedica a la formació judicial? 
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- Es compleix el que diu la llei respecte la formació? 

Operadors Jurídics: 

- Tenen voluntat per formar-se en matèria de violència de gènere? 

- Quina importància donen a tenir coneixements més enllà dels estrictament 

legals? 

Aspectes Teòrics: 

- Per a què serveix la formació en violència de gènere en l’àmbit judicial? 

- Com es reflecteix la formació (o la falta d’aquesta) alhora de fer el tractament 

dels casos de violència de gènere? 

FONTS PERSONALS  

- Magistrats de Jutjats de Violència sobre la Dona (jutjats especialitzats) 

- Magistrats de Jutjats D’Instrucció Penal (jutjats no especialitzats) 

D’aquestes dues fonts extrauria la seva opinió sobre la formació especialitzada, si 

creuen que és suficient, si creuen que hauria de ser obligatòria, si creuen que és 

important tenir-la. També serviria per observar si hi ha diferència entre els operadors 

d’un jutjat especialitzat en la matèria i un que no.  

- Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

- Consejo General del Poder Judicial 

Són els dos organismes encarregats de la formació dels operadors jurídics, a nivell 

estatal i autonòmic. Amb ells extrauria informació de com és la formació, de la 

importància que li donen. També opinió sobre la formació dels magistrats, si creuen que 

és suficient i la importància que donen a la formació en altres aspectes aliens als legals.  

Opinió sobre el pressupost que reben.  

- Mossos d’Esquadra (Atenció a la víctima del delicte) 

Amb l’entrevista amb Mossos d’Esquadra extrauria també la formació que reben, la 

voluntat que tenen de formar-se. L’objectiu seria poder comparar-ho amb les respostes 

en l’àmbit judicial, per així tenir una visió més complerta. Per saber si és correcte el que 

es fa en l’àmbit judicial és bo comparar-ho amb altres àmbits.  

- Advocats de violència de gènere 

o Col·legi d’Advocats de Barcelona 

- Víctimes de violència de gènere 

L’objectiu d’aquestes entrevistes seria conèixer les repercussions que té la formació (o 

la falta d’aquesta); quines situacions es produeixen en el procés judicial arrel d’això. 
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També d’aquestes dues fonts es pot extreure una opinió sobre la formació en l’àmbit 

judicial. 

- Institut Català de les Dones  

Es tractaria de la font més institucional, de la qual podríem extreure una valoració de la 

situació. Si es creu des de l’Administració que la formació és adequada i suficient, i la 

seva opinió sobre la importància de la formació en matèria de violència de gènere.  

Amb les informacions extretes de les fonts documentals i la resta de personals es 

plantejarien preguntes més enllà de l’opinió. Es podrien confrontar opinions d’altres fonts 

personals o dades que posin en qüestió l’opinió. És a dir, no seria només atendre a 

l’opinió pura i simple sense qüestionar-la.  

- Associacions  

o Dones Juristes 

o Lobby Europeu de Dones  

o Ca la Dona 

Les associacions en contra de la violència de gènere, i en aquest cas sobretot les 

lligades a aspectes jurídics com Dones Juristes o el lobby Europeu de Dones, poden 

oferir també un testimoni de la realitat que es viu i la seva opinió sobre la formació dels 

operadors jurídics. Així mateix, per la seva experiència i coneixement en la matèria, 

poden parlar de quina seria la situació ideal, com hauria de ser la formació.  

 

FONTS DOCUMENTALS  

Les fonts documentals pretenen donar una base de fomentació amb dades a les teories 

que sorgeixin en el reportatge. 

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

- Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género 

- Dictamen 47/2012 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona  

- Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’Octubre de 

2012 – Article 61 

- Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra 

les dones i la violència domèstica -    Istanbul, 11.V.2011 

La revisió de les lleis permet saber si és correcte el plantejament que fan sobre la 

formació, la rellevància que es dóna, i sobretot, comprovar si s’està aplicant.  
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- Programa de formació per a magistrats i jutges de Catalunya – Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada, 2016 

- Activitats programades pel Servei de Formació Continua del CGPJ pels mesos 

de gener i febrer de 2016 

- Pla docent de formació inicial 67ª Promoció Carrera Judicial: curs 2016-2017 

Amb la revisió dels programes de formació veurem si ofereixen o no formació en matèria 

de violència de gènere i si és de qualitat (temàtica específica, més enllà de les lleis, la 

durada...) 

- Memòria del Consell General del Poder Judicial (2015) 

En l’apartat de l’Escola Judicial s’hi troben dades d’oferta i participació en formació 

contínua.  

- Pressupostos de la Generalitat per a la formació del personal judicial 

- Pressupostos del Consell General del Poder Judicial per a formació 

Al veure els pressupostos, veurem la importància que se li dóna a la formació dels 

operadors jurídics. Caldrà comparar-ho amb altres matèries, suposades de menor 

rellevància per veure a qui li donen més subvenció pública.  

- Informe: Detecció de Problemes en l’Atenció a Dones Víctimes de Violència de 

Gènere durant el Procés Judicial (Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, 2014) 

Aquest recent informe analitza entre d’altres aspectes, la formació dels diferents actors 

que intervenen en el procés judicial. Compara la formació que reben i analitza també la 

voluntat que tenen de formar-se.  

- Informe Sombra (2008-2013) sobre l’aplicació a Espanya de la Convenció per 

l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW)  

Aquest informe elaborat per 267 organitzacions de dones, organitzacions no 

governamentals de cooperació al desenvolupament i altres organitzacions de la societat 

civil , unides a la Plataforma CEDAW Ombra, critica la falta de formació i la presència 

d’estereotips en els operadors jurídics.  

- ¿Qué Justícia Especializada? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia 

de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justícia y protección – Amnistia 

Internacional, 2012 

Aquest informe parla entre d’altres dels problemes amb que es troben les dones per la 

falta de formació dels operadors jurídics.  
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DIFERÈNCIES TERRITORIALS  

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

Tant advocats com magistrats i jutges coincideixen en que es produeixen unes 

diferències territorials a nivell de recursos que acaben repercutint en el procés judicial 

que reben les dones. És un tema poc tractat fins ara en quant a revictimització, i es 

desconeix l’efecte real que pot tenir en la revictimització de les víctimes. Podria reobrir 

un debat que ja s’ha  

HIPÒTESI  

Els recursos en matèria judicial estan molt concentrats a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i les grans ciutats, deixant les zones més petites i allunyades amb menys 

recursos per tractar de manera adequada i efectiva la violència de gènere.  

 

PREGUNTES A RESPONDRE  

- Hi ha personal especialitzat repartit de manera homogènia pel territori? La 

formació és la mateixa? 

- Realment en les àrees més petites el nombre de casos és menor, 

percentualment? 

- El percentatge de resolució de casos és el mateix? 

- Es donen el mateix percentatge d’ordres de protecció? 

- El control de les ordres de protecció és igual d’eficaç a tots els territoris? 

- La velocitat de resolució de casos és la mateixa? 

- L’atenció que es presta a cada cas és igual d’exhaustiva a tot arreu? 

- El pressupost està equitativament repartit? 

- Els recursos en relació al personal tècnic i personal de guàrdia són suficients en 

les àrees més petites?  

- La proximitat als recursos és la mateixa? 

- És al contrari, les grans ciutats són les que pateixen més perquè tenen més 

volum de feina? 
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FONTS PERSONALS  

- Advocats especialitzats de diferents territoris 

o Mercè Feliu Jané – Ebre 

o Pilar Palau Solé – Tarragona 

o Marta Montserrat – Lleida 

o Rosa Cruz Puig – Girona 

o Ester García - Barcelona 

- Jutjats de diferents territoris (Puigcerdà, Amposta, Vielha...) 

 

Advocats i Jutjats són els dos operadors que treballen amb els recursos del departament 

de Justícia i per tant els que poden donar un testimoni acurat sobre la diferència 

territorial. Explicant amb quines limitacions es troben (o no) i com veuen que això afecta 

a la víctima. Els diferents testimonis dels territoris es compararien. A través del cercador 

d’experts de l’Institut Català de les Dones es poden localitzar els advocats i en el mateix 

web hi ha un llistat dels jutjats de Violència sobre la dona.  

 

- Víctimes de violència de gènere de diferents territoris 

Es recolliria el testimoni de víctimes de violència de gènere de diferents territoris per 

conèixer si han patit alguna situació de revictimització per la falta de recursos. Caldria 

tenir la cura d’assegurar-se que les situacions triades pel reportatge realment 

estiguessin causades per un factor territorial i que no podria passar a una dona d’un 

altre territori. El contacte amb aquestes es podria fer a partir de les oficines territorials 

d’atenció a la víctima. 

- Associacions: Dones Juristes 

Són associacions que treballen a tot el territori amb professionals que han passat per 

diversos jutjats i oferint assistència jurídica gratuïta en diverses poblacions per tant tenen 

una visió global de la situació. 

- SUMAR, empresa d’acció social 

Aquesta entitat treballa pel desenvolupament de serveis socials de qualitat i proximitat 

en el món local. Pretén augmentar la professionalització de la gestió dels serveis socials 

locals per millorar la qualitat que rep la ciutadania. En l’àmbit de la violència de gènere, 

gestionen diversos SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada) oferint recursos al procés 

de recuperació i reparació de les dones víctimes de violència de gènere, també gestiona 

serveis d’acolliment i recuperació i el servei de Punt de Trobada. Es valoraria aquí la 

situació en l’àmbit dels serveis socials.  
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- Unitat d’Atenció a la Víctima del Delicte dels Mossos d’Esquadra 

L’entrevista amb un cap de l’unitat d’Atenció a la Víctima del Delicte de Mossos 

d’Esquadra serviria per veure si en altres àmbits fora del judicial també es produeixen 

diferències territorials i com treballen per solucionar-les (o no) per poder comparar-ho 

amb l’àmbit judicial. Depenent del resultat podria servir per treure pressió a l’àmbit 

judicial fent veure que no és només un problema del Departament de justícia, o al 

contrari, reforçaria la problemàtica d’aquest Departament si es veiés que els altres actors 

no tenen aquest problema. En tot cas seria una font de contrast. 

- Departament de Justícia 

- Institut Català de les Dones 

Al estar qüestionant la gestió de l’Administració, es donaria veu a aquesta perquè 

pogués donar la seva opinió i explicacions al respecte.  

FONTS DOCUMENTALS 

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

- Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género 

- Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra 

les dones i la violència domèstica     Istanbul, 11.V.2011 

Es consultaria la llei per comprovar si el seu disseny entorn aquesta qüestió és l’adequat 

i si s’està complint.  

- Proposta de Justícia de Proximitat – Observatori Català de la Justícia, 2014 

En aquest document es reflexiona sobre el concepte de justícia de proximitat. Es 

valoraria aquesta resposta respecte la situació actual, les diferències i d’utilitzaria com 

element de reflexió.  

- L’impacte penal i penitenciari de la violència de gènere a Catalunya. Una mirada 

a l’aplicació de la LIO 1/2004 – Associació Institut Genus per Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada, 2007 

En aquest informe es fa referència a les diferències territorials que hi ha a nivell de 

recursos.  

- Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya 2015 – Departament de 

Benestar Social i Familia; Generalitat de Catalunya  

S’analitza aquí les diferències territorials en quant a l’aplicació dels serveis socials i la 

situació general actual.  
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- Avaluació de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs) de 

Catalunya – Spora Sinergies;Institut Català de les Dones; 2015 

En aquest informe s’analitza el funcionament d’aquesta xarxa de serveis al territori, i es 

reconeixen les diferències territorials a nivell de  personal i pressupost.  

- Dades estadístiques: 

o Taxa de congestió dels jutjats que tracten violència de gènere en els 

diferents partits judicials. 

o Casos pendents a finals d’any segons territori 

o Nombre de casos per volum de població segons territori 

o Nombre de jutjats especialitzats segons territori.  

o Percentatge d’ordres de protecció adoptades i denegades per territori 

o Percentatge de casos resolts 

o Percentatge de condemnes 

o Personal del departament de justícia per comarques 

Totes aquestes dades facilitarien moltes de les respostes a les preguntes plantejades 

pel reportatge. Serien la base d’aquest, que es complementaria amb el testimonis dels 

diferents actors, ja que les dades necessiten ser explicades. Així mateix, cal valorar 

quines són les causes de les diferències en les dades. Per analitzar-les bé cal 

contrastar-les entre elles i donar-les-hi context. 

