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L’ any 2003, a les coordinacions entre CSMA i CSMIJ 
de Cornellà, ens vam adonar que la majoria dels 
familiars de pacients del CSMIJ amb familiars en el 
CSMA, eren fills de dones víctimes de violència de 
gènere ateses en el CSMA 

Grupo TREI 
 
 Hospital de Sant Joan de Déu  



La noció d'exposició a la violència 
domèstica 

´  La noció d'exposició a la violència domèstica cobreix diverses 
realitats:  

´  el nen-a o adolescent pot ser testimoni ocular de la violència;  

´  el nen-a pot escoltar paraules o actes violents quan es troba en una 
habitació propera;  

´  el nen-a és testimoni de les conseqüències de la violència, pot veure a 
la seva mare ferida o plorant després d'una agressió o viure la visita de 
la policia. 



Prevalença als CSMIJ 

´  El 19 % dels pacients dels CSMIJ son testimonis de violència física entre els 
seus pares.  
´  100 dels 540 pacients de CSMIJ’s de l'àrea metropolitana de Barcelona, van 

respondre haver vist o escoltat als seus pares com s'empenyien, copejaven o 
trencaven objectes durant discussions (Olaya, 2009). 

´  El 63% dels nens i adolescents testimonis de violència domèstica tenen 
pitjor salut mental, comparats amb els no exposats a violència domestica 
(Kitzmann, 2010; Kitzmann, Gaylord, Holt, & Kenny, 2003);  
´  mes probabilitat de patir trastorn d’estrés postraumàtic, distimia,  conductes 

autolesives i un alt nombre de síntomes internalitzants i externalitzants  (Edleson, 1999; 
Morrel, 2003; Olaya, 2010) 

´  més problemes socials, com a agressió a iguals, mares i professors (Jaffe, Wolfe, 
Wilson, & Zak, 1986a; Jaffe, Wolfe, Wilson, & Zak, 1986b),  

´  menys habilitats de comunicació i de resolució de conflictes (Wolfe, Jaffe, Wilson, & 
Zak, 1985; Gleason, 1995); 

´  així com major probabilitat de ser víctima de bulling i d'aïllament.  



2005 : es posa en marxa el Programa TEVI 

´  Importància d’atendre als menors de llars on existeix  o ha 
existit violència 

´  Consolidació del treball  integral entre adults i Infants. 

´ Circuit i coordinació CSMIJ / CSMA 

´ Grup terapèutic CSMIJ/ CSMA. Dones víctimes de violència i la 
seva funció de mares. 

´  CSMIJ s’Incorpora a la Comissió Institucional de Violència de 
Gènere 
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Comissió Institucional de Violència de 
Gènere de Cornellà 

´  Comissionada en Polítiques d’Igualtat, Ajuntament 
de Cornellà  

´  Assessora Jurídica del CIRD /Ajuntament de Cornellà  

´  Tècnica de Violència del Ajuntament de Cornellà  

´  Tècnica Politiques d’Igualtat / Ajuntament de 
Cornellà  

´  Unitat Suport atenció a les víctimes. Departament 
Interior Generalitat de Catalunya  

´  Secretaria de Participació Social en Salut Conselleria 
de Salut Generalitat de Catalunya  

´  Consell Municipal de la Dona CIU 

´  Consell Municipal de la Dona ICV-EPM  

´  Consell Municipal de la Dona PSC  

´  Consell Municipal de la Dona PP 

´  Sindic de Greuges de Cornellà  

´  Federació Associació de veïns de la Comarca 
Baix Llobregat  

´  Caporal Policia Local Cornellà Llobregat  

´  Caporal dels Mossos d’Esquadra de Cornellà 
de Llobregat  

´  Direccio d’Atenció Primària de Salut 

´  CSMIJ Sant Joan de Deu  

´  CSMA Salut Mental 

´  CAS Fontsanta  

´  Servei d’Atenció Especialitzada SIE Sant Feliu 

´  Metge Forense. Institut Medicina Legal de 
Catalunya  

´  Acció Social /Ajuntament de Cornellà  



2010: es crea la Unitat Funcional UFAM / 
TEVI a l’ HSJD.  

´ Eina per implementar el Programa TEVI als 5 CSMIJ de Sant 
Joan de Déu i a la URPI: Granollers, Vilafranca, Vilanova, 
Mollet i Cornellà. 

´ Dificultats per implementar completament  el programa 
TEVI en els diferents CSMIJ, degut a les circumstàncies 
actuals de restricció econòmica.  

´ Sí es fa la implementació de les xarxes locals (sanitaris, 
socials, ...) en relació a la violència domèstica, i   

´ A nivell assistencial es comparteixen les estratègies de 
detecció, registre i tractament (Grups TREI)  
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Sexe i Edat (Memòria CSMIJ Cornellà 2013) 

Edat	   Nens	   Nenes	   Total	  

0	  a	  5	  anys	   28	   16	   44	  
6	  a	  12	  anys	   90	   52	   142	  
12	  	  a	  18	  anys	   31	   29	   60	  

´  Durant l'any 2013 s'han atès 246 pacients 149 nens (60%) i 97 (40%) 
nenes. 

´  D'aquets, 60 han estat primeres visites, gairebé la meitat nens i l'altre 
meitat nenes. 



Manteniment econòmic 

´ 2009 ,2010 i 2011. Subvencións de La Conselleria de 
Salut i el Ministeri de Sanitat i Política Social.  

´ 2013 i 2014. Subvencións IRPF. Ministeri de Sanitat -
Juan Ciudad 
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Elements clau 

´  La detecció precoç de la exposició a la violència domèstica a primària, es 
relaciona amb una simptomatologia infantil i juvenil més lleu i millor 
assistència a les mares.  

´  L’exploració de la exposició de la violència al CSMIJ, millora del diagnòstic 
i el tractament. 

´  L’abordatge d’aquesta problemàtica des de el CSMIJ, no augmenta el 
nombre de casos judicializats. 

´  Inclusió del CSMIJ a la xarxa local de protecció de les dones. Circuits i 
treball en xarxa. 

´  Formació dels professionals:  en les conseqüències de l’exposició,  
detecció i  tractament 



gracias 


