
Comissió permanent  de seguretat 

contra la violència masclista  

al districte de Sant Martí 
  

 

 

 



 S’estableix com a una comissió del circuit 

 territorial contra les violències masclistes.  

 

        Aquest espai de treball té per objectiu  

      millorar la prevenció especifica de la   

      violències masclistes, a través de millorar  

      la intervenció coordinada dels diferents  

      serveis de la xarxa.  



 Les funcions de la comissió són: 
 

- Treballar la prevenció i la detecció de situacions de violències 

masclistes, a partir de l’anàlisi i el seguiment dels possibles casos que 

aportin els serveis que la integren. 

 

- Compartir informació per millorar la coordinació de les intervencions 

que s’estan realitzant per part de cada servei. 

 

- Identificar possibles estratègies d’incidència davant situacions de 

violència.  

 

- Elaborar estratègies per al treball amb i la implicació dels homes 

agressors. 



 L’ equip de treball bàsic actual: 
 
- Direcció de serveis a les persones i territori – 1Tècnic/a de Prevenció  

 

- Guardia Urbana- 1 Caporala i 2 Agent referent en VM de l’equip de policia de 

barri. 

 

- Cos de Mossos d’Esquadra: 1 Agent de l’Efectiu del grup d’atenció a la víctima 

de l’ABP.   

 

- Serveis socials: 1 Directors/a de CSS del districte , 1 Psicòleg/a i 1 Educador/a. 

 

- Feminismes- serveis específics d’atenció a situacions de violència masclista: 

 PIAD: 1 professional   

 SAH: 1 professional 

 Salut: provisionalment aturada la seva participació. 



 La comissió permanent de Sant Martí s’inicia com a prova pilot 

al setembre del 2020 i es reuneix dos cops al mes. 

 

 Des de l’inici s’han tractat al voltant de 165 situacions de 

violència masclista. 

 

 El 99% dels casos que es treballen en aquesta comissió 

provenen de les actes A106PL de GUB.  
 



  Dades més significatives: 
  
- Estat dels casos: 

 Encara oberts del 2021: 24 dels qual 15 són d’alt risc 

 Oberts del 2022: 41 dels qual 27 són d’alt risc 

 Tancats i vinculats a serveis: 100 dels qual 83 eren d’alt risc 

  

- La vinculació és amb un o varis d’aquests serveis: Serveis Socials, Grup d’Atenció a la 

Víctima, PIAD, SARA i/o EAIA. 

 

-   Un 76% dels casos es tipifiquen com d’alt risc. 

   

- Un 76% de les dones tenen fills/es. 

 

- Al voltant del 70% conviuen amb l’agressor. 

 

- La violència patida:  

 61% Física 

 24% Psicològica 

 Quasi 1% sexual 

 

- L’àmbit on es produeix la violència: 73% en la parella o exparella   

                16% Familiar 
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Camp de l'Arpa

Diagonal Mar i Front Marítim

El Besós i Maresme

El Clot

El Parc i la Llacuna

El Poblenou

La Verneda i la Pau

La Vila Olímpica del Poblenou

Provençals de Poblenou

Sant Martí de Provençals

Casos Circuit Permanent Violència Masclista 

Tancats Oberts 2022 Oberts 2021



Barri Dones a partir 

dels 15 anys 

Tancats Oberts 

2022 

Oberts 

2021 

el Camp de l'Arpa del Clot   18.368 0,10% 0,04% 0,03% 

el Clot 12.375 0,11% 0,03% 0,03% 

el Parc i la Llacuna del 

Poblenou   

7.139 0,04% 0 0 

la Vila Olímpica del Poblenou  4.125 0,12% 0,02% 0,14% 

el Poblenou   15.099 0,07% 0,06% 0 

Diagonal Mar i el Front Marítim 

del Poblenou   

5.691 0 0 0 

el Besòs i el Maresme   10.547 0,12% 0,06% 0,04% 

Provençals del Poblenou   9.475 0,05% 0,02% 0 

Sant Martí de Provençals   12.394 0,08% 0,03% 0,03% 

la Verneda i la Pau   13.453 0,14% 0,07% 0,04% 

Incidència en relació a les xifres oficials a 1 de gener de 

2021 del nombre de dones a partir dels 15 anys i més, per 

barris.  

 



www.bcn.cat/santmarti 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

 

30 de juny de 2022 