Aquestes dades es troben a:  

 Idescat 

 La base de dades d’estadística judicial del Consell General del Poder Judicial 

 El portal estadístic de Violència de Gènere del Govern Espanyol 

 L’informe de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 Informe: La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: Datos anuales de 

2015 de l’Observatori contra al Violència Domèstica i de Gènere del CGPJ 

 Portal de Transparència del Departament de Justícia de Catalunya 

 

- Pressupostos del Departament de Justícia. 

Amb el pressupost, juntament amb les dades anteriors, ens donaria informació sobre si 

els recursos estan equilibradament repartits o no. Caldria veure per exemple, si dos 

partits judicials amb població similar, reben els mateixos recursos. O si és equitativa la 

diferència de població amb la diferència de pressupost.  
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LA IMPUNITAT DELS JUTGES  

JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA 

En els informes sobre el tractament de les víctimes de violència de gènere com el 

d’Amnistia Internacional (2012) i en el “ I Congrés de Violència Masclista del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona” els diferents experts parlaven de la mala praxis d’alguns 

jutges en relació al tractament de les víctimes de violència de gènere, fins arribar a parlar 

de “maltractament”. Les diferents associacions de víctimes i contra la violència de 

gènere també tenen aquesta com una queixa constant. Tanmateix, tots en parlen com 

si fos una lacra contra la que no es pot fer res, més que demanar formació i 

especialització. No es parla de la possibilitat d’inhabilitar els operadors jurídics que amb 

la seva praxis provoquin un “maltractament”  a les víctimes de violència de gènere. És 

un tema poc tractat que pot iniciar un debat públic.  

HIPÒTESI  

Els jutges i magistrats compten amb una certa impunitat degut a la dificultat del procés 

de denúncia contra ells.  

PREGUNTES A RESPONDRE 

- Quins mecanismes de control tenen els jutges? 

o Qui els exerceix? 

- Quins mecanismes hi ha per denunciar l’actuació d’un jutge? 

- Són freqüents? 

o Quantes denúncies a l’any reben els jutges i magistrats?  

o Quantes en reben els jutges de violència sobre la dona? 

- Un cop posats en marxa els mecanismes, són efectius? 

o Quantes denúncies acaben amb un expedient? 

- Es compleix el que diu la llei? 

- Tenen més o menys mecanismes de control que altres col·lectius? 

- Què fan altres actors jurídics (advocats), enfront d’això? 

- Són eficients els protocols i guies d’actuació? Cal algun altre mecanisme? 

- Saben les dones que poden emetre una queixa contra el jutges? 
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FONTS PERSONALS 

- Víctima que ha patit una mala praxis per part d’un jutge però que no ha denunciat. 

- Víctima que ha patit una mala praxis per part d’un jutge i que sí ha denunciat, 

però sense èxit. 

- Víctima que ha patit una mala praxis per part d’un jutge i que sí ha denunciat i 

ha guanyat. 

Aquests serien casos testimoni per demostrar la hipòtesi. Exemplificarien la resta 

d’informació donada en el reportatge i servirien de fil conductor. A través de l’advocada 

Ester García amb qui ja he tractat, es podria facilitar el contacte. 

- Advocats especialitzats en violència de gènere 

o Ana María Velasco Vega, advocada especialitzada  

En aquest cas també es tractaria de casos testimoni que explicarien la seva experiència 

i opinarien sobre quina creuen que seria la solució. 

- Consejo General del Poder Judicial 

o Comissió Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial 

Són els organismes encarregats del control disciplinari de jutges i magistrats i de 

l’aplicació, o no, de sancions. Es podria conèixer la seva opinió sobre la hipòtesi 

d’impunitat de jutges i magistrats, exposant els casos de les víctimes i advocats 

coneguts prèviament i reflexionar sobre si són adequats els procediments actuals. .  

- Women’s Link Worldwide, organització internacional que treballa per que hi hagi 

una justícia amb perspectiva de gènere (seu a Madrid) 

- Dones Juristes, organització de juristes que treballen per l’aplicació de la 

perspectiva de gènere a la justícia. 

Amb aquests es podria conèixer les accions que han dut a terme fins ara en relació a la 

problemàtica de la impunitat, i reflexionar sobre quina és la solució.  

- Comissió de Deontologia del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Catalunya 

D’aquesta font s’extreuria un testimoni de com és el control de la disciplina en el seu 

col·lectiu i l’opinió que tenen sobre el control de jutges i advocats.  

- Carlos Izquierdo, titular del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma. 

Va ser premiat el 2014 per la seva ètica jurídica en la tasca que desenvolupa al jutjat de 

violència sobre la dona. Amb ell es podria reflexionar entorn a l’ètica dels jutges i la 

impunitat.  
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FONTS DOCUMENTALS 

- Articles 389, 414 i següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial 

Aquí apareixen les conductes sancionables dels jutges i magistrats i com és aquest 

procediment i les penes que poden afrontar.  

- Reglamento 1/1998, de 2 de diciembre, de tramitación de denuncias y quejas 

relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales 

D’aquí s’extreu el sistema de queixes i denuncies previst per la llei.  

- Resum sistematitzat de resolucions del Consell General del Poder Judicial en 

matèria disciplinaria (2011-2014, últim) 

- Reclamacions formulades pels ciutadans – Memòria de la Unitat d’Atenció 

Ciutadana del CGPJ (2014, últim) 

- Memòria del Consell General del Poder Judicial (2015) 

o Activitat de la Comissió Disciplinària 

- Memòria del departament de justícia de Catalunya 

Aquí apareixen totes les denúncies i queixes rebudes. Es troben dades de denúncies 

específiques sobre el tracte a les víctimes, quins òrgans han rebut més queixes, quina 

és la queixa, i quina ha sigut la resolució.  

- Procediments informatius, sancionadors i de control preventiu de l’exercici 

professional corresponents a l’any 2014 – Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona. 

- Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5354 de 6 d'abril de 2009. 

- Reglament de procediment disciplinari del Consell General de l’Advocacia 

Espanyola. 

Aquestes normatives es compararien amb les del col·lectiu de jutges i magistrats.  
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EX ECU X IÓ  DEL  P RO J ECT E  

En aquest apartat es procedeix a executar dos dels deu reportatges planificats. S’han 

escollit d’entre els tres finals, de temàtica més general, ja que la resta estan connectats 

entre sí i per tant és més difícil elaborar-ne un de sol sense fer els restants.  

Així doncs, s’ha optat en primer lloc per tractar la formació dels operadors jurídics de 

Catalunya, ja que s’ha indicat com a causa principal de la revictimització en el procés 

judicial.  

En segon lloc es tractaran les diferències territorials existents en l’àmbit de la justícia i 

l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desprotegides: El fenomen de la revictimització a Catalunya 
 

65 
 

“Jo aplico la llei” 
 

<<Vostè creu que l’ha pegat per gelosia?; Sap que ficarà el seu marit a la presó?>> Això 

és el que van sentir la Susana i la Carmen quan van anar a denunciar el maltractament 

a què estaven patint per part dels seus marits.  

 “Quan vaig demanar l’ordre de protecció la resposta va ser: <<Però dona, només és la 

primera vegada que l’ha pegat>>. M’he sentit en tot moment com si estigués fent alguna 

cosa dolenta”, diu la Carmen.  

 “El meu cas no està considerat violència de gènere perquè no m’ha pegat. Però sí he 

patit insults, menyspreu, em controlava i amenaçava els meus fills. No he tingut judici 

per aquestes accions, i sí per una agressió a la meva actual parella, però a mi se’m va 

prohibir declarar”, explica la Susana. 

“Quan entren al judici i es posen a tremolar, plorar, o no escolten la primera pregunta 

perquè es queden com en shock, molts cops els diuen: <<Oiga señora tranquila que no 

le va a pasar nada eh!>>”, diu Ester García, advocada especialitzada en violència de 

gènere i membre de l’entitat Dones juristes. “Jo a vegades ho forço i miro quin dia posar 

la denúncia perquè em toqui algú més sensible, molts companys ho fem”, afegeix. 

Al juliol de 2014 l’ONU va alertar Espanya de la necessitat de garantir una “formació 

obligatòria als jutges i el personal administratiu competent”. Recomanava  formació 

sobre la definició de la violència i els estereotips de gènere.  

Formar-se per entendre 

Els jutjats penals ordinaris condemnen només la meitat dels casos de violència de 

gènere, mentre que en els jutjats especialitzats de violència sobre la Dona es 

condemnen vuit de cada deu, segons dades de l’Observatori contra la Violència 

Domèstica i de Gènere 

“Si no coneixes el fenomen no pots identificar els casos. Els identifiques quan venen a 

denunciar, però si el coneixes, a través d'una denúncia d'un fet concret podràs identificar 

si hi ha violència recurrent. Si no saps que sempre prèvia a una violència física n’hi ha 

una de psicològica, no podràs fer una detecció precoç. I això desemboca en una mala 
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praxis. També entendràs perquè es retracten, que sovint crea frustració en qui les ha 

atès perquè ho veuen com un fracàs”, diu Cristina Guiu, tècnica de la Unitat de Suport 

a l’Atenció de les Víctimes.   

Un estudi d’Amnistia Internacional l’any 2012 conclou que les víctimes de violència de 

gènere “s’enfronten habitualment a prejudicis que posen en dubte la credibilitat del seu 

testimoni”. Això és un gran problema per elles ja que en molts casos, el testimoni és 

l’única prova.  

“Moltes vegades pregunten: <<usted quiere condena para él?>> i la dona diu: <<No yo 

lo que quiero es que me deje en paz>>. Si la dona diu això, és una absolució, està 

absolt”, segons l’advocada especialitzada en violència de gènere Ester García.  

Una llei sensible no aplicada   

Tant la llei espanyola com la catalana són conscients de la importància de la formació 

especialitzada en violència de gènere pels operadors jurídics. Així veiem en l’article 47 

de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de Desembre de Mesures de Protecció Integral contra 

la violència de gènere que es demana a totes les institucions que assegurin una 

formació específica sobre violència de gènere i les qüestions de la igualtat i no 

discriminació per raó de sexe a tot el personal que pot tenir contacte amb les víctimes, 

des del jutge fins el metge forense. 

En la legislació catalana sobre violència de gènere (Llei 5/2008) també s’exposa a 

l’article 19 que s’ha de promoure la formació específica de tot el personal de 

l’Administració de Justícia.  

La Guia de criteris d’actuació davant de la violència de gènere del Consell General del 

Poder Judicial va més enllà i reconeix que l’existència de jutjats especialitzats en 

violència sobre la dona només té sentit si el personal d’aquests té un cone ixement 

específic, i assegura que a part de les lleis i normes, cal conèixer el significat i les 

causes de la violència de gènere així com l’afectació que té en la víctima i per tant el 

seu testimoni.  

Més recentment, l’Estatut de la víctima aprovat el 27 d’abril de 2015 insisteix que els 

protocols d’actuació que s’ofereixen als operadors jurídics han d’anar acompanyats de 

formació continuada i sensibilització sobre com influeix en la dona el tracte que rebi i 

demana que “se'ls rebi declaració per professionals que hagin rebut una formació 

especial per a reduir o limitar perjudicis a la víctima, o amb la seva ajuda”. 
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“La llei està ben feta, el problema és que no està totalment posada en marxa”, 

coincideixen l’advocada especialista Ester García, la tècnica de la Unitat de Suport a la 

Víctima Cristina Guiu i la magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona nº2 de 

Barcelona, Francisca Verdejo. 

Quina és la realitat, doncs? 

La realitat 

Només el 0,4% del pressupost del Departament de Justícia a Catalunya es destina a la 

formació del personal.  

La mateixa situació es dóna al ministeri de justícia espanyol, on el 83% del pressupost 

es destina a pagar els sous.  

Amb la crisi el pressupost del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 

encarregat de la formació contínua del personal de justícia a Catalunya, s’ha reduït un 

35%. Aquest any la Generalitat ha invertit 3,60 milions al Centre. Mentrestant, el Circuit 

de Catalunya i el Teatre Nacional reben 10 i 7 mil·lions respectivament, el triple i 

el doble.   

La inversió del 2015 es va destinar  a desenvolupar els plans de formació del personal 

penitenciari essencial per a l’obertura d’un nou centre, potenciar el coneixement del dret 

civil català, impartir programes d’adaptació a l’entorn de l'e-justicia.cat per al personal 

de l’Administració de justicia, establir noves línies de recerca i impulsar la participació 

en programes internacionals. La violència de gènere no és una prioritat en la formació, 

tot i que al 2015 cada dia es van registrar 35 denúncies a Catalunya.  

