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Resum 

 

L’any 2018 la Generalitat de Catalunya crea el Servei d’Acompanyament les Víctimes del Delicte 

(SAVD) en seu judicial. Aquest servei atén, principalment, a víctimes de violència de gènere en 

l’àmbit de la parella durant les compareixences als Jutjats especialitzats de Violència contra la 

Dona. L’objectiu d’aquest treball és, mitjançant una metodologia autoetnogràfica, examinar les 

pràctiques socials que es duen a terme als jutjats per part dels i les professionals que treballem 

amb les dones en situació de violència en l’àmbit de la parella.  

Les conclusions més rellevants apunten a l’homogeneïtzació de les dones per part del sistema 

judicial que no té en compte la variabilitat entre persones, l’estructura formal i rígida del sistema, 

la projecció de les relacions de poder que situen a les dones com a subjectes passius mentre 

se’ls demana que siguin actives i proactives en la causa i la importància dels espais com a 

constructors i perpetuadors d’aquestes dinàmiques de relació. 

Paraules clau: intervenció social, violències de gènere en l’àmbit de la parella, pràctiques socials, 

sistema judicial 
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1. Introducció  

 

La preocupació social per les violències de gènere en l’àmbit de la parella ha crescut durant les 

últimes dècades. Amb l’auge del feminisme es visibilitza la problemàtica, traslladant-se de l’àmbit 

privat a l’àmbit públic. Fer visible allò invisibilitzat ha dut a la creació d’una xarxa de serveis i 

recursos d’atenció a les dones entre els quals hi ha el Servei d’Acompanyament a les Víctimes 

del Delicte1 en el qual he treballat des de fa dos anys i mig. Aprofitant el meu entorn laboral 

plantejo aquest treball, a partir de la metodologia autoetnogràfica, com a eina de reflexió sobre 

com els i les professionals duem a terme les intervencions amb les dones en situació de violència 

en l’àmbit de la parella en els Jutjats de Violència contra la Dona2. 

Tenint en compte l’hermetisme de l’entorn judicial, la possibilitat de realitzar aquesta recerca des 

de la mateixa pràctica és un fet que diferencia la major part de recerques realitzades en format 

etnogràfic en lloc d’autoetnogràfic. En són exemples de recerques etnogràfiques similars la tesi 

de Caterina Canyelles (2019) en la qual es mostra l’abast i la influència de la cultura masclista 

en els procediments judicials, el treball de Jenny Cubells, Andrea Calsamiglia i Pilar Albertín 

(2010) en el qual les autores destaquen l’absència de perspectiva de gènere per part dels i les 

professionals, i un altre estudi realitzat per Cubells i Calsamiglia (2013) sobre la construcció de 

subjectivitats per part del sistema jurídic en les dones que estaven patint o havien patit violència. 

 

Així doncs, l’objectiu del treball ha estat examinar les pràctiques socials que es duen a terme en 

aquests espais des del propi exercici professional i oferir-ne una visió crítica (Jones, Adams i 

Ellis, 2016) per identificar fortaleses i limitacions, plantejant possibles canvis de paradigma per a 

un servei relativament nou que cal avaluar.  

L’estructura del treball diferencia dos apartats principals: en el primer es defineixen una sèrie de 

conceptes bàsics i s’exposa la regulació actual a Espanya i Catalunya sobre la violència de 

gènere; en el segon s’analitzen una sèrie de qüestions en relació amb les intervencions 

realitzades al jutjat que han sortit reiteradament en les observacions realitzades durant el treball 

de camp: els espais, la jerarquització, els advocats i les advocades, el llenguatge verbal i el no 

 
1 El Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu Judicial (d’ara endavant SAVD) és “un servei 
gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a víctimes de violència de gènere durant la compareixença 
al Jutjat de Violència sobre la Dona (o els Jutjats d’Instrucció Especialitzats) i a víctimes de qualsevol 
delicte en el moment de l’acte de judici oral” (CEJFE, 2019, 21 de febrer). 
2 D’ara endavant, VIDO. 
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verbal, els temps personals versus els temps judicials, la paradoxa de l’apoderament, la figura 

dels i les intèrprets i la falta de treball en xarxa amb les conseqüències que se’n deriven de 

victimització secundària.  
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2. Metodologia 

 

2.1. L’autoetnografia  

 

 Autoethnography creates a space for a turn, a change, a reconsideration of how we think, how 

we do research and relationships, and how we live.  

Stacy Holman Jones, Tony E. Adams i Carolyn Ellis  

 

La metodologia que he utilitzat en aquest treball és l’autoetnografia. Carolyn Ellis i Arthur Bochner 

(2003:209 a Blanco, 2012) la defineixen com un “gènere d’escriptura i investigació autobiogràfica 

que [...] connecta allò personal amb allò cultural”. Aquesta metodologia surt dels estàndards de 

literatura científica que estem acostumats a revisar, permetent oferir una visió que combina 

indissolublement les dimensions objectives i subjectives (Blanco, 2012) quan realitzem aquesta 

connexió amb la part “personal”. Elisa Alegre i Sam Fernández afirmen que associem la narració 

científica a no emocionar-nos, i que no ha de ser així durant l’autoetnografia (2019); és 

precisament la connexió amb la part personal la que m’ha permès parlar de vivències, de 

sentiments, d’emocions i de visibilitzar la meva vulnerabilitat durant el dia a dia a l’entorn laboral.   

Seguint a Jones, Adams i Ellis (2016), les característiques principals d’aquesta metodologia són 

les següents: 
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Infografia 1. Característiques específiques del treball autoetnogràfic. Informació extreta de Jones, Adams 

i Ellis, 2016. Elaboració pròpia.3 

 

El treball autoetnogràfic que he realitzat ha tingut com a objectiu, doncs, utilitzar la pròpia 

experiència per examinar les pràctiques socials i oferir-ne una visió crítica (Jones, Adams i Ellis, 

2016). Haver-me plantejat i (re)plantejat la pràctica, així com les idees que tinc interioritzades, 

m’ha permès crear un coneixement situat i crític que considero imprescindible en un servei 

relativament nou i que cal avaluar per millorar. 

La recollida d’informació l’he realitzada mitjançant un diari de camp. Aquesta tècnica es tracta 

d’un instrument de registre d’informació que inclou tant informació quantitativa com qualitativa, 

descriptiva, analítica, estudis o característiques situacionals entre d’altres (Valverde, 1993). Per 

tal de facilitar-ne l’anàlisi posterior, he utilitzat una categorització temàtica. Així doncs, les idees 

i reflexions que diàriament he recollit i classificat en el diari de camp durant la meva pràctica com 

 
3 Les icones utilitzades per les infografies del treball han estat dissenyades per Freepik i extretes de 
www.flaticon.es 
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a tècnica del SAVD m’han permès elaborar una posterior anàlisi crítica de tota la informació de 

manera molt més àgil i acurada. 

 

2.2. Reptes detectats 

El repte -i alhora oportunitat- principal que he detectat sobre el treball és que he realitzat una 

autoetnografia. Aquesta m’ha permès ser crítica i aprofundir en la meva pràctica diària, però 

alhora precisament treballant una cosa que forma part del meu propi jo. Per tal d’explorar aquesta 

part més personal, m’ha calgut fer un exercici de reflexió i presa de consciència intens durant el 

desenvolupament del treball, per tal d’encarar el diari de camp a una escriptura que no fos 

simplement tècnica i descriptiva. El treball m’ha fet adonar d’una sèrie d’inèrcies diàries que 

sovint tinc -i molts professionals tenim- interioritzades i repetim de manera acrítica. Cal tenir en 

compte que tot això ho he realitzat mentre duia a terme un doble rol: com a professional i com a 

investigadora fent autoetnografia. 

Un altre repte que he detectat és que durant el treball m’ha sorgit la voluntat d’aprofundir i abastar 

molts altres subtemes relacionats amb l’objectiu principal, però que es desviaven d’aquest. 

Realitzar la investigació sobre l’entorn laboral propi ha fet que cadascun dels conceptes m’hagi 

generat voluntat de submergir-me de ple en ell per entendre millor les qüestions, podent haver 

resultat en una redacció sense fi. No obstant això, m’ha calgut ser conscient de la limitació tant 

de la temàtica abordada com de l’espai. Per a fer front a aquest segon repte, he disposat d’un 

esquema previ i he sigut curosa a l’hora de triar els recursos per definir els aspectes 

indispensables a tractar i els que m’allunyaven del meu objectiu. 
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3. Violències de gènere en l’àmbit de la parella 

 

3.1. Conceptes bàsics 

Recordo la primera reunió que vam tenir amb el que actualment és el meu equip de treball. Era 

març de 2018 i érem les escollides per iniciar el nou projecte del SAVD. Una de les primeres 

impressions que vam compartir totes és que la major part de la gent no identifica bé els conceptes 

sobre violències de gènere4. Els mitjans de comunicació en són un clar exemple, on sovint 

s’utilitzen indiferentment paraules que pertanyen a realitats ben diferents5. 

 

És per això que, abans d’entrar en matèria, és necessari repassar una sèrie de conceptes que 

han d’estar molt clars, evitant així confusions respecte a la terminologia.  

 

 
4 D’ara endavant, VG. 
5 En aquesta publicació de La Opinión de Murcia pot veure’s com precisament en un article que busca 
diferenciar entre violència de gènere i domèstica acaba definint la primera com a sinònim de violència 
masclista i, a més, la limita a l’àmbit de la parella.  
¿Qué diferencia hay entre violencia de género y violencia doméstica? (2019, 20 de novembre). La Opinión 
de Murcia. Disponible a: https://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2019/11/20/diferencia-hay-violencia-
genero-violencia/1069855.html  
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Infografia 2. Sexe i gènere. Definicions extretes de Míriam Solá i Nagore García (2019:25-26) (Elaboració pròpia). 

 

La primera qüestió imprescindible és prendre consciència de la discussió existent a l’hora de 

diferenciar entre sexe i gènere. Mentre alguns autors defineixen el sexe com els atributs biològics 

que són definits per naixement i, separadament, el gènere com els atributs construïts socialment 

sobre com s’han de comportar cadascun dels sexes (Ballester, 2009; Álvarez, Sánchez i Bojó, 

2016) altres autores com Verena Stolcke (2004) fan referència a com ambdós conceptes estan 

més relacionats del que ens imaginem, ja que classifiquem als gèneres no només tenint en 

compte els indicadors biològics (per exemple un penis pels homes) sinó també culturals (que 

aquest estigui dins els estàndards normalitzats de mida). 

Gayle Rubin (1975 a Stolcke, 2004) explica com el gènere es construeix culturalment d’acord 

amb una suposada dependència que situa a la dona en una posició de subordinació vers l’home, 
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que a més resulta incompleta sense la figura masculina al seu costat. És una visió propera a la 

de Rubin la que guia la definició del sistema legislatiu actual6 sobre les VG en l’àmbit de la parella: 

aquella que s’exerceix per part d’un home cap a una dona quan es manté o s’ha mantingut una 

relació d’afectivitat entre ambdós, entenent que l’home exerceix la violència per perpetuar la 

situació de superioritat vers la dona. Aquesta definició solament té en compte la parella 

heterosexual, deixant fora del sistema especialitzat a qualsevol altra que s’allunyi d’aquest 

estàndard. Recordo una reunió d’equip en la que una de les companyes del servei ens comentava 

que a la seva seu judicial va atendre a una persona trans*; gairebé ens queien les llàgrimes 

d’alegria que el sistema no deixés fora a algú que no formava part del binarisme imperant. No 

obstant això, pocs minuts després vam entendre que aquesta persona va entrar al sistema 

precisament perquè ja havia completat el seu procés i era considerada de sexe femení (també 

en el seu DNI).  

Judith Butler (1990 a Stolcke, 2004) parla sobre la inestabilitat de les categories sexe-gènere, 

així com de la importància de tenir en compte les variacions d’aquestes en funció de les 

subjectivitats i les pràctiques. Caldria doncs, i enllaçant-ho amb la definició legislativa presentada, 

plantejar canvis al respecte que poguessin incloure aquesta variabilitat que va més enllà de la 

simplicitat del model binari.7 

 

Una altra qüestió imprescindible és la diferenciació entre els tipus de violències. Cal entendre 

que els conceptes violències domèstiques, masclistes i de gènere no són sinònims. 

 

 
6 Escollir la definició restrictiva de VG que ofereix el sistema legislatiu és degut al fet que el SAVD treballa 
dins l’àmbit judicial. 
7 En aquesta línia, Míriam Solá i Nagore García (2019) han redactat el projecte “Ampliar la mirada sobre 
les violències de gènere: cap a un model d’atenció a persones LGTBI”. Consultable a: 
https://www.surt.org/wp-content/uploads/2019/12/guia_catala_virtual.pdf 
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Infografia 3. Violències domèstiques, masclistes i de gènere. Elaboració pròpia. 

 

La legislació espanyola sobre VG, com s’ha comentat, restringeix l’aplicació de la mateixa en els 

Jutjats de VIDO per aquells casos en els quals hi ha o hi ha hagut una relació de parella: 

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de 

la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 

se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.” (Llei Orgànica 1, 2004)8 

 

 
8 Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere. https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con 
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Aquesta definició és molt més restrictiva que la proposada en la Declaració de Beijing, anterior a 

la llei espanyola, la qual no es refereix exclusivament a la violència de gènere exercida en l’àmbit 

de la parella: 

 

“Artículo 113. La expresión "violencia contra la mujer" se refiere a todo acto de violencia basado 

en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

privada” (Nacions Unides, 1995:51)9 

 

Seguint la línia de la Declaració de Beijing, l’any 2009 a Catalunya s’aprova la Llei 5/2008 que 

amplia la llei anterior en diversos aspectes (Olivella, 2016): 

- A part de l’àmbit de la parella també s’hi inclouen el familiar, el laboral i el comunitari. 

- S’hi inclou un llistat de subjectes jurídics que pateixen violències masclistes.   

- Amplia les violències incloent la sexual, els abusos sexuals a dones i menors, la violència 

econòmica i la comunitària (visibilitzant que la violència és multicausal i multifactorial) 

 

Així doncs, i a conseqüència de la definició restrictiva en l’àmbit de la legislació espanyola, 

queden fora dels Jutjats de VIDO aquells casos en els quals es produeixen violències de gènere 

fora de l’àmbit de la parella, sense tenir en compte les ampliacions que reconeix la llei catalana. 

Maria Olivella afegeix que, la norma estatal “(re) produeix normativitat i potser també una idea 

dels ideals d’amor romàntic” (2016:133). En aquest sentit un dia vaig atendre a una noia en 

situació de violències que em comentava que la parella a qui havia denunciat era una altra noia. 

No entenia com havia arribat al Jutjat de VIDO, ja que la competència d’aquests casos és dels 

jutjats de guàrdia. Efectivament, el procediment es va inhibir; no obstant això, vam poder atendre-

la i informar-la dels recursos més inclusius on l’orientació sexual normativa no és un dels requisits 

d’entrada.  

 

 
9 Informe de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona. Beijing, 4 a 15 de setembre de 2015. 
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf  
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Per últim, cal ser conscients de les diferents manifestacions que pot tenir la violència de gènere 

en l’àmbit de la parella. Així doncs, i segons la Llei 5/2008 del dret a les dones a erradicar la 

violència masclista, trobem principalment quatre formes: violència física, psicològica, sexual i 

econòmica (a Ballester, 2009), tot i que alguns autors com Mariángeles Álvarez, Ana Mª Sánchez 

i Pepa Bojó consideren el maltractament social i ambiental en una categoria de maltractament 

psicològic separada d’aquesta (2016)10. 

 

 
Infografia 4. Manifestacions de les violències de gènere. Característiques principals. Elaborat a partir de la informació 

extreta de Ballester (2009)11. 

 

 
10 En aquest treball consideraré que les violències socials i ambientals queden incloses en la violència 
psicològica.  
11 En aquesta infografia concreta hi ha una sèrie d’icones no dissenyades per Freepik: violència física, 
psicològica i sexual per Flat Icons i violència econòmica per Adib Sulthon. Totes elles extretes de 
www.flaticon.es 
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Tot i que la violència psicològica acostuma a ser la major part del maltractament patit per les 

dones, amb conseqüències que poden ser devastadores, l’imaginari social associa la violència 

física com la més greu (Ballester, 2009).  La Sra. L acudeix al Jutjat de VIDO arran d’una actuació 

policial. Ella no ha denunciat els fets. Durant la intervenció ens explica que el seu marit la va 

cridar al mig del carrer, però que “això no és violència de gènere”. Associa aquesta exclusivament 

a la violència física. El seu discurs reprodueix aspectes dels rols de gènere tradicionalment 

patriarcals: ens explica que a petició del marit, i seguint la tradició familiar d’ell, ella va deixar la 

feina un cop va néixer el primer fill en comú i es va dedicar a cuidar del menor i de la casa. El 

seu marit és qui li administra els comptes i ella li ha de portar els tiquets de tot el que es gasta.  

 

3.2. Regulació sobre violències de gènere 

La regulació sobre les violències de gènere és nombrosa a diversos nivells: internacional, estatal 

i autonòmic12. La multiplicitat de documents provoca que hi hagi també diversitat a l’hora de definir 

i tractar les VG. No obstant això, i tenint en compte que les autonomies no tenen competències 

en l’àmbit penal (Olivella, 2016), la legislació que s’utilitza en els procediments judicials és 

l’estatal. 

 

Pel que respecte a les VG en l’àmbit de la parella, essent aquest l’àmbit del treball, es proposa 

un llistat de les principals regulacions que afecten la pràctica diària del SAVD: 

- En l’àmbit internacional: 

- Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

(CEDAW). 1979, 18 de desembre 

- IV Conferència mundial sobre la dona. 1995, Beijing  

- Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra 

la dona i la violència domèstica. 2011, 11 de maig, Istanbul  

- En l’àmbit estatal: 

- Llei Orgànica13 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal 

 
12 A l’Annex 1 es pot consultar una llista exhaustiva de la regulació actual sobre VG internacional, estatal i 
autonòmica. 
13 D’ara endavant, LO. 
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- LO 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere 

- LO 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes 

- Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte14 

- Real Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament 

del Pacte d’Estat contra la violència de gènere 

- En l’àmbit autonòmic:  

- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

 

A part de la legislació, molts municipis, Ajuntaments i Consells Comarcals han elaborat plans, 

protocols, circuits o programes específics en aquest àmbit (GENCAT Departament de Salut, 

2009).  

