
 
 
 

       

Nota de premsa 
 

 

 

L’entitat financera destinarà 800.000 euros a aquesta iniciativa enfocada a la 

prevenció i l’atenció de les víctimes fins el 2014 
 

 

L’Obra Social "la Caixa" i el Departament 

d’Interior impulsen el Pla de seguretat i d’atenció 

a les víctimes de violència masclista i domèstica  
 

 

• El pla reconeix tres col·lectius a protegir: el de les dones, que 

segueix sent prioritari; el dels menors sotmesos a abusos i 

maltractaments per la seva condició d'inferioritat; i el de la 

gent gran, considerat un col·lectiu molt fràgil i vulnerable. 

 

• L’Obra Social "la Caixa" posarà a disposició d’Interior el 

programa Violència: Tolerància zero en  les seves dues línies 

d’actuació: sensibilització i prevenció i intervenció psicosocial 

amb dones víctimes de violència de gènere o en situació de 

vulnerabilitat davant de situacions de violència.  

 

• Més de 17.000 persones precisen mesures judicials de 

protecció a Catalunya i es realitzen més de 25.000 seguiments 

anuals.  

 

• L’acord, que reforça la col·laboració entre ambdues 

institucions en la lluita contra la violència de gènere, permetrà 

dotar els Mossos d’Esquadra de diferents avenços 

tecnològics orientats a obtenir la màxima eficiència a nivell 

operatiu.  

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2011. – El conseller d’Interior, Felip Puig, i el 

director general de la Fundació "la Caixa", Jaume Lanaspa, han signat avui un 



acord per impulsar conjuntament el Pla de seguretat i d’atenció a les víctimes 

de violència masclista i domèstica.  

 

Aquesta iniciativa, a la qual l’Obra Social "la Caixa" destinarà 800.000 euros 

fins el 2014, se centra en la lluita per l’eradicació dels maltractaments a les 

persones que es troben en una especial situació de vulnerabilitat.  

 

Concretament, el pla de seguretat contempla un nou model d’intervenció 

policial basat en la prevenció del maltractament i l’atenció a les víctimes, 

nous processos i procediments d’intervenció en àmbits com la violència 

masclista, agressions sexuals, mutilacions genitals o tràfic d’éssers humans, 

així com una nova valoració del risc policial.  

 

La iniciativa posa èmfasi en tres col·lectius: el de les dones, que segueix sent 

prioritari; el dels menors sotmesos a abusos i maltractaments per la seva 

condició d'inferioritat; i el de la gent gran, considerat un col·lectiu molt fràgil i 

vulnerable. Més de 17.000 persones precisen mesures judicials de protecció a 

Catalunya i es realitzen més de 25.000 seguiments anuals.  

 

 

Avenços tecnològics 
 

L’acord posa especial èmfasi en l’àmbit tecnològic, amb l’objectiu d’obtenir el 

major grau d’eficiència a nivell operatiu, tot dotant els Mossos d’Esquadra de 

diferents instruments que facilitin la seva tasca. Entre ells destaquen:  

 

- Solució informàtica de seguiment de víctimes 

- Connexió via hardware d’un sistema de trucades telefòniques amb 

possibilitat de gravació (com a prova legal) 

- Connexió via telemàtica amb el sistema de la Creu Roja per identificar 

la posició de la persona protegida a través del TAM (teleassistència 

mòbil) 

- Connexió via telemàtica amb el sistema de polseres per realitzar el 

seguiment dels agressors 

 

En el marc d’aquest mateix acord, l’Obra Social "la Caixa" posarà a disposició 

del Departament d’Interior el programa Violència: Tolerància zero, que té com a 

objectiu prevenir possibles conductes de maltractament i intervenir en aspectes 

psicosocials de les persones que poden ser o que han estat víctimes de 

violència de gènere. El projecte promou dues línies d’actuació: sensibilització i 

prevenció i intervenció psicosocial amb dones víctimes de violència de 

gènere o en situació de vulnerabilitat davant de situacions de violència.  



 

Aquest conveni complementa les diferents iniciatives que l’Obra Social 

desenvolupa en l’àmbit de la violència de gènere. Entre elles destaca la 

col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat amb l’objectiu de 

fomentar i promoure actuacions que permeten afavorir la valoració de les 

necessitats de les dones que han viscut o viuen una situació de violència de 

gènere, així com el seu procés de recuperació personal, social i d’ocupació, a 

més de difondre els avantatges socials que comporta l’execució de mesures 

penals alternatives en el sí de la comunitat.  

 

En el marc del programa Incorpora de l’entitat financera, l’Obra Social "la 

Caixa" també desenvolupa el projecte d’integració laboral per a dones en 

situació o risc d’exclusió.  

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Sala de premsa multimèdia   

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