“Tot i tenir eines legals per buscar aquesta protecció, no hi ha formació. Jo no conec cap 

jutge amb perspectiva de gènere, i he anat per tot Catalunya. Respectuosos ho són en 

general, ara, sensibilitzats...Tampoc crec que hi hagi gaire formació en violència de 

gènere per l'assistència lletrada”, diu l’advocada especialista Ester García. 

“El que notem en el dia a dia és que en els jutjats especialitzats que només tracten 

aquesta matèria, els operadors jurídics s’acaben ‘“insensibilitzant”’ perquè veuen 

multitud de casos diaris. Crec que haurien de fer períodes de descans” comenta Pilar 

Rabaque, membre de la Comissió de Dones del Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

“A tots els operadors legals els falta formació. Però entorno el mea culpa i crec que hi 

ha molts efectius de policia que haurien de tenir aquesta formació i o no els ha arribat, 
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o és tan reduïda que no té resultats després en l'acció. En algun moment o altre s'acaba 

produint la revictimització”, reconeix Cristina Guiu, responsable de la Unitat de Suport a 

l’Atenció de les Víctimes.   

Una setmana i dos dies 

Fins finals de 2009, l’especialització en violència de gènere no requeria una formació 

específica mentre que sí era necessària per altres especialitats com el dret mercantil o 

el de menors.  

Primer de tot, els aspirants a jutge que passen la prova d’accés, assisteixen a l’Escola 

Judicial on reben una formació inicial que dura un any.  

La violència de gènere en el pla docent de l’Escola judicial només es tracta durant 

una setmana de tot l’any formatiu dins un dels 30 mòduls de l’apartat de docència 

ordinària on només es tracten aspectes tècnics. Cap tema específic sobre el concepte 

de violència de gènere, la seva lògica o l’estat de les víctimes durant el procés judicial. 

Aquests temes es treballen en una activitat catalogada com a extraordinària en la qual 

únicament en dues sessions s’introdueix el cicle de la violència en la família, la resposta 

assistencial de les administracions, els instruments legals dels que disposen i els 

conceptes de violència habitual i violència psicològica.  

Es fa formació especialitzada però només en els camps de la jurisdicció social, 

contenciós-administrariu, de menors i mercantil.  

Un mes i online 

Un cop acabada l’etapa a l’Escola judicial, per als jutges que sol·liciten plaça en un jutjat 

de violència sobre la dona, és obligatori que facin una formació prèvia des de 2009. Pels 

que ja estan ocupant la plaça, és voluntària.  

La formació però, té una durada d’un mes i és online, amb dues setmanes de 

pràctiques després en un jutjat especialitzat.  

A partir d’aquí, la formació és totalment voluntària. La duu a terme el Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada a través d’un conveni amb el Consejo General del 

Poder Judicial.  

Tanmateix, no cada any ofereixen cursos sobre violència de gènere. De fet, “si no hi 

ha un canvi normatiu no hi ha formació en aquest àmbit”, diu Cinta Vizcarro, Cap de 
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la Unitat de Formació en l’Àmbit Judicial i Forense del Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada. 

L’únic curs ofert en el programa de formació per a jutges i magistrats de Catalunya per 

2016 tracta la gestió de la comunicació oral. La violència de gènere no apareix tampoc 

en els seminaris, fòrums i visites programades.  

Com a llança a favor, cal dir que en la formació sobre comunicació oral sí es treballen 

habilitats com l’empatia, i es parla dels prejudicis. Tot i així, no es fa de forma específica 

envers la violència de gènere i les característiques especials de les víctimes d’aquests 

delictes i clar, tampoc és obligatòria.  

No sembla que la formació en violència de gènere sigui una prioritat real per a 

l’administració. I si diem que la formació contínua és voluntària, la pregunta és si és una 

prioritat pels propis operadors jurídics. 

Qüestió de voluntat 

El fet que des de tants col·lectius i fins i tot les Nacions Unides es reclami formació 

obligatòria ja és un indicador que la voluntària no acaba de funcionar.  

De fet, només el 38% dels jutges espanyols participen en programes de formació 

contínua, segons un informe de la Comissió Europea.   

Dels més de 800 jutges que hi ha a Catalunya, l’any 2014 només 235 van participar en 

alguna de les activitats del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.  

“No se debería hacer formación continua. Estaría justificada si hubiera un cambio 

legislativo pero mientras no sea así, no hace falta. Es que los jueces aplicamos la ley, 

normas jurídicas. Y el trato que debemos tener con las víctimas de violencia de 

género es el mismo trato correcto que con otras personas”. Són les paraules de 

Francisca Verdejo, magistrada del Jutjat nº2 de Violència sobre la Dona de Barcelona. 

El 2014, l’Informe sobre Detecció de Problemes en l’Atenció a Dones Víctimes de 

Violència de Gènere durant el Procés Judicial a Catalunya conclou:  

“A la pràctica, els operadors jurídics, són reticents a entendre la complexitat de la 

violència i, quan parlen sobre formació en violència es limiten a les qüestions més 

tècniques, sense que es consideri, en termes generals, la necessitat d'una especial 

sensibilització sobre la matèria”. 
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Des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, la Cap de Formació en 

l’Àmbit Judicial i Forense Cinta Vizcarro assegura que “formació n’hi ha, el problema és 

que es voluntària. No entenc que hi hagi jutges que no vinguin mai a formació. Fins que 

tu no puguis fer un disseny curricular de formació i que puguis fer que qui ocupa aquests 

llocs hagi passat per determinats mòduls obligatòriament, sempre farem formació d'allò 

que vol o creu que necessita però no del que realment cal”. 

Però al Departament de Formació Contínua del Consell General del Poder Judicial diuen 

que “no poden instaurar una formació obligatòria perquè no està previst a la llei i 

anirien en contra de l’Estatut del Jutge”, segons la Cap de la Secció de Formació 

Contínua del Consell General del Poder Judicial, Frieda San José. 

Així doncs, es pot dir que des de fa uns anys enrere s’ha millorat en la formació en 

violència de gènere dels operadors jurídics, demanant una formació prèvia obligatòria i 

introduint el concepte en la formació inicial. 

Tanmateix, des de les associacions de víctimes, advocats, i fins i tot en els informes de 

la Unió Europea i altres entitats de suport als drets humans com Amnistia Internacional 

coincideixen en afirmar que cal que hi hagi una formació contínua que sigui 

obligatòria sobre la matèria, que vagi més enllà dels aspectes tècnics legals i que 

sigui aprofundida, no amb activitats d’unes hores. 

Dins de tots els col·lectius que intervenen en el procés judicial de les víctimes de 

violència de gènere, hi ha persones més formades que altres ja que depèn de la seva 

vocació, però totes tenen igual contacte amb la dona, el que provoca que hi hagi dones 

que reben pitjor tracte que altres. 

La falta de formació i sensibilització és el coll d’ampolla dels factors de 

revictimització de les dones afectades per violència de gènere. Des dels legisladors 

que creen la llei als jutges que l’apliquen, els advocats que la defensen i els serveis que 

les atenen, si no hi ha una sensibilització envers la vulnerabilitat d’aquestes víctimes i 

una formació per entendre des de fora pel que passen, la revictimització s’acabarà 

produint en un moment o altre.   
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De Vielha a Amposta: mapa de la 

revictimització a Catalunya 

 

“Hi ha diferències fins i tot entre els jutjats de Barcelona i els de Hospitalet que els tenim 

just davant” diu Francisca Verdejo, Magistrada del Jutjat nº2 de Violència sobre la Dona 

de Barcelona. Reconeix que ells tenen més personal especialitzat però a l’Hospitalet hi 

ha més funcionaris. 

El procés judicial per una víctima de violència de gènere, pot ser diferent segons el 

municipi de Catalunya on es produeixi.  

“La principal diferència és que en els municipis de menys població no hi ha un jutjat 

únicament especialitzat en violència de gènere, sinó que el mateix jutjat tracta aquest i 

altres temes”, lamenta Pilar Rabaque, membre de la Comissió de Dones del Col·legi 

d’Advocacia de Barcelona.  

Tant sols 10 comarques de les 41 que hi ha a Catalunya, compten amb un jutjat 

especialitzat en violència sobre la dona que sigui exclusiu. En total n’hi ha 19, 13 dels 

quals estan a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran, 

no en disposen.  

En els territoris amb menys població s’habiliten jutjats de primera instància per dur a 

terme els processos judicials d’aquest àmbit amb compatibilitat d’altres, tal com estableix 

la llei (LOPJ, 6/1985). D’aquests n’hi ha 27, la meitat a la província de Barcelona. 

Tanmateix, en els casos de violència més greu, ha de passar als Jutjats Penals si la 

pena és inferior a 5 anys i en tot cas a l’Audiència Provincial quan la pena demanada és 

major. Dels últims, només n’hi ha un cada capital de província.  

El 2007, un informe de l’Institut Genus alertava de la problemàtica en els jutjats mixtes 

on era complicat combinar les tasques ordinàries amb les especialitzades i demanava 

la creació de més jutjats especialitzats. 
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Atenció per les dones de la capital 

La legislació estableix que cada partit judicial, la unitat territorial que utilitza 

l’administració de justícia, s’estableix en funció de la dimensió del territori i la població. 

A partir de 15 quilòmetres de radi i 25.000 habitants, tot i que s’han hagut de fer 

excepcions en el cas de poblacions urbanes molt concentrades i poblacions rurals 

despoblades. En total n’hi ha 49 a Catalunya, la meitat a la província de Barcelona. 

Així veiem com hi ha partits com els de Barcelona o el Prat de Llobregat que només 

actuen sobre la mateixa ciutat mentre que el de Lleida dóna servei a 65 municipis. 

Carme Bosch és coordinadora d’un grup de dones a la comarca de l’Alt Empordà. “Aquí 

a l’Empordà, tot es concentra a Figueres. Si ets de Maçanet de Cabrenys que està a 

l’altra banda, tens molt difícil venir tant als jutjats com als serveis d’atenció, perquè hi ha 

molt poca freqüència en els transports públic”, explica.  “Encara és pitjor per aquelles 

que ho fan d’amagat dels seus marits”.  

Aquesta situació pot empitjorar si s’acaba establint el Projecte de Llei Orgànica del 

Poder Judicial aprovat el 27 de febrer de 2015. Diversos informes han manifestat que hi 

hauria un gran impacte en la justícia a Catalunya. Des de l’Observatori Social i Econòmic 

de la Justícia calculen que 304 jutges i magistrats haurien de traslladar-se a les capitals 

de província des de les poblacions on treballen actualment. Segons l’informe de 

l’Observatori, la població més afectada seria la de Lleida on els ciutadans haurien de 

recórrer 71km més de mitjana, alguns fins a 100km, per acudir als tribunals. 

Menor població, menor atenció 

Veient que la distribució dels organismes judicials es fa en part, respecte la dimensió de 

la població, cal preguntar-se si efectivament, menys població implica menys volum de 

feina. 

El partit judicial de Barcelona certament és el que rep més denúncies per violència de 

gènere amb molta diferència. El 2015 va rebre 5.142 denúncies. La segueix el partit 

judicial de l’Hospitalet de Llobregat però amb 932. Tot i així Barcelona compta amb cinc 

jutjats especialitzats de violència sobre la dona, mentre que la resta només en té un o 

bé un de mixt que gestiona altres àmbits.  

Si mirem doncs dades de taxa de congestió dels jutjats, indicador que mesura la 

diferència entre els assumptes que han de resoldre i els que queden resolts a final d’any, 
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veiem que als Jutjats de Violència sobre la Dona de Barcelona oscil·la entre el 81% i el 

113%. Gairebé tota la resta de jutjats de la província de Barcelona, especialitzats o no, 

que tracten violència sobre la dona, tenen una taxa de congestió major. A Berga arriba 

fins el 167%, 124% a Igualada, o 118% al Prat de Llobregat.  

Un informe de l’Observatori Social i Econòmic de la Justícia, afirma que la taxa de 

congestió augmenta en els jutjats de violència sobre la dona que estan fora de les 

capitals de província. 

Granollers amb la meitat de població que Mataró, 60.101 habitants vers 124.867, el 2015 

van gestionar aproximadament el mateix nombre de denúncies (364 vers 348).  

“Estem ofegats”, reconeix el lletrat del Jutjat de violència sobre la dona nº1 de 

Granollers. “Ens van treure dos funcionaris i es nota, els processos s’allarguen més i no 

pots prestar l’atenció que voldries”.  

