
 

RESUM reunió NOVEMBRE FEMINISTA 12 de juny 18:30 hores. 

 
Violències sexuals 

 
1) Preparar una trobada a la tardor de Bones Pràctiques FEMINISTES davant 
les violències sexuals recollint propostes que havien fet l’ Ale Rodríguez i la 

Laia Serra: 
 Experiències que responguin a la concepció amplia de AUTODEFENSA 

FEMINISTA que es va treballar a la I Assemblea de Catalunya 
l’abordatge de les violències masclistes  
(veure https://novembrefeminista.wordpress.com/documents/) 

 Però també i sobre tot les propostes i experiències dels Protocols 
davant les agressions en espais de festa impulsats per molts grups 

feministes de barri o districte. 
 Iniciatives impulsades des de les institucions públiques.  

 

2) Compartim la entrevista que han tingut la Montse B. i la Dolo amb una 
advocada coneixedora dels circuits i protocols de les polítiques públiques a 

Catalunya quan malauradament succeeix una agressió sexual, una violació. 
Per començar una gran preocupació per les xifres d’agressions sexuals de les 

que podem parlar. A partir del judici de la manada, la visibilització es mes 
gran, potser més denuncies????. Fer un mapeig necessitat de conèixer que s’ 
esta fent i quines son les mancances. 

 
“Les denúncies per violacions no paren de créixer cada any. Durant el primer trimestre, a 
tot Catalunya van augmentar un 36 % respecte al 2017 i entre els mesos de gener i març es 
van denunciar 110 violacions. Pel que fa a Barcelona, l'increment va ser de gairebé un 30 
% (29,6 %). Es van presentar 35 denúncies, vuit més que l'any anterior. Aquestes xifres fan 
referència a les agressions sexuals amb penetració. Pel que fa a la resta de delictes sexuals les 
denúncies també han augmentat: a Barcelona hi ha hagut 173 casos entre els mesos de gener i 
març i la xifra puja fins als 502 casos al conjunt de Catalunya.(Font beteve 11 maig 2018)”. 

 
Dins del circuits tindríem tres blocs SISTEMA SANITARI, SISTEMA JUDICIAL 

I SISTEMA POLICIAL. 
 

- SISTEMA SANITARI, de moment l’únic hospital de referencia a Catalunya es 
l’ HOSPITAL CLINIC  
“L’Hospital Clínic des de l’any 1994 amb la signatura del “protocolo básico de actuación en delitos 
contra la libertad sexual” amb la fiscalia del TSJC, el metges forenses, la jefatura de policia de 
Barcelona y la brigada de protección a la victima dels mossos d’esquadra, on es comprometia a 
treballar coordinadament amb totes aquestes Institucions per tal de donar una bona assistència 
a les víctimes d’agressions sexuals; treballa activament en pro de la eradicació de les agressions 
sexuals i en l’ajut de les persones que les han patit. Des d’aleshores som l’hospital de referència 
per atendre a les persones que han patit una agressió sexual a Barcelona ciutat” 
(https://www.hospitalclinic.org/files/guia_assist_violencia_sexuahcb.pdfguia ). 

 
Quan s’activa el circuit: i sinó ?? 
El circuit mèdic-legal (Metge Forense, Cossos Policials) s’activarà sempre que es presenti alguna 
d’aquestes situacions: - Intenció de denúncia del fet per part de la persona assistida. - Menors 
d’edat (sense l’autorització dels pares). - Discapacitat psíquica i/o intel·lectual (sense 

https://novembrefeminista.wordpress.com/documents/
https://www.hospitalclinic.org/files/guia_assist_violencia_sexuahcb.pdfguia


autorització), inclòs en cas de negativa dels tutors. - Sempre que els/les professionals tinguin 
dubtes de l’origen o mecanisme de les lesions o situació del/la pacient (ex. intoxicacions).  
 

Si la dona agredida no te possibilitat de desplaçar-se a HC, tenim un 

problema: l’atenció sanitària no es fa per un grup multidisciplinari, els metges 
forenses no tenen prou formació, les proves son fonamentals (exemple 
l’analítica de sang o la de cabells son importantíssimes). Manca de seguiment 

posttraumàtic........Podríem seguir amb les dificultats. Sabem que dins del 
Consorci Sanitari de Barcelona estan molt preocupats per l’increment de les 

agressions en franges de gent jove. 
 
-SISTEMA POLICIAL. 

Podríem parlar d’un bon nivell d’ investigació però manca de formació de 
gènere, en el procés de denuncia també revictimització. Manca d’informació 

dels drets en el moment de la denuncia, no informar de la conveniència de 
assistència lletrada.  
 

