
POLICIA 

i  

VIOLÈNCIA 

MASCLISTA 



Influència de l’acció policial en la salut de la dona 
víctima de violència masclista 

que produeix en la dona la presència de la policia 
 

del policia envers el cas, 
PROFESSIONAL 



L’uniforme impressiona: 

¡¡ ALTO, POLICIA !! 

L’uniforme pressiona 

L’agent de policia: dona o home? 

Preparació tècnica 

Actitud i imatge  

que produeix en la dona la presència de la policia 

Elements que influeixen 



A què afecta 

Als valors més íntims de la dona 

 

A la seva imatge personal i social  

que produeix en la dona la presència de la policia 



Tipus d’impacte 

Rebuig i hostilitat 

Manca de col·laboració 

Dificulta el distanciament vers l’agressor 

No ajuda a una acció assistencial i/o terapèutica posterior 

Primer pas de la victimització secundària 

que produeix en la dona la presència de la policia 

NEGATIU 



Afavoreix la col·laboració 

Facilita el distanciament vers l’agressor 

Sí ajuda a una acció assistencial i/o terapèutica posterior 

Però no garanteix l’èxit de l’actuació. 

que produeix en la dona la presència de la policia 

Tipus d’impacte 

POSITIU 



Puc perjudicar la dona amb la meva actuació? 

Conec l’impacte que se’n pot derivar? 

Comprenc la seva situació personal? 

Auto-reflexió tant a nivell personal com professional 

Actitud activa i positiva 

Formació continuada adequada 



Orientada a l’atenció de la dona 

Actitud positiva i activa vers el cas concret 

Habilitats comunicatives i de mediació 

Tècniques d’entrevista 

Bon nivell d’empatia i assertivitat  

Coneixement actualitzat dels recursos disponibles 

Formació continuada adequada 



Orientada  a la resolució del cas 

Coneixement general sobre el fenomen 

Identificar els signes del maltractament 

Tècniques policials d’actuació 

Acció ajustada als protocols establerts 

 

Formació continuada adequada 



Orientada  a la qualitat de servei 

Treball actitudinal envers el fenomen 

Tècniques d’enfrontament a l’estrès 

Valoració de les pròpies capacitats professionals 

Valoració de l’organització i funcionament del Cos 

Retroalimentació: actualització de procediments 

OBJECTIU:  

Superar les limitacions personals, professionals i d’organització 

Formació continuada adequada 



Assegurar la protecció de les persones implicades 

 

APAGAR  EL  FOC !! 

Elaborar un pla de protecció real i efectiva 

ASPECTES  IMPORTANTS  DE  L’ACCIÓ  POLICIAL 

Funcions de seguretat 



La policia, quant més lluny millor ! 
 
Treball nul o quasi inexistent més enllà del control formal, però 
no impossible 
 
Separar l’agressor de la víctima ajuda a aconseguir una situació 
de disminució de la percepció del risc i la reincidència. 
 
Separar l’agressor de la dona col·labora a millorar la seva salut 
mental. 
 

ASPECTES  IMPORTANTS  DE  L’ACCIÓ  POLICIAL 

L’agressor 



Informes, tràmits i atestats 

 

Compliment de requisits legals 

 

Secret professional 

ASPECTES  IMPORTANTS  DE  L’ACCIÓ  POLICIAL 

Condicionaments legals 



Assistir la dona víctima / satisfer les seves necessitats 
 
Oferir i facilitar l’accés als recursos disponibles 
 
Derivar al servei adequat 
 
Recollir les dades suficients per iniciar un seguiment de qualitat 

ASPECTES  IMPORTANTS  DE  L’ACCIÓ  POLICIAL 

Funció assistencial 



Assegurar el compliment de penes i mesures 

Prevenir el risc de reincidència 

Col·laborar amb altres departaments o organismes en la 

gestió de recursos 

 

Coordinació amb Serveis Socials i altres ens. 

ASPECTES  IMPORTANTS  DE  L’ACCIÓ  POLICIAL 

Seguiment del cas 



Moltes gràcies per la vostra atenció 