Infradotació de personal 

El partit judicial de Barcelona ciutat compta amb 2 de cada 3 jutges de tota la província 

de Barcelona. Segons un informe de l’Observatori Social i Econòmic de la Justícia, és 

l’únic partit judicial amb excés personal si es compara amb la resta de partits de la 

província. Aquesta tendència es repeteix a totes les capitals de província de Catalunya, 

en detriment dels altres jutjats fora de la capital. 

No tot és qüestió de recursos 

Tanmateix, si observem les xifres de condemnes en casos de violència de gènere, 

sembla que la manca de recursos no implica un pitjor tractament.  

A Barcelona només es condemnen el 48% dels casos. Aquesta xifra la superen les tres 

altres províncies, amb Lleida al capdavant, on es condemnen el 93,2% dels casos jutjats, 

segons el Departament de Justícia de Catalunya.  

El mateix succeeix amb les ordres de protecció.  A Barcelona es concedeixen el 29% de 

les admeses a tràmit, un percentatge que puja al 32% a Girona. A Tarragona en són el 

65% i a Lleida arriben fins el 87%, més del doble que a Barcelona.  

En aquest sentit, Pilar Rabaque, membre de la Comissió de Dones del Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, assegura que no és una qüestió de recursos. “Per molts 

recursos que hi hagi, si no hi ha una voluntat, una vocació, no faràs bé la teva feina”. 
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Mercè Feliu és una advocada especialista en violència de gènere que treballava a 

Barcelona però va decidir marxar a l’Ebre: “Treballo millor aquí, no hi ha tant volum de 

feina i en concret a Tortosa hi ha molta conscienciació, es treballa molt i les dones amb 

què tracto estan més acompanyades” 

L’oferta formativa que reben els jutges i que pot permetre una major especialització però, 

tampoc està equilibrada territorialment. El Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, encarregat de la formació de jutges i magistrats a Catalunya, tan sols 

ofereix formació a la seu situada a Barcelona, de manera que si els operadors jurídics 

volen assistir als cursos i jornades organitzats han d’anar a la capital catalana.  

Diferències generalitzades 

La problemàtica territorial no només afecta a l’àmbit jurídic en el tractament de la 

violència de gènere.  

“Ens havíem trobat que en temes de mutilació femenina, a Girona es treballava d’una 

manera, per la implicació dels comandaments que hi havia, i a Ponent no es detectaven 

casos quan sí que n’hi havia” diu Cristina Guiu Monte, tècnica de l’Unitat de Suport a 

l’Atenció a les Víctimes del Departament d’Interior.  “Vam crear un protocol perquè 

l’atenció sigui estandarditzada a tot arreu, tenim la sort que tenim efectius a tots els 

territoris”.  

També en la valoració del risc, “Hi havia gent que et feia una denúncia de tres fulls amb 

tota la història prèvia, i altres que només redactaven mig full, sobretot aquells que no 

tracten el tema tant sovint i per tant no estan sensibilitzats”. Des de gener de 2016 s’ha 

implantat un qüestionari de valoració del risc estàndard per assegurar-se que totes les 

dones reben el mateix tracte.   

L’Institut Català de les Dones també va elaborar un protocol l’any 2009, però un cop 

més, la seva aplicació depèn de la sensibilitat de cada operador.  

En els recursos d’atenció i informació, el servei que està més estès en el territori són els 

Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIADS) Tanmateix només n'hi ha a 98 

municipis i la seva distribució és desproporcional. Veiem per exemple com en el Vallès 

Oriental i el Maresme, amb una xifra similar de població, el primer compta amb el doble 

de SIADS. La demarcació de Barcelona té 52 SIADS, a l’Ebre disposen només de 5, el 

que implica que les dones han de recórrer més quilòmetres per accedir a un. Certament 

però, no hi ha cap comarca que no en disposi.  
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Tanmateix, si ens fixem de nou en altres aspectes aliens a la quantitat, segons dades 

de la Generalitat, en els municipis petits els SIADS tenen més pressupost per treballar 

amb cada cas que no pas en els grans, ja que tenen menys volum de feina. 

Per altra banda, en el cas d’aquests serveis no hi ha un protocol marc com sí es fa en 

l’atenció que duen a terme els Mossos d’Esquadra, el que provoca que l’atenció sigui 

diferent a cada centre i depengui dels coneixements i capacitats dels coordinadors.  

On sí hi ha mancances és en els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), que són els 

encarregats de la recuperació i reparació de les dones que han patit violència de gènere. 

Només n’hi ha 8 a tot Catalunya, en les principals ciutats, el que fa que sovint els SIADS, 

que tècnicament només ofereixen informació, acabin assumint tasques dels SIE.  

És evident doncs que hi ha una desproporcionalitat en l’atenció a les dones víctimes de 

violència de gènere en tots els organismes pels que passen ja abans de començar el 

procés judicial. Els recursos no estan adequats a les dades reals de volum de feina i al 

territori. No només a nivell quantitatiu, sinó qualitatiu, ja que no es compta amb protocols 

generals que siguin efectius, el que acaba deixant la qualitat de l’atenció que reben les 

dones en mans de la sensibilitat de cada persona.  
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REF LEX ION S  FIN A LS  

Amb la finalització d’aquest projecte puc afirmar rotundament que ha sigut una 

experiència molt gratificant de la qual he après moltíssim i molt més del que m’esperava. 

Al realitzar un treball en format projecte, he pogut seguir com és el procés de creació 

d’un producte periodístic, i per tant m’he enfrontat a moltes situacions de la realitat de 

l’exercici del periodisme.   

Noves habilitats 

Al realitzar aquest projecte he treballat diferents aspectes del periodisme. 

He practicat el periodisme de dades, de manera que he hagut d’aprendre a utilitzar 

bases de dades, i més enllà d’això, he après a donar context a les xifres. He vist que la 

bona pràctica periodística no és només trobar les dades i mostrar-les, sinó explicar 

aquestes dades. He après doncs a buscar tot tipus de dades, m’he mogut entre 

pressupostos i dades estadístiques. Per suposat també a treballar-les, a saber llegir 

entre línies i a com generar contingut a partir d’aquestes. Per exemple en el reportatge 

sobre la formació dels operadors jurídics, vaig veure que no era suficient en donar el 

pressupost que s’atorga a la formació, sinó que calia comparar aquest amb els que es 

donen a d’altres partides per llavors tenir criteri per informar de si era suficient o no.  

He treballat també intensament l’elaboració d’entrevistes. M’he enfrontat a diferents 

tipus d’entrevistes. He treballat amb experts en matèria, en aquest cas la violència de 

gènere, amb els que havia d’elaborar un qüestionari amb criteri que em permetés 

aprofundir i fer reflexionar l’entrevistat.  

He hagut de desenvolupar la part més empàtica al tractar amb víctimes de violència de 

gènere. He hagut de planificar un qüestionari que no revictimitzés a les dones però que 

alhora em permetés aconseguir els meus objectius. L’experiència de tractar amb aquest 

col·lectiu ha sigut molt enriquidora.  

També m’he enfrontat a entrevistes dures en les que havia de qüestionar a professionals 

i/o l’administració i en les que se’m qüestionava a mi. Aquesta va ser una gran 

experiència, vaig haver de fer-me valer i sobretot vaig haver d’agafar molta confiança en 

mi mateixa perquè l’actitud de l’entrevistat no em minimitzés. La primera va ser amb la 

magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona nº2 de Barcelona. En aquest cas, tot i 

que vaig dur a terme tot el meu qüestionari, l’actitud del testimoni em va deixar en part 

fora de joc per rebatre les seves respostes. Va ser a partir d’aquí quan vaig aprendre i 
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en les següents no vaig dubtar en qüestionar a l’entrevistat a partir de la preparació de 

l’entrevista que havia fet.  

He après doncs la importància d’una bona preparació de les entrevistes. Al llarg de 

l’elaboració del projecte vaig veure com a mida que coneixia més el fenomen i tenia tot 

el context d’entrevistes, les següents eren molt més profitoses. Així mateix, em vaig 

adonar que hi havia algunes primeres entrevistes de les quals podria haver tret més suc 

si hagués tingut més coneixement.  

La recerca d’informació documental també ha jugat un paper important en el 

desenvolupament d’aquest projecte. He hagut de treballar amb diferents canals d’accés 

a informació, uns més tècnics i acadèmics i altres més informals. He hagut de fer una 

gran feina en la planificació de recerca de documents, he hagut d’aplicar diferents 

mecanismes, opcions per arribar a trobar els documents que volia.  

Però d’aquí m’enduc el que és un dels millors aprenentatges que he fet: la persistència. 

A l’inici del projecte no trobava la informació que necessitava, era gairebé impossible, 

però no vaig desistir i vaig utilitzar diferents fórmules i vaig seguir intentant i finalment a 

través d’uns primers documents trobava l’accés als que jo volia, o els he hagut de 

demanar directament a la font. A mida que anava avançant sabia millor com buscar la 

informació que requeria, perquè estava agafant experiència. Realment és una de les 

reflexions destacades que m’enduc, no he de desistir mai perquè sempre hi ha una 

manera d’aconseguir el que vols.  

Reflexions sobre l’exercici periodístic 

Al llarg de tot el procés d’elaboració se m’han plantejat diversos dilemes i he pogut 

reflexionar molt sobre el periodisme i la tasca i responsabilitat dels professionals de la 

comunicació.  

Un d’aquests dilemes va ser la neutralitat que ha de mantenir o no el periodista a l’hora 

d’elaborar els continguts. En aquest sentit, a mida que anava realitzant totes les 

entrevistes i documentant-me, el meu punt de vista sobre la problemàtica estava del 

costat de les víctimes i els altres subjectes crítics amb la tasca jurídica. Per altra banda 

però, escoltava les opinions i justificacions dels operadors jurídics. Se’m van plantejar 

dubtes com a qui donar més veu, com introduir les fonts de manera que no produís una 

idea prèvia al lector, sinó que fos aquest qui s’acabés formant la seva opinió. La 

conclusió a la que he arribat és que per oferir la teva opinió has de tenir un gran 

coneixement del tema per tal de poder justificar el que dius, d’altra manera és millor fer 

una peça el més neutra possible en que s’ofereixi la realitat amb dades i opinions 
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d’altres, perquè sigui el lector qui es creï la seva pròpia, donar elements perquè faci ell 

la reflexió. Tot i que certament, en la pròpia elecció de les fonts que donaran la opinió ja 

hi ha implícita la subjectivitat del periodista.   

He comprovat doncs, que per informar adequadament d’un tema, cal ser-ne gairebé un 

expert, perquè sinó no sabràs qüestionar les dades que treballis, ni podràs elaborar 

peces ben contextualitzades o arribar a aprofundir en les qüestions més amagades dels 

temes que tractis. De cara al futur, una via a plantejar-me és la d’especialitzar-me en un 

àmbit concret, ja sigui el gènere, els conflictes, la pobresa, etcètera. 

Amb aquest projecte he rebut doncs un cop de realitat i humilitat, he vist que em queda 

molt per aprendre.   

Al recollir fonts i dades em preguntava també quan havia de parar. Hi havia moltes 

opinions i moltes fonts amb qui parlar, també moltes dades. De cada tema ja específic 

que tractava encara trobava subtemes que mereixien ser tractats i que ajudaven a 

complementar el principal. Era conscient que cal fer una tria, però no volia quedar-me a 

la superfície de la problemàtica i no sabia quan parar. A aquest dilema crec que encara 

no hi he trobat una resposta clara, dubto d’entre incloure moltes fonts i dades per una 

banda o triar només unes concretes per altra, quina informa més o desinforma. Tot i així, 

probablement el més adequat és oferir menys fonts sempre que estiguin triades amb 

criteri, per tal d’oferir un producte que pugui atraure el lector i aquest pugui obtenir una 

idea clara.  

Al ser un projecte de llarga durada, he anat veient com el producte anava adquirint 

qualitat. He comprovat com millora una peça periodística a mida que pots afegir context 

i anàlisi de diferents dades. He comprovat també que per arribar aquí cal temps.  

El format periodístic 

Recollint doncs, aquesta última reflexió, he pogut observar les diferències que hi ha 

entre el periodisme ràpid, del dia a dia, poc aprofundit; i el periodisme lent, d’investigació 

i reflexió. En l’era de la informació ràpida amb les xarxes socials i els mitjans digitals, 

m’he adonat del que aporta la informació treballada de forma exhaustiva. Crec que el 

paper és un bon suport per oferir aquest tipus de productes, que requereixen d’una 

lectura més pausada i reflexiva, i per tant una via de futur per mantenir aquest format. 

