
El pla del Govern preveu noves eines preventives i d’atenció
especialitzades a les víctimes i els seus fills i filles.

Canal whatsapp 601001122 per informar i 
assessorar policialment.
En funcionament a partir de l’1 d’abril

Eines tecnològiques als Grups d’Atenció
a les Víctimes per oferir atenció i seguiment 
telemàtic.

Creació d’una oficina virtual per
recollir denúncies a llarg termini.

Creació d’un Espai policial d’Atenció a les dones 
per donar un servei transversal a les víctimes.

Potenciació d’investigació per diversificar proves
i que no recaiguin exclusivament al testimoni.

El Grup d’Atenció a la Víctima s’encarrega de la 
declaració per oferir un suport més personalitzat 
(valoració de risc, detecció de situacions de 
vulnerabilitat).

Millora dels instruments policials de valoració i 
revaloració dels riscos als que s’exposa la víctima.

Reforç del seguiment de les víctimes
per a la detecció de situacions de risc.

Garantia de l’assistència jurídica lletrada amb
el suport del Consell de l’Advocacia.

Millores tecnològiques del Sistema
Integral d’Atenció a les Víctimes previstes
al Pla de Seguretat i atenció.

Reforç dels Grups d'Atenció a la Víctima.

Especialització dels efectius de les Oficines 
d’Atenció al Ciutadà en formació pel tractament 
d’aquests casos.

Generar intel·ligència policial en l’àmbit de la 
violència masclista basat en dades actuals.

Enquesta de satisfacció un cop finalitzat el procés 
per valorar la qualitat de l’atenció, seguiment i 
protecció rebuda.

Acord de col·laboració entre Mossos i policies 
locals per optimitzar els traspassos d’informació.

Potenciar la formació en l’àmbit
a l’Escola de Policia de Catalunya.

Nou material preventiu i l’actualització de l’actual 
dirigit a escoles i, en especial a gent jove.

Creació d’una APP de violència masclista.

Promoció d’una avaluació del risc
unificada de cada cas.

Instaurar un Pla d’autocura per als professionals 
policials que treballen amb les víctimes.
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Noves mesures per lluitar contra
la Violència Masclista 


