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cia» d’establir canals «fluids» amb 
les unitats policials responsables 
de violència masclista. Pel que fa 
a les estadístiques, indiquen l’aug-
ment de les dones mortes per la 
violència sexista a la província. 
El 2013 es va produir només una 
mort, mentre que el 2014 les vícti-
mes mortals en van ser 12. La xifra 
va ser de vuit el 2012.
 A Lleida no es va produir, segons 
la memòria d’aquesta demarcació, 
cap mort l’any passat. L’informe 
destaca en canvi un «lleuger aug-
ment» de les denúncies i dels pro-
cediments, amb 1.084 assumptes 
el 2014 davant dels 962 del 2013. La 
majoria d’aquests assumptes cor-
responen a lesions, principalment 
físiques i enquadrades en el mal-
tractament ocasional. Destaca que 
se segueix mantenint un «percen-
tatge elevat de víctimes» que s’acu-
llen a no declarar contra la seva pa-
rella o que renuncien a seguir amb 
el procés penal, cosa que dificulta 
una condemna.

Més qualificacions

A Girona va morir una dona per 
violència masclista el 2014. En 
aquesta província sí que va dismi-
nuir el nombre de procediments, 
però també lleugerament (2.419, 
el 2013, 2.315, el 2014). Malgrat 
aquesta disminució d’investigaci-
ons, l’actuació de la fiscalia va aug-
mentar l’any passat, ja que es van 
presentar més qualificacions (782) 
que el 2013 (744). 
 A Tarragona, el nombre de víc-
times mortals l’any passat van 
ser de dos. Respecte als delictes 
de violència masclista, la fiscalia 
d’aquesta província assenyala en 
la seva memòria que no s’apreci-
en «ni increments ni descensos 
espectaculars», ja que es mante-
nen tots en xifres semblants a les 
del 2013. H

Una de les dades més rellevants so-
bre la violència masclista és que els 
jutges estan dictant un alt nombre 
de sentències de conformitat. És 
a dir, que l’acusat accepta els fets 
que se li atribueixen i també la pe-
na que li sol·liciten el fiscal i l’acu-
sació particular. Gairebé el 50% de 
les sentències condemnatòries per 
violència contra la dona registra-
des a Catalunya el 2014 van ser dic-
tades arran d’un pacte entre la de-
fensa i l’acusació pública, segons 
les dades que reflecteix l’última 
memòria de la Fiscalia Superior de 
Catalunya.
 L’any passat els jutges catalans 
van dictar 6.630 sentències con-
demnatòries, segons l’estadística 
de la fiscalia. D’aquesta xifra, 3.296 
van ser de conformitat i la resta 
(3.334) va recollir la tesi de l’acu-
sació, sense cap acord. La majoria 
de totes aquestes resolucions, si-
guin o no de conformitat, es refe-
reixen al maltractament ocasional 
(4.155). En aquest cas, és factible la 
conformitat de l’acusat amb la pe-
na (2.058 casos) perquè el perjudici 
psíquic o la lesió és de menys grave-
tat i la pena de presó que es pot im-
posar és de sis mesos a un any o tre-
balls en beneficis de la comunitat, 
i per tant no s’ingressa a la presó si 
no hi ha antecedents. 
 A bastanta distància, figuren en 
aquesta classificació de sentènci-
es les dictades pels jutges per ame-
naces lleus. En aquest cas, curiosa-
ment, les sentències de conformi-
tat superen les que no ho són (523 
per 384), ja que habitualment les 
penes que se sol·liciten no són gai-
re costoses per a l’imputat i no és 
complicat arribar a una rebaixa si 
s’accepta l’acusació. En tercera po-
sició en el llistat de delictes per vio-
lència de gènere hi apareix el tren-
cament de mesura cautelar (495), 