No tant per a productes de consum diari sinó per a productes elaborats i de consum 

pausat, no per informar-se sinó per conèixer. 
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He descobert que els reportatges d’investigació i format llibre són una via per la que 

m’agradaria seguir treballant en el futur.   

Valors 

Així doncs, d’aquest treball m’enduc coneixements, habilitats i sobretot valors. La 

persistència, la responsabilitat, la humilitat, l’ètica, la qualitat. 

En definitiva, sé que aquest projecte presenta errades i aspectes a millorar, però 

precisament d’aquests errors són dels que m’enduc tot el coneixement que he adquirit 

elaborant-lo. Estic segura que en tots els meus treballs periodístics que dugui a terme a 

partir d’ara hi haurà la llavor del que aquí presento.  

 

PRO POS T ES  DE  MI LL ORA  

Parlant d’errors, a continuació identifico alguns dels que crec que he comès en 

l’elaboració d’aquest projecte.  

Pel que fa al producte en sí, el que afegiria seria una major dosis de reflexió. Tant en les 

fonts incloses com en la redacció que permetés deixar obert un debat i donessin peu a 

aquesta reflexió. He volgut donar massa informació.  

Pel que fa a la meva tasca dins el projecte, crec que per la seva continuació caldria una 

major planificació temporal del desenvolupament del producte periodístic. Més 

organització de les dades i del moment a entrevistar a cada font, per poder obtindré  

abans la informació necessària i crear qüestionaris elaborats que portin a la reflexió de 

l’entrevistat.  
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AN N EX OS  

 

ANNEX 1. ANOTACIONS JORNADA “LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: ANÀLISIS I 
REFLEXIONS DE L’IMPACTE SOCIAL” 

 

El 60% de les dones són de nacionalitat espanyola. De 26 a 45 anys. Amb una situació 

familiar que va més enllà de la parella.  

De cada 100 dones agredides, 57 tenen fills menors d’edat.  

Desembre és el mes de major pressió familiar.  

El 74% no denuncia. Cal conscienciar que cal denunciar.  

Hi ha moltes formes de violència, hi ha moltes denúncies que es retiren per coacció.  

Hi ha més d’un miler d’associacions per la igualtat i promoció de la dona. 

La relació de comunicació entre policia i magistrat: S’ha d’intentar facilitar la tasca amb 

un resum.  

Fina Birulés, professora de filosofia a la Universitat de Barcelona, Filosofia i Gènere 

Pensar és gosar anar més enllà. Anar cap allò que encara no és. No és el amteix que 

actuar També és una demora de l’acció. No canvia la realitat de manera  directa.  

Amb l’oposició moral a qualsevol tipus de violència els unim totes i evitem enfrontar-nos 

a certs tipus. La condemna moral esborra les diferències entre els tipus de violència.  

La violència té un contingut desbordant.  

El fatalisme és una superstició.  

Ens protegim de les experiències particulars.  

La violència humana no és bestial ni irracional, implica una complexitat intel·lectual. El 

comportament humà violent és fruit del desig d’impedir la llibertat de l’altre.  

La lliberta relacionada amb l’acció, no la conducta. La llibertat de moviment, real o 

subjectiva, és la fonamental.  
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Hi ha un desig d’eliminarla inseguretat que genera la llibertat de l’altre.  

Cal fixar-nos en la llibertat per obrir vies a la solució del problema.  

S’ha cregut que un cop igualats els drets. S’acabaria la violència femenina.  

Les restes del patriarcat poden ser més perilloses que el règim patriarcal en sí.  

La igualtat en drets no implica llibertat. Tot apunta a com si només hi hagués dues 

solucions: El càstig, com si no sapiguéssim reprimir-ho o l’educació, com si els adults ja 

no poguéssim fer res, i els hi passem el problema als nens perquè ho solucionin.  

Tenim responsabilitat política per mantenir certes estructures, hàbits, etcètera.  

La igualtat és la condició prèvia a allò polític. Hi ha llibertat quan hi ha pluralitat, quan hi 

ha espai entre tu i jo.  

Necessari anar més enllà de la igualtat. La igualtat no és homogeneïtat.  

Sandra Ezquerra, La violència estructural contra les dones: factors i conseqüències 

Beneficis de l’acció versus costos de la inacció 

Els països defineixen la violència de gènere de manera diferent.  

Elisabet Almeda, Dones a la presó 

Dones empresonades, pateixen violència estructural.  

615 dones empresonades a Catalunya. El 7% del total.  

Se les castiga diferent. Se les castiga més perquè han vulnerat la llei i també el rol de 

dona. Se’ls hi recorda el rol de dona. Les presons estan pensades per homes. Hi ha 

treballadors sense formació en perspectiva de gènere. Hi ha una medicació 

desmesurada. Guanyen menys diners amb els tallers. I hi ha una estigmatització.  

Montse Plaza, L’impacte de la violència masclista en l’entorn proper 

L’impacte en els infants es dóna des de l’embaràs amb l’estrès  i els nivells hormonals. 

Els fills normalitzen la violència, altres la rebutgen i altres al repeteixen.  

Reben conseqüències emocionals. La resposta dels fills davant la violència: submissió, 

resiliència i revictimització.  

Margarida Saiz 
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Impacte de la violència en l’entorn i el serveis d’atenció 

Cal ajudar l’entorn perquè pugui acompanyar la persona que viu violència empoderant-

la en la pressa de decisions.  

Els efectes en l’entorn són la ràbia, culpa, vergonya, por, impotència dol i somatització.  

Andrea García, Nou model d’atenció a les víctimes 

Fer seguiment a tres nivells: L’agressor, la víctima i l’entorn. Fins ara es feia només amb 

la víctima.  

Els Grups d’Atenció a la Víctima són els que fan el seguiment, estan a les comissaries.  

Cal acabar la solitud, quant més suport, més forta i empoderada se sent. Cal seguretat, 

informació, acompanyament i comprensió.  

Fins que no passa pel procediment judicial no podem fer un seguiment perquè 

vulneraríem drets. Sí informem a la víctima si l’agressor canvia de domicili.  

Recomanacions als mitjans 

Cal que destaquin els casos d’èxit, ajudar a visibilitzar el procés de recuperació.  

Cal posar l’accent en l’agressor.  

Cal que es formin.  

Cal col·locar les responsabilitats.  
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ANNEX 2. ANOTACIONS I CONGRÉS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE L’ICAB 

 

Presidenta de l’Institut Català de les Dones 

És un fet estructural. Té a veure amb el poder de l’home sobre les dones.  

Tenim institucions patriarcals.  

Els processos judicials són revictimitzadors. La relació entre denúncies i condemnes és 

baixa. Cada any hi ha menys ordres de protecció.  

2 de cada 3 dones que demanen protecció, no la reben i només 1 de cada 4 obté 

sentència condemnatòria.  

Teresa Peramato, Fiscal adscrita ala Fiscalía de Sala de Violència sobre la Dona 

Cal que l’agressor es senti rebutjat.  

Abans les dones eren objecte de prova, ara són subjecte.  

Des de la denúncia, fins que es pronuncia el jutge, la dona està desprotegida.  

Hi ha un protocol, però no s’aplica.  

Caldria no donar opció a no declarar.  

1a Mesa: Procediment judicial: revictimització? 

Mª Isabel Morán González, fiscal degana de violència i protecció de la víctima de la 

Fiscalia Provincial de Barcelona.  

Ester García, Advocada 

Mª Antonia Coscollola Feixa, Magistrada del jutjat d’Instrucció nº 24 de Barcelona.  

Cal que acreditin el risc i això és complicat.  La por és un sentiment subjectiu.  

Molts cops denunciesn l’últim fet i potser aquell és molt lleu però és el que l’ha fet 

explotar. No et deixen com advocada preguntar per episodis anteriors. Per un únic 

episodi és molt difícil donar ordre de protecció.  

Al jutge de guàrdia no li agrada que li plantegin proves.  
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La rapidesa ha enfonsat el tema de les proves. Ningú comet el delicte fora de l’àmbit 

familar.  

Amb l’estatut de la víctima es rebutjaran totes les preguntes que no tinguin relació amb 

el cas.  

L’ordre de protecció és la forma de protecció més eficaç. Què cal canviar per 

revictimitzar menys? Introduir espais amables, fer ús de la videoconferència, Formació 

pels treballadors, Informació clara.  

Coneixement psicològic de la víctima, saber per què passa, què sent.  

Dotació pressupostària per desenvolupar mecanismes.  

2ª Mesa: Les dones maltractades estan acompanyades? 

Anna Choy, Caporal del Grup Regional d’Atenció a la Víctima de Barcelona 

Laia Rosich, Psicòloga. Associació El Safareig 

M. Pau Rosas, Oficina d’Atenció a la Víctima 

Hi ha diferents nivells d’acompanyament, varia en funció del moment.  

Amb l’estatut de la víctima, aquesta passa a ser un subjecte actiu, però no hi ha grans 

canvis.  

Arriben desorientades, amb por i culpa.  

Cal que la dona vagi acompanyada, així seria molt millor, el panorama de vulnerabilitat 

canvia radicalment.  

La vulnerabilitat depèn encara de la sensibilitat del treballador que les atén.  

A vegades s’acompanya i a vegades no. Hi ha molts dubtes entre els professionals, no 

saben qui ha d’acompnayar quan. Les partides pressupostàries per acompanyar són 

inexistents.  

Els jutjats no volen coordinar-se, treballar en xarxa. Diuen estar ocupats.  

Cal intervenir  sobre la perspectiva de gènere. Entendre les dones i la situació per la que 

passen.  

Cal coordinació. Cal creure que l’acompanyament és algo positiu. Cal molta formació i 

també especialització.  
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ANNEX 3. RESULTAT ENTREVISTA AMB ESTER GARCÍA, ADVOCADA  
ESPECIALITZADA 

 

Per què hi ha revictimització? 

Tot i tenir eines legals per buscar aquesta protecció, no hi ha formació. Els operadors 

legals que treballen en l'administració no tenen formació específica en violència 

masclista. Els jutjats especialitzats en violència sobre la dona són els que menys 

formació tenen.  

Mossos d'esquadra i els cossos policials en general és un col·lectiu que s'ha format 

força, han buscat la manera de fer-ho.  

 

Tampoc crec que hi hagi gaire formació en violència de gènere per l'assistència lletrada. 

Estan intervenint advocats i advocades que no tenen ni idea de violència de gènere, i 

això implica també una revictimització. Les dones es senten maltractades pels seus 

advocats. [Anècdota maria advocat que no li va preguntar mai per la seva història, que 

no li va fer cas quan va demanar biombo] 

Treballar amb violència desgasta molt, i els que ho fem necessitem autocura. Això en 

els jutjats és inexistent. Es cremen quan retiren denúncies però no es preocupen de 

perquè ho ha fet, no saben veure què hi pot haver darrere aquesta decisió, què li passa 

pel cap. (no se li ha donat ordre de protecció, depèn econòmicament de la seva parella, 

hi ha fills..) 

La majoria  de condemnes que jo aconsegueixo, les dones van sense protecció durant 

tot el procés i aquest pot durar des de any i mig a dos anys.  

Trobem més sensibilitat als jutjats penals normals que no als jutjats específics de 

violència. I ja ni t'explico quan la dona va sense assitència lletrada. No se la té com a 

part, és un zero a l'esquerra, amb l'estatut de la víctima ara s'està intentant donar-li més 

drets, però encara en té més l'acusat que ella.  

No pot proposar prova, l'advocat de l'agressor i el fiscal poden pactar sense ni sentir la 

veu de la víctima. La citen a declarar, i dos anys després venen amb una citació de 

judici. En aquest transcurs de temps a la dona no se la ha informat de res, no sap quines 

proves s'han aportat. Diuen que fiscalia les representa, però fiscalia no s'ha entrevistat 

mai amb elles, així que no sap quines proves aportar. No saben per quin delicte van, 

quina pena es demana. 
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Parlen de que hi hagi assistència lletrada obligatòria quan vagin a denunciar. Jo vaig 

més enllà. Crec que hi hauria d'haver assessorament previ perquè la denúncia és una 

peça clau en el procediment. Jo normalment, acompanyo a la dona.  

Si la denúncia no es fa bé, després tot és molt més complicat. Estarà més qüestionada 

encara.  Quan jo les acompanyo a denunciar jo ja porto un temps treballant amb elles. 

La denuncia s'ha de preparar. Perquè normalment la dona que pateix un episodi de 

violència física, normalment n'hi ha més darrere. Si denunciem no hem de denunciar 

només l'últim episodi sinó que cal denunciar-ho tot.  