-SISTEMA JUDICIAL. 
Manca de formació de gènere i en específic violències sexuals (Escola 

Judicial). Barems per dret a la justícia gratuïta i torn d’ofici no especialitzat 
en violències sexuals. En els jugats les unitats integrals (metge, psicòleg...) 
revictimització de la víctima amb els tets de “credibilitat” 

 
L’abordatge ens obliga anar a la rel, problema estructural. Necessitat 

de prevenció. Coeducació feminista. Educació afectiva-sexuals 
incorporada en els currículums educatius i no només la 
externalització a entitats i associacions feministes a criteri dels 

centres  
 

ACORDS: Constituir tres com a mínim tres comissions per treballar aquests 

temes. Algunes companyes es van apuntar, però estan totes obertes perquè 
us animeu. 
 

1- trobada a la tardor de Bones Pràctiques FEMINISTES-Autodefensa 
(Monica, Laia Serra, Ale,  Andrea .......podeu participar en el grup) 

 
2- Mapeig circuits i protocols a Catalunya. Reivindicacions de millora 
(Carmen N., Alba G., Montse B., Dolo, Montse C.? podeu participar en el grup) 

 
3-Violencies sexuals en l’àmbit laboral (Eva, Lidia........... podeu 

participar en el grup) 

 
3) Judici de Pamplona  
Cal estar atentes per si en aquests dies tenim noticies de que demanaran la 

llibertat provisional per els de la manada, malgrat la sentencia del judici, 
donat que la sentencia no es ferma.  

 

ACORDS: Fer convocatòria per la concentració del tercer dilluns de mes de la 

Plataforma contra la Violència de Gènere, si aquests dies surt la noticia. 

 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-aHY3e_bAhXC1xQKHapSDnwQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csb.cat%2F&usg=AOvVaw0vJsGgsdpeWv7II_V-1e8l


Violències masclistes:  

El 8 de Juny l’ ICD va organitzar una Jornada Tècnica amb motiu dels 10 anys 

de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

La finalitat d’aquesta jornada era segons l’ICD,  d’una banda,  reconèixer el 

paper del moviment de dones en l’elaboració i aprovació de la Llei i,  de 
l’altra,  presentar diversos estudis que reflexionen sobre l’evolució de la seva 
aplicació en la lluita contra la violència masclista. 

Programa: 

 Primera Taula rodona : “Recuperar la història d’una Llei generada amb molta participació”  

 Marta Selva Masoliver, presidenta de l’ICD l’any 2008, que explicarà el procés d’impuls 
i participació de la Llei  

 Marisa Fernàndez i Gálvez, responsable de la Comissió d’Igualtat de Dones Juristes, que 
se centrarà en els continguts  conceptuals  d’una Llei, que va ser capdavantera l’any 
2008   

 Beatriu Masià i Masià, presidenta de Tamaia, Viure sense Violència, que versarà sobre 
el disseny de la Xarxa de Recursos que preveia la Llei  

 Modera la taula Maria Àngels Gensana i Riera, experta jurídica de l’ICD i redactora de la 
Llei 

Segona Taula rodona: “Avaluant els resultats i mirant el futur”  

 Avaluació de la Xarxa de Recursos d’atenció i recuperació integral a les dones en situació de 
violència masclista, a càrrec d’Encarna  Bodelón, Directora del Grup de recerca Antígona  

 L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, a càrrec de Montse Pineda Lorenzo, 
experta de Creación Positiva i vicepresidenta segona del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya 

 Avaluació de la Xarxa de SIADs de Catalunya, a càrrec de Míriam Sol, sòcia de la cooperativa 
Spora Sinergies i directora de projectes de gènere i violències masclistes. 

 Avaluació i propostes de millora dels Circuïts territorials de violència masclista, a càrrec de 
Júlia Vega, psicòloga i experta en l’abordatge de violència masclista d’Almena Cooperativa 
Feminista 

 Modera la taula Alba Alfageme, psicòloga experta en violència masclista 
Relatoria de les conclusions de la jornada, a càrrec de Laia Rosich, psicòloga i responsable del 
Grup de Treball sobre Violència Masclista del Consell Nacional de les Dones de Catalunya   

ACORDS: Ja tenim Govern a Catalunya, fa 10 anys de la Llei 5/2008 pel dret 

de les dones a erradicar la violència masclista. Veure quines son les 

conclusions d’ aquesta jornada i avaluar les veritables voluntats polítiques per 
executar les polítiques publiques, si es doten d’instruments d’ execució de les 
polítiques sobre les que si tenen competències. QUINES REIVINDICACIONS 

PODEM PLANTEJAR ???. NO PODEM ESPERAR MES.......... 

Altres: 

 
-14 de juny començarà el judici a JUANA RIVAS, estem en alerta. 
-Participació Fòrum contra les violències del novembre organitzat per la 

Plataforma, veure amb quina activitat. 

 

PROPERA REUNIO 2  JULIOL  2018   19 HORES   

 