per exemple d’una ordre d’allunya-
ment dictada per un jutge.
 Els procediments de violència  se-
xista iniciats a Catalunya durant el 
2014 no segueixen el mateix ordre. 
La majoria (14.534) sí que es produ-
eixen per maltractament ocasional 
i també per amenaces (1.698), però 
varia la tercera posició, on aquí apa-
reixen les lesions (1.282), que despla-
cen al cinquè lloc el trencament de 
mesura cautelar (495). El quart delic-
te, el maltractament habitual.
 La memòria de la Fiscalia de 
Barcelona destaca que durant el 
2014 s’ha tractat d’insistir en dues 
iniciatives importants com són l’as-
sistència a totes les actuacions dels 
jutjats de violència i la coordinació, 
que permetrien una «eficaç unitat 
d’actuació», així com la «importàn-
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els fiscals alerten 
de l’encara elevat 
nombre de víctimes 
que no declaren 
contra l’agressor

Sentències pactades
La meitat de les condemnes per violència masclista són de conformitat, després d’un acord entre 
defensa i acusació H El delicte més comú és el maltractament ocasional, seguit del d’amenaces

PROCESSOS I SENTÈNCIES PER VIOLÈNCIA SEXISTA
A CATALUNYA

PROCESSOS
INCOATS
EL 2014

SENTÈNCIES EL 2014*

Condemnatòria
Condemnatòria
per conformitat

Font: Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya EL PERIÓDICO

Intent d’homicidi

Lesions

Maltractament ocasional

Maltractament habitual

Detenció il·legal

Amenaces

Coaccions

Contra la integritat moral

Violació

Abusos sexuals

Una altra agressió sexual

Violació de domicili

Trencament de mesura cautelar

Impagament de pensions

TOTAL

30

1.282

14.534

662

26

1.698

533

5

7

38

144

23

495

43

19.704

8

141

2.097

204

19

384

71

6

2

6

32

16

268

7

3.334

2

112

2.058

174

13

523

70

7

2

4

24

16

227

7

3.296
*No tenen per què coincidir amb els processos incoats el 2014, poden ser d’anys anteriors

tenim res a dir», va despatxar lacò-
nicament el mateix portaveu.
 Malgrat aquest silenci oficial, 
la queixa dels jutges –i ara dels fis-
cals– ha causat inquietud a la cúpu-
la del departament d’Interior. Fins 
al punt d’haver forçat que el conse-
ller, Jordi Jané, hagi convocat per a 
la setmana que ve una reunió amb 
els jutges de Barcelona especialis-
tes en violència contra la dona amb 
la intenció de solucionar el proble-
ma i llimar les asprors. Fonts conei-
xedores d’aquesta convocatòria van 
assegurar que la iniciativa va partir 
del mateix conseller després de la 
publicació dimecres en aquest dia-
ri que els jutges i la Generalitat xo-
caven pel tractament de la violència 
masclista.   
 Els jutges van ratificar ahir una 
vegada més que no se’ls entrega cap 
mena de dictamen sobre el risc de 
les víctimes de violència masclista i, 
per tant, es troben sense cap suport a 
l’hora de decidir si emeten o no una 
ordre de protecció. «Ens quedem sols 
enmig d’un oceà, sense tots els ele-
ments per valorar la situació objec-
tiva del risc de la víctima», va assegu-

rar la jutge Francisca Verdejo, una 
de les principals especialistes d’Es-
panya en violència masclista.
 Verdejo, que assumeix la se-
va responsabilitat, assegura que 
a més d’aquest handicap tampoc 
compten amb una «valoració inte-
gral» a càrrec de forenses experts 
ni de psicòlegs. La fiscal general de 
l’Estat, Consuelo Madrigal, es quei-
xa en la seva memòria del 2014 que 
no s’hagi aconseguit implantar les 
unitats de valoració integral que es 
dedicarien a aquest objectiu. Preci-
sament, la fiscalia de Lleida també 
fa una especial menció en la seva úl-
tima memòria a la falta d’aquesta 
unitat, «la qual no s’ha materialit-
zat encara», tot i que esperen que es 
produeixi, «com està previst», du-
rant aquest any. H

els informes sobre 
el perill per a les víctimes 
no arriben al jutge 
per ajudar-lo en les 
ordres de protecció
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