La primera pregunta que faran llavors és perquè no ha denunciat abans. M'és igual, cal 

preparar-ho. En un cas de agressió sexual amb drogues, vam haver de fer teràpia 

hipnòtica i altres perquè la noia aconseguís recordar i llavors poder fer una millor 

denuncia que no pas anar sense recordar res (per les drogues). I mossos pressionava 

perquè denunciés.  O la violència psicològica habitual, és complicadíssim, perquè les 

dones no ho expliquen perquè ho troben normal.  

És més difícil condemnar la violència psicològica perquè és difícil de demostrar, però jo 

sempre dic que hi ha prova de tot. Cal treballar-ho, i sobretot amb la dona. Cal tenir un 

vincle de confiança. Hi ha moltes dones que ometen informació per vergonya.  

Jo tinc formació psicològica, per arribar a crear un vincle de confiança. Tinc una dona 

que entre altres coses la violaven amb pastanagues i carbassons, però clar, li feia molta 

vergonya dir-ho. Ella va anar a denunciar sola, i com no ho va dir, si ara ho diu, la 

cruixiran qüestionant que perquè no ho havia dit abans. "Vostè no s’encordava d'això?" 

Al llarg del procés van recordant més coses. Hi ha coses que ho tenien normalitzat, i 

llavors un dia es donen compte que també era violència. Només donen importància a 

l'empenta. Però clar, al judici han de dir exactament el que van dir a la denúncia. Caldria 

entendre que és normalíssim que introdueixin fets nous, perquè es senten més fortes, 

han marcat distància. "Usted se está contradiciendo, porque... " És un element que el 

jutjat ja pot tenir per dubtar de la credibilitat de la dona.  

La rapidesa 

Els judicis ràpids són un error. En un judici ràpid és la paraula d'un contra la de l'altre. 

Qui declararà millor? Ell. Perquè ella està més tocada, li afecta més i s'hi juga més. Ell 

ho pot negar tot.  

Tampoc són tant ràpids (5, 6, 8 mesos). Els jutjes també estan pressionats per les 

estadístiques, cas obert cas tancat. Ara una de les reformes és que les instruccions durin 
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6 mesos. Perquè n'hi havia que duraven fins a any i mig. I no perquè es fessin moltes 

proves, sinó que triguen molt en donar les ordres.  

Ordres de Protecció 

Jo crec que aquí per població és posen moltes denuncies. Llavors tu veus que van com 

xurros. Van desbordats, escolten la dona el mínim necessari, no es paren 

detingudament per veure si hi ha un risc objectiu.  

Dins el dret, la branca del dret penal, és una de les més desqualificades, menys 

valorades. I dins el penal, la violència és en el que menys es vol treballar, perquè 

realment crema molt. I molts jutges i jutgesses els han posat a dit, i clar, no volen estar 

allà.  

A la resta de poblacions fora de Barcelona només hi ha 1 jutjat de violència i que a més 

no només porta violència. Clar, van desbordats. No poden prestar l'atenció que 

necessita un tema de violència. I en molts casos jo crec que ni volen.  

La de Gavà és al contrari, no té criteri i atorga ordres a totes. Però la resta de jutjats, 

tots, són d'arribar a maltractar la dona. Recordo la d'Arenys de Mar, no donen l'ordre 

perquè al preguntar-li què volia, la dona va dir que volia que el fiquessin a la presó, i la 

jutgesa no va donar l'ordre perquè deia que hi havia animadversió (odi) cap al home. 

Tot i haver-hi amenaces, fotografies de les lesions.  

Moltes vegades pregunten: "usted quiere condena para él?" i la dona diu: "No yo lo que 

quiero es que me deje en paz". Si la dona diu això, és una absolució, està absolt. Ha de 

dir expressament que vol condemna. Això no ho saben, cal preparar-les.  

A mi el que em molesta, és que me la maltractin al jutjat. El menyspreu.  

Amb un mapa anatòmic de 28 creus, estava en risc de mort. Paqui Verdejo num. 2. Va 

arxivar el cas perquè la dona no volia parlar no es veia amb cor. Tot i tenir el mapa 

anatòmic. Ni van citar l'home. Finalment va ingressar a la presó.  

Moltes vegades els hi dic: Mira faré que tinguis un judici digne 

A Catalunya, hi ha manca de formació, un percentatge altíssim de denúncies diàries, i 

la falta d’infraestructura.  

Espais Amables 
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Ara sí que és cert que s'han posat unes sales. Però són claustrofòbiques. Sense 

finestres, sense cap distracció pels nens. Sense lavabo, tot i les hores que hi arriben a 

passar.  

La mampara està molt malament vista. Les mampares que han posat estan en un lateral 

de la sala, si fiques la dona allà, el jutge no la veu, i per mi el llenguatge corporal és molt 

important.  

La llei diu que ho ha de recomanar el metge forense. Ja que entris demanant mampara, 

et poses el jutjat de cul, la poden tractar pitjor. Jo no acostumo a demanar-la. Diuen: 

"Qué le va a hacer delante de mío?". Però no entenen que és perquè estigui tranquil·la 

i pugui declarar tranquil·la. Però no ho entenen, i no ho entenen perquè no tenen 

formació. 

Quan entren i es posen a tremolar, plorar, o no escolten la primera pregunta perquè es 

queden com en shock. "Oiga señora tranquila que no la va a pasar nada ehh" 

La de violència 3, la Gabriela, digna de passar un test psicotècnic. Aquesta les renya 

cridant directament: "Que no me llore!!" Fins i tot advocades surten plorant.  

Arribar a tocar el crostó a un jutjat és molt difícil, calen molts recursos. I realment les 

dones estan tant desgastades que passen. Jo no puc ficar una queixa, la de posar 

l'afectada. Diga-li que a més del seu procediment passi per un procediment amb el jutge 

i més si t'ha de portar després el divorci.  

Com a entitats, advocats --> Estem fent queixes, i ho diem publicament. Però això ho fa 

molt poca gent. En el congrés Carlos Pascual Alfaro es va esborrar quan se li va dir que 

el format seria com un debat.  

Jo a vegades forço, i miro quin dia posar la denúncia perquè em toqui algú més sensible.  

Jutges amb perspectiva 

Jo no conec a cap, i mira que he anat per tota Catalunya. Hi havia un a Blanes, que si 

més no, era sensible. Respectuosos ho són en general, ara, sensibilitzats…  

L'Estatut de la víctima planteja avenços, una altra cosa és el que es faci. Per exemple, 

l'estatut diu que la víctima pot anar acompanyada d'algú de la seva confiança en les 

declaracions, però jo encara no ho he vist, i no crec que els jutges ho permetin. Perquè 

la llei diu que poden ser acompanyades però que el jutge ho pot denegar, i no els hi 

agrada, quanta menys gent hi hagi controlant el que fan, millor.  
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Des de la instal·lació de càmeres, estan més continguts. Tot i així, fan: "pare grabación" 

"que no me llore, etcètera, etcètera" "reanude grabación".  

Ja hi ha eines legals perquè funcioni, i n'hi havia abans de l'estatut de la víctima. Però 

si qui les ha d'aplicar no està format, no s'aplicarà.    O es posa imperatiu legal o no 

serveix per res.  

Solucions 

Formació  

Moviment més gran per permetre queixar-se dels jutges i jutgesses, que no siguin 

intocables.  

A mi com a advocada em poden obrir un expedient.  

La formació és viable i qui té interès pot formar-se, té opcions. Per exemple les que jo 

faig, venen molts mossos, que no tenen l'obligació i venen motu propi.  

Els jutges creuen que coneixent les lleis, els articles, ja en tenen prou. No entenen que 

cal saber què passa pel cap de les víctimes.  

Hauria de ser obligatori. Com a autocrítica, també dic que els cursos de formació en el 

col·legi d'advocat són de 4 hores. En 4 hores no aprens. S'està demanant que sigui de 

més qualitat.  

A l'Administració de Justícia no demanen formació. La única explicació que trobo és que 

no volen, perquè si volen hi ha moltes opcions i gratuïtes.  
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ANNEX 4. RESULTAT ENTREVISTA GRUP DE VÍCTIMES 

 

Según que preguntas duelen. Tal y como tú te sientes.  

"Sabe usted que por esto puede ir a la cárcel?" - "Perdone yo no quiero que vaya a la 

cárcel, yo solo quiero justicia" 

A cualquier sitio que vas lo que te dicen te hace sentir como si estuvieras haciendo algo 

mal. Mi abogada por ejemplo, una amiga que teníamos en común llamó a mi expareja i 

grabó la conversación. Allí él reconocía haberme pegado. Yo se lo mandé a mi abogada 

y pensé: bueno con el parte de lesiones y esto. Y me dijo: mujeres con más pruebas no 

han conseguido nada. Entonces dije: Bueno si tengo todo esto, y aún te dicen que puede 

que no sirva de nada…Piensas,  ¿Qué más?  

Fui a pedir el parte para el divorcio y el que me lo daba me dice: Es fuerte, eh? Salía en 

el ordenador que yo era víctima de violencia de género. 

A mí lo que me sorprendió es que mi caso no está como un caso de violencia de género. 

Es cierto que no me ha agredido, pero sí he sufrido insultos y ha amenazado a mis hijos.  

Duele más el maltrato psicológico, mucho más. 

Maltrato económico: Como él ha estado trabajando te hace sentir que no tienes nada.  

Yo me pensaba que pertenecía en los juzgados de Granollers, y fui a presentar la 

denuncia. Al cabo de unas semanas voy y me dicen que yo pertenecía a Mollet y que 

habían enviado los papeles allí. A mi no me habían avisado. Fui al de Mollet y me dijeron 

que tardaría 2/3 semanas, y que lo que podía hacer de nuevo si lo escribía igual que en 

Granollers. Como llevaba una copia, me puse a copiarlo a mano de nuevo.  

Al cabo de un par de días me llamaron para declarar. Yo pedí una orden de alejamiento 

y el juez me dijo: Pero mujer Encarna, es la primera vez que le ha pegado.  

Pero no era por mí, era por mis hijas.  

Con mi abogada des de que puse la denuncia en setiembre ya no he hablado más. Le 

he enviado algún whatsapp pero me dice que haber cuando salga el juicio si eso.  

Yo soy de otra época. En mis tiempos no existía todo esto.  A mí me pegaban lo normal.  

En mi caso cuando se celebraron las cautelares, salí destrozada. El juicio era por 

agresión a mi pareja.  
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Leía la sentencia y me dolía.  

Yo no pude hablar, no aceptaron testigos. Yo tuve que escuchar una serie de cosas que 

me costaron mucho.  

No tuvo que pasarles pensión a los niños y la casa se la han dejado a él aunque él gana. 

Y yo, no tengo trabajo y estoy viviendo con mis padres. Lo que él me decía de: "cuando 

quieras vete de esta casa pero te voy a dejar sin nada, sin casa ni niños". Eso, se 

cumplió. 

Yo pensé: Para qué? Para qué he ido a pedir ayuda?. Me parecía increíble. Qué 

protección tenemos nosotras aquí? Suerte que tengo a mis padres. Sino, qué sería de 

mí? 

En ningún momento del proceso he conocido mis derechos o lo que podía pedir.  

El mosso que me tomó declaración sí supo ver que había algo más y me preguntó para 

que lo explicara también.  

El alcalde de mi pueblo se enteró de mi situación y su reacción fue: Ostras, espero que 

no salgamos en las noticias por este caso.  

Era verlo y un medio atroz y un asco. Y en eso deberían tener mucho más cuidado, a la 

hora de hacer las vistas. De no mezclarlos.  

Es duro. Yo tenía terror. A ver qué dices que a lo mejor al salir del juicio me hace algo.  

Las administraciones no son para nada sensibles.  

Yo no soy capaz de mirarle a los ojos. 

Cada coche que veo como el suyo, miro la matricula. Voy vigilando por la calle. Sabes 

que te lo puedes encontrar por cualquier sitio. Vas al supermercado y vas mirando por 

los pasillos.   

Salgo de casa y lo primero que hago es mirar a un lado y al otro. Sobre todo cuando voy 

con mis hijos.  

Siempre tienes la sensación de que puede volver en cualquier momento y hacerte daño. 

Y más cuando has tenido el valor  
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Cuando das el paso de denunciar o de dejarlos, el miedo se multiplica. Tu ya no les eres 

sumisa y eso les puede. Cuando estamos con ellos podíamos controlar el nivel de 

agresividad pero cuando pasas, ya no puedes controlar hasta donde él puede llegar.  