  

 
14 Tot i no ser regulació exclusiva de VG, l’Estatut de la víctima és un dels pilars normatius que va emparar 
la creació del SAVD. 
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4. Intervencions en violència de gènere15 

 

4.1. Els espais 

L’espai i la distribució d’aquest, lluny de ser neutre, té una forta càrrega simbòlica. Els espais 

delimiten un tipus de relacions entre les persones que hi circulen, participant conseqüentment en 

la construcció de les seves identitats (Cubells, 2002). Durant el treball de camp he detectat tres 

qüestions importants al respecte: la dificultat de mantenir la privacitat, la despersonalització dels 

espais i la sensació viscuda per les dones de falta de llibertat en trobar-se elles dins una sala 

durant la seva estada en seu judicial.  

Per tal d’il·lustrar-lo, he elaborat un plànol-mapa de la primera planta del jutjat. 

 

 
15 A l’Annex 4 es pot consultar un glossari de termes que s’utilitzaran en els diversos apartats que es 
desenvolupen a continuació, així com dels actors principals que intervenen en les compareixences i les 
seves funcions. La funció és clarificar tecnicismes propis del llenguatge judicial per fer-ne més fàcil la 
lectura. 
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Infografia 5. Plànol orientatiu de la primera planta del jutjat. Elaboració pròpia. 

 

En la seu judicial en la qual he desenvolupat el treball de camp, el SAVD disposem d’un despatx 

compartit per les dues tècniques en una sala (la qual dos anys i mig després continua tenint el 

cartell de “sala polivalent”) situada fora del Jutjat de VIDO, al final d’un passadís que duu al taulell 

d’una part dels jutjats d’instrucció. La manca de cartell fa que sovint truquin a la porta persones 

preguntant per altres serveis i que, quan hi ha advocats o advocades que volen comentar alguna 
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qüestió amb nosaltres, tampoc ens sàpiguen trobar. De les oficines judicials que tenim al costat, 

una minoria de la plantilla sap exactament a què ens dediquem, només aquelles persones amb 

qui hem establert una relació més personal. A l’espai disposem de dues taules, cadascuna amb 

un ordinador i amb material d’oficina per dur a terme les tasques administratives (informes, omplir 

bases de dades, etcètera). Conjuntament amb la companya vam decidir decorar els nostres suros 

amb motius relacionats amb la nostra feina: des del cicle i escalada de la violència fins a 

fotografies de dones importants al llarg de la història com Malala Youszafai, Marie Curie, Simone 

de Beauvoir, Frida Kahlo, Ada Lovelace o Maryam Mirzakhani entre d’altres. També hi tenim 

cartells dels diferents recursos amb informació valuosa per facilitar durant el nostre dia a dia. Fer-

nos l’espai més nostre va suposar un canvi i que ens sentíssim el despatx més “nostre”. 

Malauradament, aquesta personalització no la podem fer en els llocs on realitzem l’atenció amb 

les dones, tot i que aquest tema ha sigut recurrent en les reunions d’equip on sovint fem el que 

anomenem “carta als reis”16. 

 

D’altra banda, les dones disposen d’una sala d’espera que està situada dins el Jutjat de VIDO. 

En aquesta se suposa que la dona s’hi ha d’estar tot el matí per evitar el contacte visual amb els 

denunciats, quan aquests no estan detinguts. Així doncs, elles resten tancades en una habitació 

mentre els denunciats poden moure’s lliurement. Si ells estan detinguts, es demana que esperin 

al rebedor del jutjat on constantment és un anar i venir de gent que ve a realitzar tràmits a altres 

jutjats (tenint en compte que el Jutjat de VIDO és el primer que ens trobem quan arribem a la 

planta primera i, per tant, un lloc de pas).  

Des del jutjat s’anomena a la sala d’espera: “la sala de víctimes”. L’accés a aquesta es realitza 

just entrant al Jutjat de VIDO, havent d’accedir primer al jutjat per tal de tenir-hi accés. No obstant 

això, la porteta que separa el taulell de l’entrada de la sala acostuma a estar oberta i no fa més 

de mig metre d’alt (no essent, així, un element incapacitador perquè algú amb voluntat pugui 

entrar tot fent-hi un salt). Hi ha una altra porta a la sala, aquesta amb accés des de fora del Jutjat 

de VIDO, que està permanentment tancada amb clau. Sovint és necessari informar a les dones 

 
16 Aquesta “carta als reis” es tracta d’una activitat en la qual descrivim com seria un entorn idíl·lic per fer 
les atencions. Per nosaltres, aquest seria un entorn amable, espaiós i amb llum natural: un espai decorat 
amb dibuixos emancipadors a les parets i material disponible per fer més amena l’espera com mandales o 
música com a tècniques de relaxació. A més, l’espai tindria accés directe a un bany. Malauradament, el 
Departament de Justícia no contempla realitzar modificacions com aquestes. 

 



 
 

20 
 

d’aquest fet, ja que aquestes pateixen perquè els denunciats que es troben a fora puguin obrir-

la en qualsevol moment. La sala és interior i, per tant, no disposa de finestres ni llum natural. Les 

parets són de color blanc i hi ha quatre quadres: un pòster dels Mossos d’Esquadra amb una 

dona amb el cap cot i ensopida mentre la mà d’un mosso li toca l’espatlla i l’anima a denunciar, 

una auca d’Àngel Guimerà i dos quadres, un amb lletres i un amb una sèrie de números i un 

interrogant. La Sra. V que va estar durant més de sis hores a la sala, em va dir que el quadre 

dels números era una espècie d’endevinalla, i que sabia el número incògnit que faltava; en aquell 

moment em vaig adonar que no havia parat atenció a la importància del mobiliari, la disposició 

de la sala o què hi havia a les parets de l’habitació on s’espera una resolució tan important com 

la que es deriva de les compareixences que vénen a fer les dones al jutjat.  

Dins la sala hi ha sis cadires d’adults (només dues de les quals es poden moure) i al mig una 

taula d’infants amb quatre cadires petites dels colors del parxís. Sovint, quan hi ha molta gent a 

la sala, les professionals del SAVD deixem les cadires a les dones i els advocats i advocades i 

ens asseiem en aquestes cadires petites, un altre element simbòlic de la jerarquització de la 

nostra tasca. Com que les exploracions de menors de tot el jutjat es venen a fer a una sala situada 

al costat de l’oficina judicial del Jutjat de VIDO, van habilitar aquest espai per l’espera. Aquest fet 

és beneficiós quan les dones duen els seus fills/es, ja que disposen d’un entorn una mica més 

adaptat a les necessitats d’aquests/es, dins un edifici judicial pensat únicament per la feina 

administrativa que s’hi duu a terme. No obstant això, també implica més persones alienes al Jutjat 

de VIDO que poden fer-ne ús i, per tant, dificulta la privacitat que s’hi hauria de dur a terme. A la 

sala també hi ha un armari on hi ha algun joc vell i mig trencat i un parell de contes en molt males 

condicions.  

Tot i que es disposa d’aquesta “sala d’espera”, dins no hi ha bany i per tal d’accedir al d’ús públic 

que queda més a prop, les dones han de sortir cap al rebedor on esperen els denunciats que no 

estan detinguts. Així doncs, hi tenen contacte visual gran part dels cops. 

 

Per sort, actualment disposem d’uns despatxos situats dins el mateix Jutjat de VIDO per realitzar 

les intervencions amb privacitat. Tot i que els despatxos també són habitacions petites que sols 

disposen de taules i cadires, proporcionen un espai més íntim que evita que hagin d’exposar la 

seva situació personal davant d’altres persones. No obstant això, no sempre és possible utilitzar-

los, ja que els compartim amb les videoconferències del jutjat i amb les exploracions de menors; 

en aquests casos podem dur-les al nostre despatx, però aquest fet no resulta el més adient si el 
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denunciat no es troba detingut, ja que és gairebé segur que hi haurà contacte visual. Tampoc és 

viable quan tenim moltes dones i només hi ha una tècnica per totes elles. 

  

Recordo un dia als inicis del servei que em trobava sola a la seu judicial i ningú podia venir a 

donar-me suport. Per aquell llavors no s’havia considerat la possibilitat d’utilitzar sales que no 

fossin la d’espera de les dones o el nostre despatx per a realitzar les intervencions. Hi havia set 

casos i en cinc d’ells les dones no constaven a la base de dades i, per tant, no se les havia atès 

per part del SAVD amb anterioritat. Aquest fet implicava realitzar unes intervencions llargues amb 

cadascuna d’elles, però també que a les cinc se’ls hi havia d’explicar una part comuna: el 

funcionament del procediment. A la sala hi havia overbooking entre acompanyants i dones; des 

de l’oficina judicial van aconseguir que s’hi quedessin només les dones que tenien els 

presumptes agressors no detinguts. Em vaig presentar davant de totes elles com la referent del 

SAVD i els hi vaig dir que a poc a poc aniria atenent-les individualment. Mentre li explicava a la 

primera dona el funcionament del procediment, vaig veure com les altres escoltaven molt 

atentament les explicacions. En adonar-me’n vaig preguntar si els hi faria res que expliqués de 

manera comuna el procediment i després els hi facilités un espai més personal perquè cadascuna 

em pogués explicar la seva situació. Feia poc que el servei estava actiu i de ben segur que vaig 

projectar la meva impotència de no poder i no saber fer les coses d’una millor manera. Totes 

elles em repetien que entenien la situació, que estava sola per molta gent i que no em preocupés. 

