
Si detecteu que una dona pot estar patint 
una situació de violència, acosteu-vos i 
interesseu-vos pel seu estat i el de les seves 
criatures si en té.

En cas que us trobeu amb un intercanvi 
de criatures en parelles separades amb 
custòdies compartides assegureu-vos que 
segueixen la normativa i que no hi ha tensió.

Pareu atenció a possibles senyals de violència 
psicològica: estats de por, ansietat, alteració, 
desorientació... Així com possibles senyals 
de violència física tant de dones com de les 
criatures.

Si una dona s’acosta per parlar, transmeteu-li 
confiança i empatia, escolteu-la sense emetre 
judicis.

Si cal, oferiu-vos per acompanyar-la  
als serveis sanitaris o serveis socials 
d’emergència de referència.

Si l’acompanyeu a comissaria, recordeu 
que s’ha de formular la denúncia amb 
l’acompanyament d’un advocat d’ofici. D’això 
dependrà una futura ordre d’allunyament.

Si rebeu una trucada d’una dona denunciant 
una agressió masclista, apliqueu el protocol 
intern establert.

Presteu atenció a tots els indicis que des de 
l’entorn d’una possible víctima us facin arribar, 
comprovar el domicili discretament per 
constatar si necessita suport i faciliteu-li tota 
la informació dels serveis de contacte.

Aprofiteu les xarxes socials i els mitjans de 
comunicació locals per donar missatges de 
tranquil·litat, informar sobre com denunciar i 
dels telèfons els quals es poden adreçar.

Esteu al cas dels canvis que es puguin donar 
en els serveis públics d’informació i contacte 
d’atenció a les dones actius al territori. 

Recomanacions  
d’actuació en situacions 
de violència masclista 
per a cossos de  
Policia Local

El confinament obligatori ha trasbalsat la vida de la població 
de manera general, i de manera específica de moltes 
dones. Moltes d’elles, i els seus fills i filles, estan obligades 
a conviure amb el seu agressor, alhora que els serveis 
d’atenció especialitzada estan patint reconfiguració, donada 
la situació d’excepcionalitat.

Per aquest motiu el paper de la Policia Local és 
clau per detectar les possibles situacions de 
violència masclista que s’estiguin donant. És 
important recordar com detectar i identificar si 
una dona pot estar patint violències masclistes:
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CONTRA LA  
VIOLÈNCIA MASCLISTA  
que no ens aturi el confinament

Amb la col·laboració de