Cuando damos el paso nos tiramos un poco al vacío pero esperando que alguien nos 

proteja. Pero no es así. Luego te das cuenta que no es así.  

Sientes siempre cuando sale por las noticias la muerte de una mujer: no hubo denuncias 

previas. Pero es que es así, sientes tanto miedo que no puedes denunciarlo. Estas 

viviendo con él y no sabes cómo reaccionará. Lo pasas muy mal.  

Te dicen llama, pero hasta que t te ves capaz de llamar pasa un tiempo. Sabes que 

deberías pero te quedas paralizada. 

Como vamos a denunciar si tenemos al verdugo en casa. Si le va a llegar la denuncia y 

lo vas a tener en el sofá. Con el agravante de si tienes hijos en casa. Por eso muchas 

veces te quedas sin denunciar.  

Porque si tu tuvieras claro que te van a dar un piso ni que sea de forma temporal, sería 

muy diferente. Sin eso, te estas exponiendo a que te maten.  

Esa es la sensación de miedo que tenemos.  

Protección, ayudas y recursos. Sobretodo ayudas para poder salir de ahí. Porque están 

atrapadas.  

Yo no estoy atada porque ya no vivo con él, pero sigo dependiendo económicamente. 

Yo no tengo trabajo y dependo de él para que mis hijos puedan hacer actividades, 

colonias.  

Yo no pido que me den ayuda yo pido un trabajo. Un recurso para poderte insertar.  

Porque piensas: si él no les paga esto, mis hijos no lo pueden hacer. Y eso te hace sentir 

humillada. Hacerte creer que tu puedes trabajar y sacar a tus hijos adelante. 
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ANNEX 5. RESULTAT ENTREVISTA FRANCISCA VERDEJO, MAGISTRADA JUTJAT DE 
VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA Nº2 DE BARCELONA 

 

Al entrar en la jurisdicción se recibe formación. Otra cosa ya es la continuidad. 

Además el Consejo General del Poder Judicial cada año presenta planes de formación 

al que cada uno se puede presentar de forma voluntaria.  

Durante el fin de semana, los juzgados mixtos puede ocurrir que ese juez no tenga esa 

formación. Pero eso es irrelevante. 

En todos los planes de formación todos los jueces hemos hecho formación, y antes de 

empezar a funcionar este juzgado, ya recibimos formación todos los jueces que íbamos 

a trabajar aquí.  

Es 1 mes con dos semanas de prácticas.  

No se debería hacer formación continua. Estaría justificada si hubiera un cambio 

legislativo pero mientras no sea así, no hace falta. Es que los jueces aplicamos la ley, 

normas jurídicas. Y el trato que debemos tener con las víctimas es el mismo trato 

correcto que con otras personas.  

 

No se puede exigir conocimientos de psicología además, nosotros aplicamos las leyes. 

Para eso tenemos a los técnicos.  

Yo creo que son casos anecdóticos. Igual que hay errores y fallos en otros sectores, 

aquí puede haberlos. Pero no creo que sea la tónica, sino que son casos anecdóticos. 

Estoy convencida de que es una anécdota.  

La revictimización es una realidad. Porque la ley que tenemos es del siglo XIX. Si la 

víctima declara primero ante la policía después ante mí, y el abogado de lo penal, sí 

existe. Pero los jueces tampoco lo podemos evitar porque si la ley exige que preste 

declaración ante nosotros, el juez de lo penal y en un caso ante la audiencia provincial. 

El sistema penal no lo evita.  

La denuncia por sí sola no sirve.  
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Hay un absoluto desconocimiento del trabajo que hacen los jueces. Posiblemente como 

ha hablado con dones juristas, con asociaciones, que creen que nos falta formación 

específica.  

Biombo: si no hay medida cautelar, no se pone biombo.  

En la carrera judicial si algo está reglado es el ascenso. Por antigüedad o por haber 

aprobado un acceso a una jurisdicción. El concurso de traslado 

A nadie le obligan a ir a un juzgado concreto.  Si uno opta a ir a un juzgado de violencia 

sobre la mujer lo hace voluntariamente en la reforma del año 2010, el ascenso de juez 

a magistrado implicaba un  traslado forzoso. Ahora no, si no quiere se queda dónde 

estaba.  

Puede ser que ellas se sientan maltratadas pero que des del punto de vista penal no lo 

sean. El derecho penal tampoco es la panacea. Habría que ver que es lo que falló antes 

también.  

Está ligado. La ley está bien, habría que tocarla pero sólo para desarrollarla. Lo que está 

fallando es la prevención.  

Sobre casos que no he visto, no opino.  Pero sí, es cierto que esto es criticable, aquí y 

en otro.  

Por qué en Catalunya hay menos órdenes de protección que en otras comunidades. Por 

qué todo el mundo se pregunta esto? 

Hasta este año no hemos tenido el cuestionario policial de valoración del riesgo. Los 

mossos coinciden.  

No se dan porque no se cumplen los presupuestos del 544 que regula las órdenes. De 

protección. Si la diéramos sin que se cumplieran, estaríamos prevaricando.  

Los jueces hacemos una resolución motivada de por qué no se dan.  Simplemente es 

aplicar las normas. No sé por qué en Catalunya  el porcentaje es menor. Puede que en 

otros partidos judiciales, se interpreten los presupuestos de forma más lacia. Siempre 

es más fácil darla.  

Hay que valorar indicios y la situación objetiva de riesgo.  

Además si la señora denuncia, pero luego no se presenta en el juzgado, no puedo darle 

la protección. O si no se sabe dónde está el acusado. 
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Diferencia hay entre Barcelona y Hospitalet que lo tengo aquí al lado cruzando la calle.  

Yo tengo menos funcionarios que tiene instrucción, tengo menos que Hospitalet. Es 

verdad que tengo más recursos que estoy más cerca del equipo de asesoramiento  y 

tengo un fiscal permanentemente. Sí, hay muchísima diferencia. Tanto a nivel material 

como personal. Barcelona en general está por encima de la media. Aunque no a nivel 

de funcionarios. 

ANNEX 6. RESULTAT ENTREVISTA PILAR RABAQUE, MEMBRE COMISSIÓ DE 
DONES DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

Falta molta formació en tots els àmbits. El que veiem nosaltres en els jutjats 

especialitzats és que s’acaben insensibilitzant perquè tracten cada dia amb casos de 

violència de gènere. Jo crec que haurien de fer períodes de descans i així en tornar 

haurien fet neteja. Sobretot falta informació per les dones i també els casos de violència 

psicològica són molt complicats.  

El principal problema al territori és que hi ha llocs on tenen un jutjat exclusiu de violència 

sobre la dona i altres on el mateix jutjat tracta aquest i altres temes. Clar això dificulta 

molt poder fer un bon tracte.  

Hi ha molta desprotecció, també econòmica i falten molts serveis de recuperació.  

ANNEX 7. RESULTAT ENTREVISTA CINTA VIZCARRO, CAP UNITAT DE FORMACIÓ 
JURÍDICA, CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA 

 

Depenem del departament de justícia, signem un conveni amb el CGPJ que és 

l'organisme del qual depenen els jutges i és l'organisme que els hi ha de fer la formació. 

A banda de la formació centralitzada hi ha la descentralitzada.  

Es poden inscriure a tants cursos com volen.  

Quan un jutge ha d'anar a un jutjat especialitzat de VIDO reben un curs per part del 

CGPJ.  

A al formació contínua sempre hi ha cursos que o bé són específics de vido o bé en 

altres activitats incloem alguna cosa de vido. No és només jurídics sinó també d'eines.  
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No cada any fem la formació. Si no hi ha un canvi normatiu no hi ha formació en aquest 

àmbit.  

És el col·lectiu que menys necessita formació perquè n'han tingut en molts àmbits i des 

de molts llocs. I tot i que es necessita des de fa molt de temps, dins tots els col·lectiu 

potser és el que menys.  

Sí que és cert que a nivell d'administració de justícia falta adquirir més eines en relació 

al tractament de la víctima.  Això no vol dir que falti formació, perquè tu pots donar molta 

formació però com la gent la rep i com l'aplica és on està l'abisme. Els jutges que en 

aquest moment estan a vido, formació en tenen i amb escreix. Que aquesta formació la 

portin al dia i l'apliquin dia  a dia ja no t'ho sé dir.  

Més pressupost sempre, quant més sempre es pot fer més. El problema que tenim molts 

cops és que fem formació compartimentada, amb convenis.  

El problema de la formació és que es voluntària. Tu pots considerar que ja saps de tots 

els temes o de quatre i tu vas a la formació que t'interessa. Fins que tu no puguis fer un 

disseny curricular de formació i que puguis fer que qui ocupa aquests llocs hagi passat 

per determinats mòduls obligatòriament, sempre farem formació d'allò que vol o creu 

que necessita però no del que realment cal.  

Jo crec que la formació hauria de ser obligatòria. Jo no entenc que hi hagi jutges i no 

vinguin mai a formació. Jo no entenc que un jutge estigui a un vido i prèviament no 

conegui aspectes sociològics, eines d'entrevista, assertivitat.  

No tenen la formació ideal i no tenen la permeabilitat per formació i pel que han de fer. 

Es mal interpreta que tinguis coneixements amb que els tinguis que aplicar. El jutge no 

ha de fer de psicòleg però ha d'entendre. 

Els jutges estan essent molt pressionats. 

 

ANNEX 8. RESULTAT ENTREVISTA FRIEDA SAN JOSÉ, CAP DE LA UNITAT DE 
FORMACIÓ CONTÍNUA DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Hay dos clases de formación judicial: la inicial y la continua. La inicial es para los jueces 

que han aprobado los exámenes y se hace en la escuela judicial. Es obligatoria y deben 

aprobarla para convertir-se en jueces. En esta tienen un módulo sobre violencia de 

género y hacen una estancia en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer.  
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En formación continua:   

Tenemos la formación especializada obligatoria para los que vayan a un juzgado 

especializado  en violencia de género y a las audiencias especializadas en violencia de 

género. Antes de tomar posesión de su cargo.   

Consta de dos partes: 1 curso online, 6 temas, donde se tratan aspectos tanto 

psicológicos como los aspectos procesales civiles y penales. En este deben elaborar 

dos casos prácticos.   

Paralelamente tienen una estancia de 10 días en un órgano especializado. 

Más 2 días en organismos que gestionan los recursos sobre violencia de género 

(centros de mujeres, de apoyo psicológico)  

  

En el mismo tiempo en el plan de formación estatal, se ofrecen cursos a nivel voluntario. 

El observatorio propone los temas que son más adecuados. Hay todos los años.   

Este año: 

 Curso sobre el convenio de Estambul  

 Reformas legislativas sobre violencia de género 

 El estatuto de la víctima 

   

En esos cursos no solo se trata el aspecto legal. También se habla la forma de tomar 

declaración. 

Se cubren todas las plazas 

 

Opinión 

  

No le sabría decir, nosotros damos formación muy amplia. 

Nosotros tenemos un marco legislativo donde solo se establecen determinadas 

formaciones obligatorias. Nosotros no podemos instaurar una formación obligatoria 

porque no está en la ley, iríamos en contra del estatuto del juez.  
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ANNEX 9. ENTREVISTA CENTRE DE FORMACIÓ JURÍDICA DEL REGNE UNIT 

 

Dear Andrea, 

Thank you for your enquiry sent to the Judicial College.  They assume that by “gender 

violence” you mean violence against women and girls.  

Since the related offences occur in different forms and will arise in different jurisdictions 

it makes your questions difficult to answer. For example domestic abuse arises as a 

criminal offence but can also be considered as an issue within family proceedings. 

Clearly it also arises within serious sexual offences (which will include rape and child 

abuse) and this is a specialised area for the courts where specialist judicial training is 

provided. There has also been some recent specialised training for judges who are 

dealing with gangs who groom young girls who end up being sexually abused [following 

a high profile case in England]. Other offences will include people trafficking, abduction, 

stalking, female genital mutilation, forced marriage and there may be others..  

The simple answer to your questions are as follows:  

All the offences mentioned above will have received some consideration within training 

Mostly, but it is extremely unlikely that a judge or magistrate will hear such a case without 

having come across some form of training provided at induction or continuation, that 

covers the topic 

It will be regular through continuation training 

The framework of the law is always provided but supporting / relevant issues will also 

feature. During a trial the role of the judge is to ensure a fair hearing for the defendant 

but once a case is proved the effects on the victim are considered as part of the 

sentencing procedure. Victims are allowed to make an impact statement. 

It is not really possible to answer this since much of the training is incorporated in to 

training programmes that contain other matters.  