No obstant això, cal dir que “l’espai personal” es va convertir en escoltar el que les dones 

m’explicaven sense la privacitat necessària per la manca d’espai i temps. A més, aquestes 

constantment entraven i sortien de la sala per a realitzar tràmits amb els advocats/des o els 

funcionaris/es i això provocava que no pogués dur-les al despatx. Aquesta experiència va fer que 

en una reunió posterior d’equip ens plantegéssim la necessitat de demanar al jutjat disposar 

d’una sala alternativa al nostre despatx on poder fer les intervencions amb privacitat, sala que un 

temps després ens van facilitar. És l’actual lletrada de l’administració qui ens demana, de forma 

explícita, que cap dona ens expliqui res davant d’altres persones i ens facilita l’ús de tots els 

espais disponibles per assegurar la seva intimitat.  

  

A principis d’aquest any, la mateixa lletrada de l’administració va aconseguir que s’instal·lés una 

petita màquina amb aigua i menjar dins la sala d’espera. Aquest fet ajuda que les dones no hagin 

de sortir d’aquesta i baixar fins a la primera planta per tal d’avituallar-se. No obstant això, no 

disposar de bany dins continua creant una necessitat de sortir en determinats moments. Tot i que 
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la intenció és bona, també he detectat que disposar de tot o gairebé tot dins la sala provoca la 

sensació en les pròpies dones de trobar-se “privades de llibertat” i culpabilitzades, mentre els 

denunciats que no estan detinguts volten pel jutjat i poden sortir al carrer amb total llibertat. La 

Sra. N n’és un exemple: 

Estava citada a les deu, però ens truquen de l’oficina judicial dient que ha arribat a les nou i cinc, 

just quan han obert; explica que ha volgut venir abans per no creuar-se amb el seu exmarit, que 

creu que estava citat a la mateixa hora que ella. La Sra N ens diu que així s’assegura no veure’l; 

no obstant això, el procediment s’allarga fins a les tres de la tarda i això provoca que aquesta 

hagi de sortir al bany. Tot i que la dona ens agraeix que sol·licitem a l’oficina judicial que demanin 

al denunciat que es mogui al final del passadís (on no hi ha confrontació visual), també ens 

comenta que se sent “com una nena petita, que ha de demanar permís al professor per sortir 

fora”. Aquesta sensació de manca de llibertat es repeteix durant moltes intervencions, i és 

especialment recurrent en aquelles dones que fumen, ja que fumar no es considera una 

necessitat bàsica17 i des de l’oficina judicial, posen èmfasis en el fet que un cop elles decideixen 

voluntàriament sortir de l’edifici ells i elles no es fan responsables de procurar que no es 

confrontin visualment amb el denunciat, el qual pot decidir també sortir si no està detingut.  

Crec que és especialment important prendre consciència de la situació personal de les dones 

que, sovint amb voluntat d’escapar precisament d’una situació que pot similar un 

empresonament, veuen reproduïda la sensació un cop arriben al jutjat i s’han d’esperar durant 

tot el matí avisant de qualsevol moviment que duen a terme. En un moment tan tens i en el que 

sovint afloren nervis i embotiment, caldria ser conscients de la necessitat de sortir de la sala com 

una necessitat bàsica.  

 

4.2. Jerarquització: relacions de poder 

En un entorn tan estructurat i formal com un jutjat, les relacions de poder i la jerarquització es 

troben presents durant totes les interaccions que s’hi duen a terme.  

  

El SAVD es tracta d’un servei externalitzat per part de la Generalitat, la qual va treure a concurs 

la plaça per tal que es gestionés mitjançant una empresa del tercer sector. És precisament 

 
17 En aquest sentit, actualment anar al bany és l’única necessitat que per part del personal del jutjat es 
considera bàsica i per la qual es demana als denunciats que es moguin fins al final del passadís per evitar-
ne la confrontació. 
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aquesta externalització la que en un moment inicial va etiquetar al servei com a “no sou de la 

casa”. Aquesta frase va ser recurrentment repetida per part del funcionariat durant un llarg 

període de temps, fet que hi limitava la nostra interacció. En aquest sentit recordo informar cada 

cop que accedia al Jutjat de VIDO, visibilitzant tant la jerarquia existent com el fet que tenia clar 

on em situava com a professional externa. Actualment al Jutjat de VIDO la interacció és menys 

jerarquitzada i la nostra tasca més ben valorada. Així i tot, continuo informant del lloc on em trobo 

amb les dones que atenem per facilitar les tasques de la resta d’intervinents. Aquest fet sovint fa 

que durant les intervencions hi hagi interrupcions per part de funcionariat i advocats, que 

prioritzen les seves tasques per damunt de les que duem a terme des del SAVD. 

 

La jerarquització és encara més present durant els acompanyaments a les vistes orals al jutjat 

Penal, on ja de per se la jerarquització és més visible. La disposició de la sala amb el jutge/ssa 

presidint la taula, l’ús de togues diferents que marquen la jerarquia dels intervinents i l’ordre amb 

el qual es realitzen les preguntes n’és un exemple. En aquests acompanyaments el SAVD sols 

pot acompanyar a la dona, sense parlar-li durant la declaració i, en tot cas, demanant permís a 

la jutgessa o jutge per poder fer una contenció emocional si es desborda de tal manera que no 

pot continuar la declaració.  

Acompanyo a una dona que està diagnosticada amb trastorn de salut mental greu, amb 

seguiment psicològic i psiquiàtric. No és el primer acompanyament que li faig i en aquest judici 

ella va sense advocada, ja que es va retirar com a acusació; no obstant això, avui vol declarar i 

explicar el que va passar. Així doncs, sóc l’única persona que l’acompanya i l’informa dels 

aspectes judicials en un llenguatge no-tècnic. Hem fet preparació a judici prèviament, però el dia 

en qüestió la tornem a realitzar perquè em diu que està nerviosa i que té dificultats per entendre 

el llenguatge tècnic que sap que s’utilitza a la sala. Reprodueixo literalment el que li explicarà la 

jutgessa sobre el 416LECrim. Reitero que un cop acabi la seva declaració se la informarà que 

pot quedar-se a la sala o bé marxar fora; em diu repetides vegades que voldrà marxar. Entrem 

dins. Després de l’explicació tècnica, la qual fins i tot a mi em costa entendre tot i tenir 

coneixements legals, la jutgessa li diu que pot decidir quedar-se o sortir. Quan la dona sent la 

paraula “sortir” diu que sí, que no vol quedar-se allà dins, s’aixeca i se’n va. En aquell moment 

em quedo petrificada i no faig més que seguir a la dona fins que arriba fora de la sala. La dona 

em diu: “que rápido, si no me han preguntado nada!”. Li explico que no ha declarat perquè 

després de l’explicació de la jutgessa, ella ha decidit marxar. Em diu que no havia entès això i 

que vol tornar a entrar i declarar. Li reitero que és molt important no contestar allò que no entenem 
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perquè no passin aquests malentesos i començo a pensar com traslladar aquesta situació a la 

jutgessa (tenint en compte la nostra posició i limitacions com a servei). Just coincideix que la 

jutgessa surt de la sala i es dirigeix a la dona per explicar-li que li arribarà la sentència al jutjat de 

pau del seu poble. Jo em dirigeixo cap a ella amb intenció d’explicar-li la situació quan la dona li 

diu: “que sí que sí, que quiero explicarlo todo”. La jutgessa em mira entre sorpresa i enfadada; 

tinc la sensació que em culpa del canvi d’actitud de la senyora; aquest fet m’accelera el pols i 

noto que em tremola la veu. Com puc li explico que no ha entès el que se li preguntava, que des 

d’un inici m’havia dit que volia declarar. L’ambient és tens. La jutgessa entra molt seriosa a la 

sala i sentim com els hi comunica a la resta d’intervinents el que acaba de passar. La dona em 

diu que li fa por tornar a entrar. L’entenc i penso que a mi també me’n faria.  De fet, a mi també 

em fa respecte i sóc conscient que jo només hi vaig com a tècnica. Quan ens diuen que podem 

tornar a entrar a la sala, la jutgessa li parla amb molta serietat, la dona es posa molt nerviosa i 

durant la declaració li tremola la veu. 

  

La localització del nostre despatx en la seu judicial també deixa clara aquesta jerarquització: està 

en una espècie de “terra de ningú”, situat a la primera planta entre el Jutjat de VIDO i una part 

dels d’instrucció, on també hi ha el despatx de la Unitat Administrativa (que comparteix espai 

amb el servei d’informàtica, el lingüístic i el de mediació) i la Biblioteca. Tots aquests serveis 

localitzats en aquesta espècie de “limbo” comparteixen una característica comuna: cap d’ells 

executa tasques que es considerin específicament de l’entorn judicial, sinó que són serveis que 

complementen les tasques del funcionariat. El fet d’estar situades fora del nucli del Jutjat de VIDO 

implica que no tenim contacte visual amb aquest i, per tant, necessitem que sigui l’oficina judicial 

qui ens vagi avisant de l’arribada de les dones o bé ser nosaltres qui anem cap allà, sabent l’hora 

a la qual estan citades, per veure si han arribat.  

  

En aquest sentit, he construït una piràmide que representa la jerarquització que observo dels 

diferents agents que intervenen amb les dones durant les compareixences al Jutjat de VIDO, tal 

com l’he definit amb anterioritat. Cal dir que he considerat que els denunciats inclús passen per 

davant de les dones precisament per la llibertat de moviment que ostenten si no estan detinguts 

i pel fet que el sistema judicial és garantista i, per tant, és la dona qui ha de demostrar el fet 

delictiu per tal que es pugui sentenciar, essent sinó necessària una sentència absolutòria. 
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Infografia 6. Jerarquització dels agents. Elaboració pròpia.18 

 

4.3. Advocats/des 

La figura dels i les advocades com a referents de les dones durant la seva estada al jutjat és clau. 

Ens trobem amb advocats i advocades que procuren una bona relació amb elles, que utilitzen un 

llenguatge entenedor i senzill, que no jutgen les decisions de les dones i que procuren una 

intervenció empàtica en la qual els verbalitzen que entenen el moment en el qual es troben. Quan 

els hi expliquen correctament el procediment i totes les possibilitats que tenen les dones diuen 

que se senten ajudades i ben assessorades legalment. Què passa, però, quan els i les advocades 

no duen a terme les seves tasques de manera adequada? 

Quan arriba l’advocat de guàrdia mostra decepció vers la Sra. C. Li repeteix diverses vegades 

que no pot tolerar aquest tipus de conductes del seu marit perquè es repetiran i aniran a pitjor. 

La Sra. C adopta una actitud hostil cap a l’advocat, el qual no està respectant les seves decisions, 

ja que ella no vol continuar amb l’acusació. En aquell moment, i davant de l’advocat, li recordo a 

la Sra. C que ella té dret a retirar-se com a acusació, sabent que el Ministeri Fiscal segurament 

 
18 En aquesta infografia concreta hi ha una icona no dissenyada per Freepik: advocat/da per Eucalyp. Totes 
elles extretes de www.flaticon.es 
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continuarà endavant perquè hi ha lesions, i que la postura de l’advocat no ha de fer que canviï 

d’opinió. Reitero que és ella qui ha de decidir el que creu que és millor en aquest moment concret, 

coneixent les opcions que té i les possibles conseqüències derivades de cadascuna d’elles. Tot 

i que en aquesta situació l’advocat adopta una actitud d’hostilitat cap a mi, considero que és 

important que la dona no se senti pressionada per prendre una decisió concreta. Qui som 

nosaltres per imposar una moral de màxims? Les professionals que tractem amb les dones 

durant la seva estada al jutjat disposem d’un ideal de vida bona, en el qual les relacions de parella 

es basen en la igualtat, el respecte i la confiança mútua, una relació en la qual cadascú disposa 

del seu espai personal i on no s’ha de tolerar cap mena de violències; no obstant això, no està 

èticament justificat que la hi vulguem imposar, i tampoc ho han de fer la resta de professionals. 

De fet, existeix la figura del Ministeri Fiscal que precisament exerceix la funció de protecció i té 

l’obligació de sol·licitar mesures de protecció, encara que la dona no les cregui necessàries, en 

aquells casos en els quals s’observa un risc imminent.  

Amb la Sra. A em va passar una situació similar. Sol·licita ordre de protecció; l’advocada en tot 

moment li diu que li concediran la mesura, creant unes expectatives que és possible que després 

no es compleixin. Tot i que em suposa confrontar-me amb l’advocada, tinc clar que haig 

d’interrompre el seu discurs trencant aquesta creença i explicant com funciona realment el circuit 

de sol·licitud d’ordre de protecció. Fa un temps aquestes gestions em suposaven un malestar, ja 

que els advocats i advocades solien respondre de manera hostil, contradient-nos i desautoritzant 

el nostre relat. No obstant això, l’experiència em diu que jo guanyo amb tranquil·litat exposant les 

possibilitats reals i, les dones, encara que en un principi es puguin posar neguitoses, agraeixen 

que no se’ls hi amagui informació. 

 

Als inicis del servei, els advocats/des tenien una creença generalitzada d'intrusisme laboral per 

part del SAVD, fet que dificultava que duguéssim a terme les nostres tasques. Actualment la 

major part dels i les professionals ens veuen com una figura complementària, tot i que no tenen 

clares les nostres tasques, etiquetant-nos de “les assistentes” o “les psicòlogues”. Aquest fet em 

suposa frustració, ja que després de més de dos anys i mig de servei, i tot i que repeteixo 

constantment davant dels advocats i advocades qui sóc i quines són les meves funcions, aquests 

no interioritzen cap de les dues coses. D’altra banda, també em provoca malestar, ja que 

considero que algunes etiquetes creen una sèrie d’expectatives a les dones sobre el que puc fer 

que no es basen en la realitat. Així doncs, sempre que m’etiqueten rectifico -especificant que els 

meus estudis no es basen ni en una cosa ni en l’altra i que les meves funcions tampoc són les 
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d’una psicòloga ni les d’una assistenta. En el primer supòsit penso que projectaran una 

esperança de teràpia, i en el segon que em coordinaré amb els serveis de la xarxa per aconseguir 

una sèrie d’ajudes de les quals simplement conec l’existència, alguna característica o requisit 

d’accés i on se sol·liciten. No puc fer cap de les dues coses. 

El que sí que els advocats tenen clar és que no realitzem assessorament legal. No obstant això, 

sovint sí que acabem explicant conceptes jurídics mentre fem de “traductores” d’un llenguatge 

tècnic complex d’entendre per totes aquelles persones que no treballen diàriament amb ell. És 

interessant observar com, en moltes ocasions, mentre els advocats i advocades expliquen 

conceptes, les dones que coneixen l’idioma perfectament em miren de reüll de la mateixa manera 

que les que desconeixen l’idioma miren a les intèrprets, esperant poder entendre el que se’ls hi 

està explicant. Alguna d’elles fins i tot m’explica, un cop advocats i advocades surten de la sala, 

que tenen la sensació de ser poc intel·ligents perquè no entenen el que els diuen, sentint 

vergonya sobre aquest fet. En aquests moments empatitzo plenament amb elles, recordant els 

meus inicis utilitzant el llenguatge jurídic, i els explico com el mateix que els hi està passant em 

passava a mi quan vaig començar a treballar de tècnica. 

 

Una altra de les qüestions que em genera malestar en relació amb els advocats és el fet 

d’interrompre contínuament les nostres intervencions. Com he mencionat abans, la jerarquització 

em situa en un llindar inferior a les seves tasques, fet que provoca que tots els seus tràmits ens 

deixin en un segon pla. 

  

4.4. El llenguatge verbal i el no verbal 

El llenguatge és un potent constructor de significats, tant en la seva vessant verbal com en la no 

verbal. L’experiència m’ha fet anar guanyant consciència sobre aquest fet, tot i que cada dia 

m’adono que hi ha més i més coses a treballar.  

Sobre el llenguatge verbal, hi ha dues qüestions que crec que són imprescindibles a tractar: l’ús 

de la paraula “víctima” i els tecnicismes. Tot i que la paraula “víctima” socialment s’ha vinculat a 

una connotació negativa, la paraula per se no té un sentit negatiu: indica que algú, en contra de 

la seva voluntat, ha patit uns fets que són constitutius de delicte. Quan l’etiqueta és temporal, 

associada a una situació transitòria, amb relació a un procediment i que permet l’inici d’un canvi, 

no és problemàtic. Considero que la problematització es deriva de com està configurat el sistema. 

Sovint, l’etiqueta acompanya a la persona la resta de la seva vida (noms de serveis de “víctimes”, 
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ajudes associades a què el sistema ens consideri “víctima”, grups de suport a “víctimes”, 

etcètera) recordant i produint una victimització secundària permanent. Un sistema que es 

vanaglòria de treballar l’apoderament de la dona, ho fa mitjançant polítiques associades a la 

consideració de la dona com a “víctima” i que sovint tenen un caire més assistencialista que 

apoderador. Tot i que recursos d’aquest caire poden ser útils en un primer moment i a molt curt 

termini, dilatar aquests serveis en el temps és problemàtic, ja que poden reproduir la relació de 

desigualtat situant a la dona en la mateixa posició de dependència amb la qual es trobava durant 

la situació de violència. Sobre la segona qüestió, i com he comentat en apartats anteriors, cal 

prendre consciència que els tecnicismes són desconeguts per gran part de la població que no 

coneix el llenguatge jurídic. Quan arriba una dona que no ha tingut contacte previ amb el món 

judicial és important poder utilitzar un llenguatge clar i entenedor que li permeti comprendre tot 

allò que se li explica, ja que pren decisions molt importants. És per això que utilitzo gairebé cada 

dia suports visuals -esquemes i dibuixos que hem dissenyat les mateixes professionals- i que 

ajuden a entendre i visualitzar els conceptes complexos.  

 

El llenguatge no verbal és també un aspecte clau. Com duem a terme la proxèmica 

(posicionament corporal) fa que l’altra persona estigui més o menys receptiva a la nostra 

informació, que la interioritzi de certa manera o que es vegi immersa en un rol actiu o passiu. La 

disposició dels espais ens provoca limitacions, però, sempre que sigui possible, cal que ens 

situem al costat de la dona, sent pròxims però evitant la intrusivitat, aproximant-nos 

progressivament i sempre observant el llenguatge no verbal de la dona que ens indica quan està 

còmode o incòmode. Sovint tinc el dubte, no resolt, sobre què és millor: situar-nos a la mateixa 

alçada que ella -acompanyant físicament des d’una posició d’igual- o bé situar-nos perquè elles 

quedin més altes -projectant que elles són les protagonistes? Tota aquesta teoria es dificulta 

encara més quan existeix la figura dels intèrprets. Em neguiteja quan hi ha aquests professionals 

intervenint amb mi, ja que la comunicació es fa de manera indirecta. Què és millor, mirar a 

l’intèrpret quan li explico el que vull que li digui a la dona, o mirar directament a la dona? L’únic 

que tinc clar és que, un cop s’està realitzant la traducció, mirar a la dona em permet observar el 

seu llenguatge no verbal. 
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4.5. Temps personals vs temps judicials 

Sovint els temps que marquen els procediments judicials no s’adeqüen a la realitat de les dones 

que en fan ús. El primer dia que la Sra. C ve al jutjat té lesions visibles (ull de vellut i marques als 

braços). Accepta parlar amb mi, però em diu que no vol denunciar al seu marit perquè van ser 

uns veïns els que van trucar a emergències. Com que no vol denunciar, es queda “mig-fora” del 

sistema judicial: passarà a ser un testimoni en el judici penal, ja que Ministeri Fiscal continua 

endavant amb el procediment. En cas que no hi hagués hagut evidències tan objectives, fins i tot 

podria haver quedat completament fora del sistema, havent-se dictat un arxiu o sobreseïment. 

