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L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers 

Vallès Oriental referma el seu compromís en la 

lluita per l’eliminació de la violència de gènere. 

25N Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra les Dones 

Des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers volem refermar el nostre 

compromís en la lluita per l’eliminació de la violència de gènere. Des d’una 

vessant adreçada a la formació fins arribar a la prestació de serveis en la 

defensa de la víctimes de la violència de gènere. 

Participen i treballem en formació anant a Instituts amb el visionat d’un 

curtmetratge (SHARE) realitzat, en el seu dia, per tal de fer reflexionar els joves 

sobre la detecció, les diferents situacions en que poden donar-se, les 

conseqüències per les parts implicades i les formes en què podem evitar la 

violència contra les dones. També  col·laborem a nivell formatiu amb altres 

associacions en pro de la defensa de la igualtat i el no la violència. La formació 

és la base per treballar en la prevenció, però a més, en la nostra professió, és la 

base d’una bona prestació de servei. Per això també oferim formació als nostres 

col·legiats per poder garantir una defensa integral i especialitzada.  

El Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers cobreix l’assistència 

a les víctimes de violència de gènere des de fa molts anys. Però, a més, arrel de 

la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de 

les dones a erradicar la violència masclista i els protocols d’assistència a les 

víctimes a comissaria,  estem abastant, no només víctimes de violència de 

gènere, sinó també víctimes de violència masclista. És a dir, no només aquelles 

violències exercides contra una dona per la seva parella, sinó per qualsevol 

home. D’aquesta manera el Torn d’assistència a la víctima de violència 

masclista abasta de manera transversal molts més delictes (com coaccions, 

agressions sexuals, ...) i arribant també a l’assistència de víctimes menors a 

Fiscalia de Menors a Barcelona. 
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Tot això ha comportat que les dades d’assistència a Comissaria del nostre partit 

judicial hagin augmentat de manera exponencial.  

 

 

Les dones que pateixen agressions per homes tenen dret a l’assessorament 

prèvia interposar una denúncia i poden demanar-la a les Comissaries. Aquestes 

s’encarreguen de comunicar-se amb el lletrat de guàrdia que acudirà en un 

marge de temps relativament curt a fer l’assistència a la víctima, i 

l’acompanyarà al llarg del procediment si la mateixa es persona a les 

actuacions judicials. 

Considerem i reivindiquem que les parts i ens implicats en l’àmbit de l’atenció a 

les víctimes han de tenir contacte per poder facilitar a les mateixes el suport i 

ajuda que necessiten. Per això, des de la Comissió de Violència i Igualtat de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers treballem i ens esforcem per estar en 

contacte amb les diferents entitats del nostre territori , per un recolzament i un 

treball en equip en pro de l’erradicació de la violència de gènere. 
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Des de la Comissió de Violència i Igualtat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Granollers afrontem el 2023 amb nous reptes com racionalitzar els sistema de 

guàrdies TOAD per l’atenció a la violència masclista, de forma que es presti un 

servei amb qualitat i immediatesa a totes les víctimes i treballar en la millora dels 

espais destinats a l’atenció de les víctimes de la violència masclista en els edificis 

judicials, amb la finalitat de garantir la privadesa i confidencialitat en l’atenció 

jurídica a les víctimes. 

Barcelona, 24 de novembre 2022 

 

 

 

Per a més informació: 

Secretaria 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers  

Tel. 938762603 

secretaria@icavor.com 

www.icavor.com 


