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La detecció de casos de violència envers les 
dones es multiplica per 18 a la Metropolitana 
Nord 
 
El 2019 van detectar 22 casos i, el 2020, la xifra ha augmentat fins a 399. 
 
La formació i sensibilització dels professionals, claus per l’augment en la 
detecció de casos. 
 
La detecció de casos confirmats a l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS 
de violència envers les dones s’ha multiplicat per 18 respecte a l’any anterior, ja 
que el 2019 van ser 22 casos i, el 2020, han estat 399. Els casos detectats en el 
que portem de 2020 es distribueixen de la següent manera als diferents territoris: 

 Barcelonès Nord i Maresme: 161 casos  

 Vallès Occidental: 137 casos  

 Vallès Oriental: 101 casos  
 
Segons explica Gemma Falguera, responsable de l’ASSIR de la Metropolitana 
Nord, en el decurs del 2019 es va formar una comissió per abordar la violència 
masclista envers les dones i criatures. I afegeix que “en el marc de la comissió, 
s’ha realitzat formació per als professionals i s’han actualitzat procediments i 
circuits al territori, que han estat clau per augmentar la detecció”. A més, la 
incorporació en el seguiment de l’embaràs de la detecció de la violència masclista 
també ha ajudat a incrementar la detecció de casos. Així mateix, la incorporació 
de treballadores socials ha permès fer el seguiment dels casos detectats. 
 
La pandèmia està sent especialment difícil per a les dones i les seves criatures 
que viuen en situacions de violència. Per aquest motiu, des dels diferents 
dispositius d’Atenció Primària es treballa per identificar els possibles casos i poder 
avançar en el seu abordatge. Durant la primera onada de la pandèmia, davant la 
dificultat de realitzar visites presencials, les professionals sanitàries utilitzaven 
altres eines, com les trucades, videotrucades i visites en línia, per realitzar la 
detecció de casos.  
 
Avui, 25 de novembre, la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS 
se suma a la commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones, per mostrar el rebuig total envers aquest tipus de violència. 
 
 
25 de novembre de 2020 
  



 
  

 

A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona els 

dispositius d’atenció primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el 

Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquestes comarques, els serveis de l’ICS 

ofereixen assistència a més d'1.400.000 persones pertanyents a 70 municipis. Els 

professionals que hi treballen formen un total de 64 equips d’atenció primària i 37 unitats 

assistencials de suport, i estan repartits en 107 centres de salut. 

 

Al Barcelonès Nord concretament l’ICS compta amb 14 equips d’atenció primària que 

atenen en 13 centres d’atenció primària, dos d’ells funcionant també com a centres 

d’urgències d’atenció primària. 

 

Al Maresme concretament l’ICS compta amb 12 equips d’atenció primària que atenen en 

12 centres d’atenció primària i 12 consultoris locals. 

 

Al Vallès Occidental concretament l’ICS compta amb 22 equips d’atenció primària que 

atenen en 27 centres d’atenció primària, 3 consultoris locals i 2 centres d’urgències 

d’atenció primària. 

 

Al Vallès Oriental concretament l’ICS compta amb 16 equips d’atenció primària que 

atenen en 26 centres d’atenció primària, 10 consultoris locals i un centre d’urgències 

d’atenció primària.  

 

Trobareu més informació a: http://primaria.icsmetropolitananord.cat  

 

http://primaria.icsmetropolitananord.cat/