Sovint, quan ve una dona que es troba en aquest moment, sento malestar. Observar que hi ha 

una situació de violència evident i que la dona no la reconeix, no l’accepta o no està en el punt 

per a fer-hi front, se’m fa difícil. Tot i que amb l’experiència s’aprèn a lidiar amb aquesta frustració, 

sempre em queda un pensament latent de què potser quan la dona realitzi totes les passes no 

obtindrà el resultat que espera o necessita. Una cosa similar li va passar a la Sra. D: en un primer 

fet de més gravetat (el seu exmarit va bufetejar-la i llençar-la a terra en una cafeteria) no va voler 

denunciar; el segon fet és de menor gravetat segons el Codi Penal (missatges vexatoris). La Sra. 

D em diu que està molt enfadada perquè en el moment que es decideix a denunciar, el delicte 

s’incoa com un delicte lleu. Explica que té una sensació de fracàs i que d’haver sabut abans quin 

seria el resultat, aquest segon cop no hauria denunciat.  

 

Una altra discrepància entre els moments personals i els judicials el trobem diàriament quan 

s’han de prendre decisions sobre el procediment. Sovint en qüestió de cinc minuts les dones han 

de decidir com procedir, si volen personar-se com a acusació o no i si volen sol·licitar mesures. 

És habitual que, tot i haver hagut d’informar al jutjat de la seva decisió, després de les 

compareixences mostrin dubtes. La pressa del jutjat fa que no puguin madurar unes decisions 

que poden suposar un canvi radical en les seves vides i que potser haurien de prendre amb una 

dilació temporal major quan no les tenen clares.  

 

4.6. Apoderament: la paradoxa 

Durant les nostres intervencions, com he anat explicant, parlem amb les dones per possibilitar 

“plantar llavors” per la resiliència i l’autonomia amb l’objectiu d’alliberar-se de la violència després 

de la denúncia tant com sigui possible. Parlem sobre el suport psicològic que poden rebre de 

serveis especialitzats en aquest àmbit. No obstant això, també insistim fortament a prendre 
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mesures d’autoprotecció que, irremeiablement, fan que la persona canviï algunes rutines diàries 

per la seva protecció. Tot i que insistim en el fet que aquestes seran temporals i que són 

importants, treballem amb una forta incongruència: volem que les dones recuperin unes 

dinàmiques de vida normalitzades, però els hi diem que per la seva protecció aquestes 

dinàmiques s'han de modificar i alterar, perdent conseqüentment agència durant aquest procés. 

Un exemple d’aquest fet és que parlem amb elles sobre recuperar els vincles familiars quan és 

possible, la xarxa d’amistats o poder dur a terme activitats que elles valorin positivament pel seu 

benestar; no obstant això, quan els expliquem en què consisteixen les mesures d’autoprotecció, 

insistim que sempre portin el mòbil a sobre, que trenquin les rutines dins les seves possibilitats 

per desconcertar als denunciats si aquests les assetgen, que modifiquin els llocs que 

freqüentaven amb els denunciats o que tinguin cura en entrar i sortir de casa. 

 

Algunes de les dones que arriben al servei, ens expliquen com fa molt de temps que no prenen 

cap mena de decisió. La Sra. H n’és un exemple. M’explica que fa molt de temps que el seu marit 

la té anul·lada (inclòs ell decideix què es menja en cada moment, quan es posen rentadores, què 

es mira a la televisió). Mentre parla amb l’advocada d’ofici constantment li pregunta si considera 

que està prenent la millor decisió; segueix la mateixa dinàmica amb mi. Centro els meus esforços 

en què la Sra. H comenci a prendre consciència del canvi que està realitzant amb la denúncia i 

que, a partir d’ara, és ella qui ha de decidir per ella mateixa, informant-se prèviament per valorar 

pros i contres, però sent ella qui decideix finalment. 

 

La Sra. F també és un exemple de paradoxa amb relació a l’apoderament, però aquesta ve 

relacionada amb l’edat. Ella té 80 anys i ha decidit denunciar al seu marit després d’un 

maltractament habitual durant més de 60. M’explica que no disposa de xarxa informal, ja que la 

seva vida es basa en estar a casa i sortir exclusivament per anar a comprar. Fa temps que ha 

perdut el contacte amb les amigues perquè cada vegada que volia quedar amb elles era motiu 

de discussió i de retrets per part del seu marit. Com treballem l’apoderament amb una persona 

d’edat avançada que explica que fa molts anys que està subordinada a la voluntat del seu marit? 

Disposem d’eines limitades i no sempre són útils per a tots als casos. Tot i que la Sra. F ha decidit 

denunciar, em diu que no vol finalitzar la convivència i la relació perquè ja és gran i no es veu 

capaç d’afrontar un canvi com aquest. En aquest cas, les mesures d’autoprotecció seran encara 

més importants, tenint en compte que continuaran convivint al mateix domicili. Tot i que treballar 
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l’apoderament és complicat, comento amb ella la possibilitat de petits canvis que li suposin una 

“bombona d’oxigen”, com recuperar les estones de cafè amb les amigues.  

  

4.7. Intèrprets 

Quan existeixen dificultats idiomàtiques són els i les intèrprets qui han de possibilitar que la dona 

pugui mantenir una conversa fluïda i explicar amb detall quina és la situació i el que va succeir. 

Durant el treball del diari de camp he observat dues qüestions problemàtiques amb relació a 

aquests professionals: la multiplicitat d’idiomes existents i les dificultats per tots els intervinents 

que es deriven de les traduccions mal realitzades.   

Respecte de la primera qüestió, he observat que sovint no es té en compte que hi ha idiomes 

amb molts dialectes. Què passa quan es demana un traductor d’àrab, però la dona no parla l’àrab 

estàndard sinó rifeny? La Sra. S arriba al jutjat. Tot i que gairebé no parla gens de castellà ens 

fa entendre que l’intèrpret que la va assistir ahir al jutjat de guàrdia no parlava el mateix dialecte 

d’àrab que ella i que sent que no va poder explicar bé el que passava. Som conscients que, 

depenent del poble petit del Pirineu on anem, ens costarà entendre’ls; no obstant això, no som 

conscients per exemple que no tothom parla el mateix tipus d’àrab, pel qual existeixen més de 

quinze dialectes. Cal un treball de conscienciació que impliqui preguntar als intervinents no 

només la llengua sinó el dialecte, assegurant-nos que la persona que vindrà a traduir pugui 

acomplir la seva tasca. No poder-te expressar amb facilitat en un procediment penal implica una 

indefensió molt gran.  

Respecte a la segona qüestió, la Sra. V és nativa d’Anglaterra. Tot i que parla una mica de 

castellà, el seu idioma matern és l’anglès. Com que jo tinc un bon nivell de l’idioma i l’advocada 

també, decidim fer intervenció conjunta i començar-la abans que arribi la intèrpret. La Sra. V es 

mostra agraïda de poder-se expressar amb tranquil·litat sense haver de parlar a través d’una 

tercera persona. Quan arriba la intèrpret, inicien la declaració. Un cop finalitzada, la fiscal ens ve 

a veure. Ens explica que la Sra. V ha acabat declarant en castellà, ja que la intèrpret no estava 

traduint bé i ha renunciat a ella. La Sra. V demana veure’m; m’explica el mateix que la Fiscal. Em 

diu que està decebuda i que se sent desprotegida. Empatitzo pensant com de desemparada em 

sentiria en la seva situació. Tot i que parlo amb la jutgessa, la fiscal i la lletrada de l’administració, 

em diuen que l’únic que poden fer és una queixa formal i que la Sra. V pot fer el mateix. Quan li 

explico, la Sra. V em diu que vol fer-la; l’acompanyo a demanar el paper corresponent i li dic que, 
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si ho necessita, l’ajudo en el redactat. Dos anys després, i múltiples queixes després, la mateixa 

traductora continua assistint a les dones. 

 

4.8. La falta de treball en xarxa i la victimització secundària 

Fa uns dies vam realitzar una formació sobre recursos d’urgència. Arran d’aquest curs no paro 

de donar tombs a la necessitat del treball en xarxa. Actualment la nostra coordinació i 

comunicació és exclusiva amb el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d’Esquadra i 

l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD). No obstant això, recordo que la Sra. U va 

venir acompanyada de la seva referent del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD). Aquest 

fet em va passar en una altra seu judicial diferent de la meva, en la qual aquest recurs està al 

costat de l’edifici judicial. La referent em deia que feia uns dies que ella havia assistit a una 

xerrada on s’exposaven tots els serveis existents i coneixia el SAVD, però no tenia clares  les 

nostres tasques ni si realitzàvem acompanyaments durant les compareixences als jutjats 

d’instrucció no especialitzats. Durant el matí vam poder complementar-nos amb el SIAD de 

manera molt positiva, reforçant la feina que havien realitzat en aquest servei des de feia uns 

mesos i visibilitzant que treballem en una mateixa línia i parlem amb el mateix llenguatge. La Sra. 