You should also note that listing enables the most appropriate judge to hear cases and 

that control of listing is with the judiciary. 
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Ultimately the courts can only uphold the law and judicial training aims to equip judges 

to process cases in the fairest way to both victims and defendants. In view of this you 

will probably find a much more interesting story in looking at how different governments 

are dealing with the matter as a policy issue, and of course in the legislation that 

Parliament subsequently provides for the Police, CPS and Courts to work with. This topic 

has had a high political profile not just in the UK but globally too. You can find more 

information from the Home Office at https://www.gov.uk/government/policies/violence-

against-women-and-girls   and from Parliament at 

https://www.google.co.uk/search?q=violence+against+women+and+girls&ie=utf-

8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=hfY6V9ysD-

vbgAasmoj4AQ#q=UN+report+violence+against+women+and+girls 

  

I trust this helps you 

Best Regards 

Stephen Ward 

 

ANNEX 10. ENTREVISTA CENTRE DE FORMACIÓ JURÍDICA DE ESLOVÈNIA 

 

Dear Mrs. Lizana,  

we send you answers to your question bellow.  

Do not hesitate to contact us if you have any more question!  

Best regards!  

1. Do the magistrates specialised in gender violence receive specific training to deal with 

that continuously?   

In the Republic of Slovenia there are no specialised judges for gender violence, a 

criminal judge proceeds all criminal offences in accordance with the Slovenian Criminal 

Code. Therefore, there is no specific training in this area of jurisdiction.  

2. Is it compulsory?  
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Judicial training regarding these issues is not obligatory.  

3. What aspects are trained? Only the legal aspects or also psychological aspects in 

order to understand the concept and give an proper treatment to the victim?  

Once a year there is a traditional gathering of all law enforcement institutions in the 

Republic of Slovenia that take part in violence criminal proceedings. The emphasis is on 

non-legal issues, such as described in your question.  

4. How much budget is assigned to the training? (I don't need the exact number, you can 

just say the percentage or whatever.   

Approximately € 5.000,00 per year.  

5. How do you promote the continuous training? It is surprising the difference on the 

percentage of judges that go into continuous training in Slovenia (160%) versus the 

percentage in Spain (38%). I attach here the link to the documents where I saw this data. 

It is on the Figure 35.   

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf  

The Judicial Training Centre (JTC) is the exclusive Slovenian authority for conducting 

training and exams for the judiciary. It is funded by state budget; therefore, training for 

the participants is free of charge. Training is promoted on JTC's website and via direct 

communication with judicial authorities. The majority of the training is well attended and 

well reviewed.  

 

     Andraž Tušek 
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ANNEX 11. RESULTAT ENTREVISTA CRISTINA GUIU, TÈCNICA UNITAT ATENCIÓ 
A LA VÍCTIMA 

 

 

Treballem amb els mossos i policies amb temes d'atenció a víctimes d'especial 

vulnerabilitat. Creem eines de recolzament per a al pràctica policial.  

  

En el nostre cas concret ja portem la formació de base, hem estudiat psicologia, 

criminologia, i tenim experiència, ens apassiona el tema. Ja ens han triat pel nostre perfil.  

Ja ens demanaven que tinguéssim formació en gènere.  

  

Un cop dins sí que és cert que l'Administració fa alguns cursos però no són gaire 

especialitzats. Nosaltres pel nostre compte sí que anem 

Creiem que amb les eines que treballem ho estem intentant reduir (la revictimització), 

tot i que falta molt per fer.  

Dels casos reals que existeixen de violència, és un 20% els que són denunciats i per 

tant ens arriben. No podem permetre que les dones que venen rebin un mal tracte, 

perquè això farà que no confiïn en la nostra tasca i també farà que altres dones ja no 

vulguin denunciar.  

  

Nosaltres creem eines (com ara l'eina de valoració inicial del risc, que els hi donem a 

mossos). Et pots trobar situacions en que es minimitzi una violència o es menystingui 

una violència reiterada perquè ja coneixes aquella persona. Això ho treballem amb eines 

que apliquen criteris neutrals de manera que la valoració no sigui subjectiva, però també 

amb formació, que es fa a l'Institut de Seguretat Pública.  

  

A l'escola hi ha 3 nivells de formació i llavors les específiques. Nosaltres hem fet una 

formació sobre matrimonis forçats perquè coneguessin el problema i com tractar-lo. A la 

formació bàsica hi ha un mòdul de formació que és sobre atenció a la víctima. A la de 

promoció, hi ha un mòdul violència masclista i domèstica. No només la part legislativa 

sinó també de sensibilitat, perquè entenguin el fenomen. És del 2008.  

  

Jo crec que és molt important. És bàsic. Si no coneixes el fenomen no pots identificar 

els casos. Els identifiques quan venen a denunciar, però si coneixes el fenomen 

entendràs perquè es retracten, que és algo que pot crear frustració en els cossos de 

seguretat que les han atès, o a través d'una denúncia d'un fet concret podràs identificar 
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si hi ha violència recurrent.  Si no saps que sempre previ a una violència física hi ha una 

de psicològica, no podràs fer una detecció precoç prevenir. I això desemboca en una 

mala praxis.  

  

Crec que a nivell de tot el sistema de recursos la part que hem de complir generalment 

es compleix, però queda molt per anar més enllà.  

  

Tots els operadors legals els falta formació. Però entorno el mea culpa i crec que hi ha 

molts efectius de policia que haurien de tenir aquesta formació i o no els ha arribat, o és 

tan mini que no té resultats després en l'acció. En algun moment o altre s'acaba produint 

la revictimització. La violència institucional existeix. Sempre la qüestionem a ella. No 

posem el focus en els agressors.  

   

La ordre de protecció no és la solució, però hi ha altres mesures. Però sí que és cert 

que poden ser una victòria moral i un toc d'atenció per l'home. Quan no les concedeixen, 

és una derrota i enforteix l'home.  

  

Les polseres pels maltractadors tampoc s'apliquen. S'haurien de mirar altres formes 

d'empoderar a les víctimes.  

  

Els recursos que donem a les dones són limitats, no tenim cases d'acollida suficients. 

Els hi estem demanant una mica un salt al buit. "Trenqueu vosaltres amb la xarxa, i 

confieu en què us donarem protecció". No podem fer això amb 14.000 dones cada any.  

  

La primera causa de mort de les dones a Catalunya és la violència de gènere. Les dones 

tenim l'amenaça dins de casa i això com a societat ho hem d'entendre.  

 

Per acabar amb la revictimització sobretot el que cal és formació. És l'única solució a 

mig termini. Per l'altre és que no es permetin les males conductes. Que estigui recollit 

quina és la bona manera d'actuar (normes clares) i que es pugui castigar quan no es 

compleixin.  

 També falta més coordinació. Moltes mesures de protecció (40%) les fem d'ofici, sense 

mesura judicial. 

A vegades vas amb els mossos i fas un taller de 3 hores. I clar desmuntar tot una sèrie 

de prejudicis, idees en 3 hores és difícil.  
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Existeix la diferència territorial. Nosaltres tenim la sort que tenim efectius des de Vielha 

a Amposta. Llavors quan apliquem protocols ens és més fàcils que aquests s'apliquin 

de manera homogènia a tot el territori. PERÒ sí que en havíem trobat que en temes de 

mutilació femenina, a Girona es treballava d'una manera (per la implicació dels 

comandaments que hi havia) i a Ponent no es detectaven casos, quan sí que n'hi havia. 

Davant d'això vam crear un protocol per a què l'actuació sigui estandarditzada a tot 

arreu.  

  

Ara amb la valoració del risc. Abans hi havia gent que et feia una denúncia de 3 fulls, 

amb tota la història d'abans; i altres  que no tracta tant el tema, potser no en fa 3 al dia 

sobre violència de gènere sinó 1 cada 2 setmanes, llavors no està tan sensibilitzat i et 

trobaves amb una denúncia de mig full. Ara amb la valoració del risc s'ha estandarditzat 

quina informació recollir, perquè després en el procés judicial totes tinguin les mateixes 

oportunitats.  

 

 

ANNEX 12. RESULTAT ENTREVISTA FELIPE MARTINEZ, LLETRAT DEL JUTJAT DE 
VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Sí crec que hi ha diferència. Barcelona té cinc jutjats més el de guàrdia. A l’Hospitalet 

els caps de setmana el jutjat de guàrdia no està especialitzat.  

No podem donar el servei que donen a Barcelona.  

Hospitalet és molt gran i hi ha molta litigiositat. És cert que quan són jutjat exclusius de 

Violència sobre la Dona, el temps d’espera és inferior.  

També aquí tenim millors mitjans de transport que en altres zones de Catalunya.  

L’ideal seria que hi hagués un jutjat de guàrdia exclusiu a cada lloc, però clar tot això 

és molt complicat. 

 

ANNEX 13. RESULTAT ENTREVISTA CONCHA IBAÑEZ, LLETRADA DEL JUTJAT DE 
VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA DE BERGA 

No hi ha massa diferència. Tenim menys personal especialitzat però el podem demanar  

si cal. Les guàrdies sí que és cert que aquí van per disponibilitat. És a dir, tens el mòbil 

connectat per si et truquen.  

També crec que aquí anem més ràpid perquè tenim menys feina.  



Desprotegides: El fenomen de la revictimització a Catalunya 
 

115 
 

ANNEX 14. RESULTAT ENTREVISTA MARCEL SERRA, LLETRAT DEL JUTJAT DE 
VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA Nº1 DE GRANOLLERS 

Crec que més o menys a tot arreu tenen el mateix perquè va en funció de la població. 

Sí que és cert que aquí només tenim un jutjat especialitzat i a Barcelona cinc.  

Una congestió sí que notem, perquè tenim una plantilla reduïda. Ens van treure un parell 

de funcionaris i des de llavors estem ofegats. Els casos s’allarguen més i no es pot oferir 

la mateixa atenció.  

També però depèn del tipus de població, si litiga més o menys. És molt subjectiu.  

 

 

 

 

ANNEX 15. RESULTAT ENTREVISTA MERCÈ FELIU, ADVOCADA ESPECIALISTA EN 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE LES TERRES DE L’EBRE 

 

No noto molta diferència. Jo també he treballat a Barcelona, i aquí hi ha més 

conscienciació, es treballa molt per les dones. La dona està més guiada, l’Institut Català 

de les Dones el tenim a prop.  

No hi ha tant volum de feina i l’acompanyament és millor. Per anar al servei de psicòlegs 

o als CIE, els posem un taxi gratuït. A les guàrdies no hi són als jutjats, han d’estar 

pendents del mòbil.  

Sí que falta encara formació en tots, mossos, advocats i jutges. Sobretot per tractar 

casos com la violència psicològica.  

ANNEX 16. RESULTAT ENTREVISTA MARTA MONTSERRAT, ADVOCADA 
ESPECIALISTA EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE LLEIDA 

No crec que hi hagi massa diferència, sí que tenim menys recursos però també menys 

feina i per tant ens hi podem dedicar més.  

Clar que el millor és que a tot arreu hi haguessin jutjats especialitzats i tota mena de 

serveis, però crec que és una cosa gairebé impossible.  
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Jo no crec que les meves clientes estiguin mal ateses durant el procés judicial, una altra 

cosa és el que es viu dins els jutjats.  

ANNEX 17. RESULTAT ENTREVISTA CARME BOSCH, COORDINADORA GRUP DE 
DONES DE L’ALT EMPORDÀ 

Aquí només tenim un Servei d’Informació i Atenció a les Dones, que està a Figueres.  

Si ets de Maçanet de Cabrenys que està a l’altra banda, ho tens molt complicat. Hi ha 

poca comunicació amb transport públic, la freqüència és molt baixa. Llavors és complicat 

que vinguin, i encara pitjor si ho fan d’amagat, perquè un dia potser colen la mentida, 

però no sempre. Llavors passa que venen una vegada i ja està.  

Abans teníem un conveni i fèiem reinserció laboral, però ho van treure. Els judicis ràpids 

aquí duren 9 mesos.  

 

ANNEX 18. COMUNICACIÓ AMB EL DIARI CRÍTIC 

 

Bon dia Andrea, 

 

Trobem molt interessant el tema del teu treball de fi de grau, però malauradament no 

tenim recursos per finançar un llibre. Ens podem comprometre a mirar-nos algun dels 

reportatges que ens enviïs per si ens pogués interessar publicar-lo, però econòmicament 

no podem avançar-te res, perquè hem de dedicar tots els nostres migrats recursos a fer 

el nostre projecte principal, que és el Crític. 

 

Cordialment, 

 

Joan Vila i Triadú 
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