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Ajuntament d’Argentona

1ª REUNIO DE TREBALL DE LA COMISSIÓ DE PRÀXIS I DOCUMENTACIÓ

Sessió de treball. Comissió tècnica de casos i documentació.
Contextos d’actuació. Recursos que participen en la intervenció. Treball en Xarxa.
Intervenció, coordinació i procediments

Adreçada a: PFI, Policia Local, Mossos d’Esquadra , Institut de secundària, joventut i Serveis
Socials, ABS, Hospital i SIE
Data: dijous, 24 de setembre de 2015 de 9 a 10,30 hores.
Lloc: Sala de Plens . Ajuntament d’Argentona. C/ Gran 61.

Assistents: Elena Fernández ( Treballadora Social ABS Argentona), Glòria Salas Franco
(Treballadora Social, Hospital de Mataró) Leonor Valencia (Directora Servei Intervenció
Especialitzada en Violència Masclista Mataró –Maresme) Núria Cerezuela i  Mercè Rubio (INS
Argentona), Eva Cerveto (Pla de Barri),  Francesc Franco TIP1298 i Alicia López TIP1538
(Policia Local), Vanesa ITIP13538 i Elsa ITIP13783 en representació de la  GAV - ABP  Mataró
del  Mossos d’Esquadra, Nina González (Tècnica d’Igualtat, coordinació Protocol de violència
de Gènere)

S’excusen: Anna Sánchez (PFI).

CONTINGUTS

Presentació de la sessió.

1. Presentació de la Comissió i Objectius:
 Amb els professionals de la Xarxa

Impulsar el treball en xarxa amb tots els agents d’intervenció. Garantir espais per compartir
aquests coneixements i bones pràctiques per construir nous coneixements i procediments,
consensuar indicadors i eines per a la detecció,

 Amb relació a la intervenció :
Incidir en la millora de l’atenció (evitar victimització secundària, escolta activa, actitud
proactiva, recollida d’indicadors,...

 Es presenta el material de Tamaia per treballar en entrevista individual en els
espais d’atenció, resum recollit en les pàg 66,67,68, 69 del Protocol.

 Es recordem les preguntes generals per a la detecció de casos recollides en el
protocol pàgines 25,26,27 orientades als serveis que treballen la detecció.
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 Es presenten els Tríptics editats des de l’Ajuntament d’Argentona ( per a protecció
de dones, indicadors de Violència en Joves i per a persones Grans) Són  eines
elaborades des del propi Ajuntament i que s’estan utilitzant amb bon resultat.

 Pla de sortida. Es una eina per treballar en l’espai d’atenció i de forma
individualitzada amb la dona que pretén  informar i establir les estratègies
adequades per a la seva protecció i la gestió de crisi davant d’una agressió.

 Es comenta l’Escala VEC per a joves i adolescents eina que pot ser utilitzada per
treballar de forma grupal dins d’una activitat o dinàmica  i com a estratègia de
prevenció en grup de joves. Pàgina 82 del Protocol.

 Es comenten els Indicadors i factors de risc en menors recollits al protocol,
pàgines 74,75, 76, 77, 78, 79 i 80 .

 Amb relació a la coordinació i els procediments

Responsabilitats i límits de la intervenció de cada àmbit,  utilització de les eines
consensuades i compartides, coneixement dels recursos i persones de referència. Defugir
de reinterpretacions dels fets, celeritat i la qualitat en el traspàs d’informació,
responsabilitats i límits de cada àmbits,....

 Es presenten  i es comenten els estàndards de millora de l’atenció, la coordinació i els
procediments per consensuar-los en la nostra Xarxa com a principis bàsics.

 Comenten Instrument de valoració del risc RVD-BCN, que estén utilitzant com a eina
de valoració objectiva (pàg 89-90). Des de MMEE comenten que està previst que l’any
vinent ja tinguin l’aplicatiu actiu per fer la valoració i adjuntar-la en l’atestat.

 Es comenta el fluxograma de la pàg 16, 17 i 18 del Document de Protecció de dades
personals en la Xarxa informació del Protocol Marc per a una intervenció coordinada
contra la violència masclista . comenten com realitzem la cessió de dades, les quals
sempre han de ser per a la “gestió adequada” dels serveis i d’acord a una finalitat. Hi
ha quatre taules, que cal seguir per saber si es poden cedir o demanar determinades
dades.

 Fitxes de derivació. De moment no s’està utilitzant la que es va proposar en el
Protocol,  atès que s’utilitzen els canals de derivació directa. Ho anirem treballant per
valorar que és el més adequat amb vistes a iniciar Observatori de Violència
d’Argentona. Com recollint les Dades??
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 RAI: S’expliquen les dificultats que hem tingut amb el SEPE de Mataró per tramitar les
prestacions en dones que pateixen situació de violència masclista i les gestions que
s’han fet per comunicar aquestes  incidències amb el ICD i la Direcció del SEPE a
Barcelona.

2. Propostes i acords

 Informe Mèdic de Comunicació a Òrgans Judicials Es comenta que tot i que tant
l’Hospital com l’ABS han introduït modificacions en l’Informe mèdic de lesions, tal i
com és va recomanar en la reunió mantinguda amb el Decanat i la Jutge de Violència
del partit judicial de Mataró, encara caldria continuar treballant per incorporar un
Model d’informe que contempli l descripció de les lesions, l’estat emocional, el tipus
de maltractament que manifesta, qui l’ha causat, si tenen fills, edats,  si ha denunciat,
etc.... S’acorda que enviarem el model d’informe i des de l’Hospital i ABS és mirarà
com incidir per fer aquest canvi i que no estigui subjecte com ara a la subjectivitat o
voluntat del professional.

 Treballarem: Decret d’indemnitzacions a les víctimes de Violència masclista aprovat
recentment pel govern de la Generalitat.

 Treballarem la recent reforma del codi penal i com afecta en els casos de Violència
Masclista.

 Treballarem aspectes de la nostra praxi professional per compartir dubtes, practiques,
etc.

 Proposta CALENDARI  primer semestre 2016: 25 de febrer, 26 maig de 2016 de 9 a
10,30.

ÉS UNA ACCIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT


