
La inscripció és gratuïta. L’heu de formalitzar, abans de 
l’11 de novembre, a través del  
 

                              
024 011 02011 

Professionals de tots els recursos i serveis públics que 
intervenen directament en l’abordatge de la violència 
masclista a través de qualsevol dels circuits i protocols 
d’actuació.  
 

A qui es dirigeix 
 

Inscripcions 
 

Les places són limitades. Rebreu la confirmació 
d’admissió a la jornada a la vostra adreça de correu 
electrònic, juntament amb els materials de treball. 

La coordinació de casos 
en els circuits contra la 

violència masclista: 
vetllant per la protecció 

de dades. 
 

Obligacions legals i recomanacions 
tècniques 

 
 

Jornada tècnica de treball 
 
 

25 de novembre 
Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones 
 

Barcelona 24 de novembre de 2011 
 
 
 

Dates i horaris  
Dijous 24 de novembre de 2011, de 9 a 18hores 

 
Lloc  
Direcció General de Joventut 
Calàbria 147 (Sala d’actes) 
08015 Barcelona  
 
 

Institut Català de les Dones 
Tel. 93 553 96 72 / Fax 93 321 61 11 

comissio.violencia@gencat.cat 

Per a més informació: 
 
 

Lloc 
 

                                  

És important que les persones que assisteixin a la 
jornada s’hagin llegit detingudament el capítol sobre 
protecció de dades abans de la sessió i que hagin 
valorat si hi ha casuístiques específiques del seu 
territori que no queden cobertes en el document. 

 

Informació 
 

  formulari d’inscripció. 
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Objectius 
 

                                                            

Programa 
 

Des de l’inici del reconeixement de la violència vers les 
dones com a problemàtica social, s’han anat construint 
línies de treball per al seu abordatge. La complexitat 
dels casos feia evident la necessitat d‘intervenir des de 
diverses disciplines professionals, de manera que, des 
de fa més de deu anys, trobem protocols d’actuació 
que intenten regir i guiar la intervenció coordinada des 
del món professional.  
 
Des d’aleshores, s’han creat una sèrie d’espais, 
generalment constituïts sota la forma de comissions de 
professionals, que esdevenen, d’una banda, espais 
creadors d’eines procedimentals com els protocols i, 
d’altra banda, espais de treball conjunt que, més enllà 
d’intentar evitar interferències o duplicitats de funcions, 
generen coneixements compartits i sabers específics 
sobre les situacions ateses i el nivell d’atenció del 
territori. 
 
Un dels temes recurrents en aquestes comissions és 
precisament el del tractament de les dades i les 
dificultats per poder treballar en xarxa i alhora complir 
amb la Llei orgànica de protecció de dades. Ben sovint, 
treballant en casos tan complexos, on el risc sempre 
està present d’una manera o altra, era imprescindible 
poder trobar eines que, des d’un espai professional, 
permetessin la cessió de dades mínima per al treball 
conjunt d’aquells casos més complexos. 
 
En aquest sentit, durant gairebé dos anys, l’Institut 
Català de les Dones (ICD) ha liderat un treball 
sistemàtic amb l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT), amb la col·laboració d’un grup de 
treball d’expertes  i amb la retroalimentació de diversos 
circuits contra la violència masclista que operen a 
Catalunya (municipals, comarcals i territorials). El 
resultat d’aquest treball ha estat l’elaboració d’un nou 
capítol del Protocol marc per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista. Aquest capítol 
que presentem avui en aquesta jornada de treball,  
recull les obligacions legals entorn del tractament de 
dades i un seguit de recomanacions tècniques 
enfocades específicament a la cessió de dades entre 
professionals de les administracions públiques que 
treballen en diferents àmbits d’intervenció. 

 Reflexionar entorn la confidencialitat, tant des d’un 
punt de vista ètic com des d’un punt de vista jurídic.  

 
 Presentar el nou capítol sobre Protecció de dades,  

del Protocol marc per una intervenció coordinada 
contra la violència masclista. 

 
 Assegurar, a través de diversos grups de treball, 

que els criteris desenvolupats per a la cessió de 
dades en el capítol donen resposta al conjunt de 
casos que poden sorgir en els diversos circuits 
professionals.   

 

Presentació 
 

09.00h  Arribada 
 
09.10h Inauguració de la Jornada  

A càrrec de Montserrat Gatell Pérez, presidenta 
de l’Institut Català de les Dones, i de Ramon 
Terrassa i Cusí, secretari de Família. 
 

09.30h Conferències Marc: reflexions entorn la 
confidencialitat 
La confidencialitat: evidències i dilemes ètics.  
A càrrec de la doctora Margarita Boladeras  
Cucurella, catedràtica de Filosofia Moral i Política 
de la UB i membre del Comitè de Bioètica de 
Catalunya.  
 

La confidencialitat: dilema jurídic.   
A càrrec del magistrat Carles Cruz Moratones, 
vocal del Consell General del Poder Judicial. 
 
Diàleg 
 
El presenta i modera la doctora Encarna Bodelón 
González, professora de Filosofia del Dret de la 
UAB i directora del grup de recerca (SGR) 
Antígona. 

 
11.30h Descans 
 
12.00h Presentació del nou capítol “La protecció de 

dades personals en els circuits territorials” del 
Protocol Marc per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista   

Introducció a càrrec de Ramon Martín Miralles 
López, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la 
Informació de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (moderador de la taula). 
 

 Presentació de les obligacions legals 
 recollides al capítol, a càrrec de M.Àngels 
 Gensana Riera, tècnica jurista de l’ICD. 
 

 Presentació de les recomanacions tècniques 
 per a la cessió de dades recollides al capítol, a 
 càrrec de Júlia Vega Soria, tècnica referent       
del Programa d’intervenció integral contra la 
 violència masclista de l’ICD.  

 

 Diàleg 

 
13.45h Procés d’anàlisi del nou capítol  
 Presentació de l’anàlisi que s’ha fet sobre la 

comprensió i l’operativitat d’aquest document, i el 
que avui es farà sobre la integralitat i suficiència 
del capítol. 
A càrrec de Laia Rosich Solé, codirectora de la 
ONL “El Safareig” i presidenta de la Secció de 
les Dones del COPC, i Ricard Faura Cantarell, 
codirector de Spora Sinergies. 
 

14.15h Temps per dinar 
 
15.30h Grups de treball   

Presentació de casos i organització dels grups. 
Anàlisi i discussió de casos. Diversos grups de 
treball formats cadascun per persones de 
diferents territoris analitzaran casuístiques 
específiques en relació a l’aplicació del nou 
capítol per a la cessió i protecció de dades. 

 Posada en comú del treball fet en els grups. 
 Conclusions compartides i cerca de consens.  
 
18.00h Tancament de les jornades 
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