U ens deia que les dues tècniques explicàvem el mateix i que veia com estàvem d’acord en molts 

aspectes. Que les dones observin que hi ha una mateixa línia de treball, és molt positiu.  

No obstant això, com mencionava, aquest fet no és habitual. Les restriccions sobre les 

possibilitats de treballar en xarxa fan que expliquem i encoratgem a les dones a vincular-se a uns 

recursos amb els quals no mantenim contacte. Això provoca una victimització secundària, fent 

que les dones hagin de repetir tota la situació quan es vinculen a un servei nou, fet que podria 

evitar-se treballant de manera conjunta.  
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5. Conclusions 

 

Durant el treball he examinat les pràctiques socials que es duen a terme en els espais judicials 

dels Jutjats de VIDO. Les conclusions més rellevants amb relació al treball de camp apunten al 

fet que el sistema homogeneïtza el conjunt de dones que pateixen violència de gènere en l’àmbit 

de la parella, com si totes elles compartissin unes característiques idèntiques i sense tenir en 

compte que hi ha moltes casuístiques que provoquen precisament una diversificació de 

característiques, necessitats i demandes. L’estructura excessivament formal del sistema judicial 

deixa poc marge per a la flexibilització en aquest àmbit. Les característiques del SAVD i la 

impossibilitat de dur a terme un treball en xarxa amb els altres serveis posteriors produeix unes 

dinàmiques de victimització secundària que podrien evitar-se amb un canvi de paradigma. 

D’altra banda, s’observa una clara projecció de les relacions de poder que situen a les dones 

ateses en una posició de desemparament com a subjecte passiu, mentre obliga als professionals 

dels serveis a apoderar-les, fet que resulta paradoxalment i clarament contradictori. En aquest 

sentit, es fa necessari repensar també els espais com a constructors de realitats i de dinàmiques 

relacionals. S’observa una necessitat de presa de consciència d’aquest fet tant per part dels i les 

professionals del SAVD com de la resta d’agents que intervenen durant el procés. 

Així doncs, l’hermetisme de l’entorn judicial ha quedat patent. L’alterització parcial que ja es 

realitza del mateix servei del SAVD tant en l’àmbit físic com simbòlic n’és un clar exemple. No 

obstant això, la possibilitat de dur a terme el treball de camp mitjançant l’autoetnografia ha resultat 

en una pràctica completament enriquidora i diferenciada dels treballs realitzats per altres 

recerques. El fet de formar part del mateix sistema judicial, possibilita escriure i descriure amb 

més profunditat les vulnerabilitats que tenim com a professionals per tal de propiciar un debat 

amb coneixement de causa, qüestionant l’statu quo i les pràctiques rígides que emanen del 

sistema.  

 

El treball autoetnogràfic realitzat ha significat en mi un procés, un viatge completament enriquidor. 

Durant l’elaboració del diari de camp, i la posterior redacció del treball, he detectat un gran canvi 

en mi tant com a persona com a professional. En un principi tenia moltes dificultats per anar més 

enllà de les descripcions objectives i tècniques, fet que  no em permetia connectar amb la part 

més personal i emocional de l’autoetnografia. Tampoc era conscient de com d’interioritzades 

tenia les dinàmiques que s’estaven duent a terme, normalitzant certs aspectes del meu dia a dia. 
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No obstant això, al llarg d’aquest camí he aconseguit (re)pensar tota la pràctica que realitzo en 

el meu entorn laboral des d’un punt de vista emocional i sentit, he pogut fer un exercici 

autoreflexiu i he donat veu a la meva vulnerabilitat com a professional a través de l’exposició de 

les meves vivències. Prendre consciència que de vegades se’ns demanen unes tasques 

impossibles i paradoxals i que se’ns carrega d’una responsabilitat que difícilment podem 

gestionar per la manca d’eines i les limitacions amb les quals ens trobem en el nostre entorn, fa 

necessari un qüestionament del servei. Iniciar aquest procés autoreflexiu i generar un discurs 

crític amb intencionalitat de fer-lo extensiu i compartir-lo amb altres companys i companyes del 

servei en específic i de l’àmbit de la intervenció en violències de gènere en l’àmbit de la parella 

en general. Aquest primer pas és imprescindible per a poder plantejar propostes de millora, 

futures línies d’investigació i fins i tot un canvi de paradigma.  
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Annexes 

 

Annex 1. Legislació en relació amb la VG 

Les tres taules han estat elaborades amb les dades del Protocol per a l’abordatge de la violència 

masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya (GENCAT, 2009) i el Código de Violencia de Género 

y Doméstica (BOE – Dirección General de la Policía, 2020). 

 

Taula 1. Regulació internacional  

Organisme Any Regulació 

Nacions Unides 1992 Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la 

dona (CEDAW) 

1993 Resolució 48/104 sobre l’eliminació de la violència contra les dones 

1995 IV Conferència mundial de la dona 

1997 Resolució de la Comissió de Drets Humans 1997/44 

1999 Protocol facultatiu a la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de 

discriminació contra la dona  

2000 Revisió de la Plataforma d’Acció de Beijing 

2001 Resolució de la Comissió de Drets Humans 2001/49 sobre l’eliminació de 
la violència masclista 

2002 Resolució de la Comissió de Drets Humans 2002/52 

Tribunal Penal 

Internacional 

1998 Estatut de Roma 

Entitats Europees 1950 Convenció europea per a la protecció dels drets humans i les llibertats 

fonamentals 

1986 Resolució A-44/1986 del Parlament Europeu 
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1997 IV Conferència Ministerial sobre Dones i Homes del Consell d’Europa 

1997 Resolució A4-0250/1997 del Parlament Europeu 

2000 Recomanació de la Comissió Europea a la Conferència de Colònia 

2000 Protocol 12/2000 relatiu a la Convenció europea per a la protecció dels 

drets humans i les llibertats fonamentals 

2000 Recomanació 1450/2000  

2002 Recomanació 5/2002 sobre la protecció de les dones contra la violència 

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

2004 Decisió 803/2004/CE del Parlament Europeu en la qual s’aprova el 
Programa d’acció comunitària DAPHNE II 

 

 

Taula 2. Regulació nacional  

Tipus Any Regulació 

Conveni 2011 Instrument de ratificació del Conveni del Consell d’Europa 

sobre la prevenció i lluita contra la violència contra la dona 

i domèstica 

Constitució Espanyola 1978 Articles: 1, 9, 10, 14, 15 i 23. 

Normativa 

estatal 

General 2004 LO 1/2004 de 28 de desembre, de Mesures de protecció 

integral contra la violència de gènere 

2007 LO 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones 
i homes 

2007 Llei 40/2007 de 4 de desembre, en matèria de seguretat 

social 
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2018 Real Decret-llei 9/2018 de 3 d’agost, de mesures urgents 

pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència 

de gènere 

Mesures 

complementàries: 

ordre de protecció 

2003 Llei 27/2003 de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de 

Protecció de les víctimes de violència domèstica 

2009 Real Decret 95/2009 de 6 de febrer, pel qual es regula el 

Sistema de registres administratius de suport a 

l’Administració de Justícia 

2009 Ordre JUS/242/2009 de 10 de febrer, per la qual s’aproven 

els models de remissió al Registre Central per la protecció 

de les víctimes de violència domèstica de la informació que 

ha d’inscriure’s al mateix 

2014 Llei 23/2014 de 20 de novembre, de reconeixement mutu 

de resolucions penals en la UE 

Mesures 

complementàries: 

assistència jurídica 

1996 Llei 1/1996 de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta 

2003 Real Decret 996/2003 de 25 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament d’assistència jurídica gratuïta 

Àmbit penal 1882 Real Decret 14 de setembre de 1882 pel qual s’aprova la 

Llei d'Enjudiciament Criminal 

1995 LO 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal 

2003 LO 11/2003 de 29 de setembre, de mesures concretes en 

matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i 

integració social dels estrangers 

2003 LO 15/2003 de 25 de novembre de reforma del Codi Penal 

2004 Real Decret 355/2004, pel qual es crea un registre central 

per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica 

2011 Real Decret 840/2011 de 17 de juny, pel qual s’estableixen 

les circumstàncies d’execució de les penes de Treballs en 
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Benefici a la Comunitat i de localització permanent en centre 

penitenciari, de determinades mesures de seguretat, així 

com de la suspensió de l’execució de penes privatives de 

llibertat i substitució de les penes 

2015 Llei 4/2015 de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del 

Delicte 

2015 Real Decret 1109/2015 d’11 de desembre, pel qual es 

desenvolupa la Llei 4/2015 de 27 d’abril de l’Estatut de la 

Víctima del delicte, i es regulen les Oficines d’Assistència a 
les Víctimes del Delicte 

Àmbit civil 1889 Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el 

Codi Civil 

2000 Llei 1/2000 de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil 

2007 Llei 3/2007 de 15 de març, reguladora de la rectificació 

registral de la menció relativa al sexe de les persones 

Àmbit social, 

laboral i seguretat 

social 

1995 Real Decret 364/1995 de 10 de març, pel qual s’aprova el 

Reglament General d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració general de l’Estat i provisió de llocs de treball 

i promoció professional dels funcionaris civils de 

l’Administració general de l’Estat 

2006 Real Decret 1369/2006 de 24 de novembre, pel qual es 

regula el programa de renda activa d’inserció per aturats 

amb especials necessitats econòmiques i dificultats per 
trobar ocupació 

2006 Llei 43/2006 de 29 de desembre, per la millora del 

creixement i de l’ocupació 

2007 Llei 20/2007 d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador 

autònom 

2008 Real Decret 1917/2008 de 21 de novembre, pel qual 

s’aprova el programa d’inserció sociolaboral per dones 
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víctimes de violència de gènere 

2015 Real Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’Estatut dels Treballadors 

2015 Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del 

Treballador Públic 

2015 Real Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat 

Social 

2015 Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria de 

l’Estat d’Administracions Públiques per la qual s’estableix el 

procediment de mobilitat de les treballadores públiques 
víctimes de violència de gènere 

2018 Resolució 16 de novembre de 2018, de la Secretaria de 

l’Estat de Funció Pública per la qual es publica l’Acord de la 

Conferència Sectorial d’Administració Pública, per la qual 

s’aprova l’acord per afavorir la mobilitat interadministrativa 

de les treballadores públiques víctimes de violència de 
gènere 

Estrangeria i 

immigració  

2000 LO 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya i la seva integració social 

2007 Real Decret 240/2007 de 16 de febrer, sobre entrada, lliure 

circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats 
Membres de la Unió Europea i d’altres estats part de l’Acord 

sobre l’Espai Econòmic Europeu 

2011 Real Decret 557/2011 de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats 

dels estrangers a Espanya i la seva integració social, 

després de la reforma per la LO 2/2009 

Menors 1996 LO 1/1996 de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, 
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modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament 

Civil 

2015 Resolució de 9 de juny de 2015, de la Secretaria d’Estat de 
Serveis Socials i Igualtat, pel qual es publica l’Acord de la 

Conferència Sectorial d’Igualtat de 21 de juliol de 2014, pel 

qual s’aprova el protocol de derivació entre centres 

d’acollida per les dones víctimes de violència de gènere i 

els seus fills i filles 

Jutjats de Violència 

sobre la Dona 

1985 LO 6/1985 d’1 de juliol, del Poder Judicial 

1988 Llei 38/1988 de 28 de desembre, de Demarcació i de Planta 

Judicial 

Organització 2006 Real Decret 253/2006 de 3 de març, pel qual s’estableixen 
les funcions, el règim de funcionament i la composició de 

l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona, i es 

modifica el Real Decret 1600/2004 de 2 de juliol, pel qual es 

desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de 

Treballs i Assumptes Socials 

2013 Ordre INT/28/2013 de 18 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’estructura orgànica i funcions dels Serveis Centrals i 

Perifèrics de la Direcció General de la Policia 

2020 Real Decret 455/2020 de 10 de març, pel qual es 

desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 

d’Igualtat 

2020 Real Decret 734/2020 de 4 d’agost, pel qual es desenvolupa 

l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de l’Interior 

Altres normes 

relacionades 

2005 Real Decret 1452/2005 de 2 de desembre, pel qual es 

regula l’ajuda econòmica establerta en l’article 27 de la LO 

1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 

integral contra la violència de gènere 

2007 Real Decret 1618/2007 de 7 de desembre, sobre 



 
 

44 
 

l’organització i el funcionament del Fons de Garantia del 

pagament d’aliments 

2013 Llei 1/2013 de 14 de maig, de mesures per reforçar la 
protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i 

lloguer social 

2018 Real Decret 160/2018 de 9 de març, pel qual es regula el 

Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 

 

Taula 3. Regulació autonòmica 

Any Regulació 

2003 Resolució JUI/3338/2003 de 30 d’octubre, del Departament de Justícia i Interior on es disposa 

que les oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte del Departament de Justícia constituiran els 

punts de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica 

2005- 
2007 

Programa per a l’abordatge integral de les violències contra les dones 

2006 LO 6/2006 de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

2007 Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 

2008 Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret a les dones a radicar la violència masclista 

2009 Llibret quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions 

2010 Decret 60/2010 d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra 

la violència masclista 

2015 Decret 80/2015 de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008 i l’article 27 de la LO 1/2004 

2015 Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 

2016 Article 9 del Decret 305/2016 de 18 d’octubre, que regula el Grup d’Anàlisi dels casos 

d’homicidi per violència masclista 

2017 Disposició addicional tercera del Decret 144/2017 de 26 de setembre, que regula el Centre 
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d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista 

 

 

Annex 2. 

 
Annex 2.1. Glossari de termes 

- Assenyalament penal: fixació de dia i hora per a realitzar el judici o vista oral. 

- Audiència Provincial: òrgan judicial d’àmbit provincial. S’hi jutgen els delictes greus (pels 

quals les penes preveuen més de cinc anys de presó). També s’hi resolen les 

apel·lacions. 

- Compareixença sobre l’ordre de protecció (OP): tràmit en el qual se sol·liciten mesures 

de protecció per a la víctima. Aquestes poden ser de caràcter penal (ordre d’allunyament 

i/o prohibició de comunicació) i civil (guàrdia i custòdia de fills, atribució del domicili 

familiar, règim de visites i pensió d’aliments). 

- Compareixença: comparèixer davant d’un òrgan judicial per a realitzar tràmits legals. 

- Denúncia: posar en coneixement que s’ha produït un presumpte delicte. Es pot presentar 

davant de cossos de seguretat, el Ministeri Fiscal o el Jutjat. 

- Designa derivada: sol·licitud que es pot realitzar perquè el mateix advocat de la causa 

principal dugui els procediments següents que s’hi relacionin (com per exemple les 

demandes civils en el moment que hi ha un procediment penal per violència de gènere). 

- Diligències prèvies: incoació a partir de vies alternatives a la denúncia (per exemple 

comunicats mèdics de lesions) o bé quan després d’incoar-se com a diligències urgents, 

es considera que s’han de practicar més proves. 

- Diligències urgents: incoació d’un procediment ordinari. 

- Diligències: tràmits i gestions processals que busquen clarificar i fer constar si s’ha dut 

a terme la perpetració d’un delicte. 

- Dret a no declarar en violència de gènere: s’anomena comunament “dispensa”. És el 

dret de les víctimes a no declarar contra la seva parella. Actualment, segons 

jurisprudència del Tribunal Suprem, un cop formulada com a acusació, la víctima no es 
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pot acollir posteriorment a la dispensa (tot i que la seva aplicació encara no és homogènia, 

considerant-se diferents supòsits segons si es tracta d’un jutjat d’instrucció o un penal). 

- Gestions processals: tràmits i documentació que es realitza durant el procediment 

judicial. 

- Incoar: iniciar els tràmits d’un procediment. 

- Judici Immediat per delicte lleu: judici oral per les tipologies penals menys greus (abans 

de la reforma del Codi Penal de 2015 considerades “faltes”). Cal que la persona afectada 

decideixi ser part activa del procediment.  

- Jutjat Especialitzat de Violència contra la Dona: jutjat d’instrucció en el qual sols 

s’incoen procediments de violència de gènere en l’àmbit de la parella. En aquest també 

s’hi duen les causes civils associades a procediments penals de l’àmbit. 

- Jutjats d’Instrucció: jutjats de primera instància, on es realitza la investigació dels 

delictes i els presumptes culpables.  

- Jutjats Penals: jutjats competents per jutjar delictes pels quals les penes preveuen 

menys de cinc anys de presó o alternatives. 

- Mesures cautelars: instruments que permeten protegir a les víctimes durant els tràmits 

judicials o part d’ells. S’ha d’especificar la temporalitat de les mesures penals; les mesures 

civils tenen una vigència de 30 dies durant els quals s’ha d’interposar una demanda de 

caràcter civil per tal que continuïn vigents. 

- Procediment: conjunt d’actes que es realitzen sota la direcció i/o en la presència d’un 

jutge.  

- Querella: semblant a la denúncia. No obstant això, la persona que la presenta sol·licita 

de forma explícita que s’incoï un procediment penal en el qual vol ser part acusatòria. Ha 

de fer-se davant l’òrgan judicial d’instrucció competent. 

- Recurs de reforma i d’apel·lació: impugnació que es realitza contra una resolució 

judicial perquè es revisi. El recurs de reforma sol·licita que s’ho revisi el mateix jutjat que 

ha resolt; en el d’apel·lació, òrgans superiors. 

- Sentència de conformitat: es produeix quan l’agressor admet la culpabilitat en els fets. 

La víctima ha d’estar d’acord amb la pena que se li sol·licita. L’agressor rep el benefici de 

la reducció d’un terç de la condemna. En casos de violència de gènere, sempre duu una 
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pena accessòria d’ordre d’allunyament. Conseqüentment, s’evita la celebració del judici 

oral. 

- Sobreseïment provisional i arxiu: tancament temporal de la causa per considerar que 

no hi ha indicis suficients per a continuar amb un procediment penal, amb la possibilitat 

de reobrir-se fins que es prescriguin els fets. Aquesta prescripció varia segons la gravetat 

del delicte.  

- Vista oral: procediment en la qual es practiquen les proves davant el jutge/ssa que té 

capacitat de sentenciar. 

 

Annex 2.2. Actors principals que intervenen en les compareixences i les seves funcions 
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Infografia 7. Actors i disposició en un judici oral en sala. Elaboració pròpia19. 

 
19 En aquesta infografia concreta hi ha dues icones no dissenyades per Freepik: advocats/des de la 
defensa i l’acusació per Eucalyp. Totes elles extretes de www.flaticon.es 
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Infografia 8. Professionals de l’oficina judicial. Elaboració pròpia. 

 

 


