
u Que el grupo ultranacionalista serbio dirigido por 
Alexandr Lysov, Águilas, se haya aliado 

con la empresa paraestatal rusa de 
mercenarios e inteligencia Wagner 
no es una buena noticia ni para los 
disidentes rusos instalados en Ser-

bia ni para la tensión que ha revivido 
entre la minoría serbia residente en Ko-

sovo y las autoridades de este territorio. P. 21

 Alexandr Lysov 
 ULTRADERECHISTA SERBIO

u El Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) ha reclamado que exista un turno 

de oficio específico para atender a las 
víctimas de la violencia de género, 
que amplíe sus funciones y cubra 
tanto las agresiones en el entorno de 

la pareja como las otras formas diver-
sas de violencia machista y agresiones 

sexuales. P. 32

 Carme Valenzuela 
 DIPUTADA DEL TURNO DE OFICIO DEL ICAB

u Con su doble campeonato mundial, Pau Garcia ha 
superado todos los prejuicios y ha dado 

ejemplo a los niños que quieren aso-
marse a un deporte como el patinaje 
artístico sobre ruedas que se había 
asociado casi exclusivamente a lo 

femenino. Un techo que ya rompió en 
el patinaje artístico sobre hielo otro 

campeón, Javier Fernández. P. 52

 Pau Garcia 
 CAMPEÓN PATINAJE SOBRE RUEDAS
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El nen Jesús dorm a comissaria
Diverses localitats catalanes retiren cada nit la imatge del pessebre 

municipal per evitar que la robin o la vandalitzin PERSONES | P. 38

Anna Mas

Un agent de 
Barberà del 
Vallès s’endú el 
nen del pessebre.

El sector reivindica la muntanya urbana com un nou espai que alleugi la congestió del centre  
de la ciutatnDemana millores per dotar d’identitat la zona i aprofitar el filó cultural i esportiu

EL DEBAT AL VOLTANT D’UNA ACTIVITAT CLAU PER A BARCELONA

Els hotelers reclamen Montjuïc 
per créixer i esponjar el turisme

TEMA DEL DIA | P. 2 A 4

Pau Garcia, un 
campió del món  
de patinatge contra 
insults i tabús. P. 52

L’ajuda al combustible 
es concentrarà en  
el camp i el transport 

PANORAMA | P. 6 I 7

El PSOE i UP negocien sobre vivenda i cistell de  
la compra per al decret anticrisi que s’aprova avui

La pluja i l’excés 
de velocitat  
van causar  
la tragèdia del 
bus de Galícia
PERSONES | P. 34

Aragonès vol 
que el PSC sigui 
«responsable» 
amb els 
pressupostos
PANORAMA | P. 10

Els lletrats de 
BCN aposten per 
un torn d’ofici 
per a la violència 
masclista  
PERSONES | P. 32 I 33
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Persones >

Societat
JUSTÍCIA

El Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona ha proposat a la Conselleria de 
Justícia en reunions conjuntes la 
creació d’un torn d’advocats d’ofi-
ci específic per assistir les víctimes 
de violència masclista, a la sem-
blança del que ja hi ha per a les do-
nes afectades per violència de 
gènere, que denuncien maltracta-
ment o agressions per part de les 
seves parelles o exparelles. La di-
ferència: en el primer cas no hi ha 
relació afectiva i en el segon sí. 

Aquest nou torn abordaria les 
acusacions d’amenaces, coac-
cions o accions contra la llibertat 
sexual de la dona, entre altres de-
lictes, segons les fonts consulta-
des per EL PERIÓDICO. La neces-
sitat de posar en marxa un servei 
d’aquestes característiques es deu 
a l’important increment en les 
designes d’advocats per atendre 
les afectades. En un sol any, el 
nombre de peticions s’ha multi-
plicat per sis. 

De fet, durant els 11 primers 
mesos del 2022, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (que 
engloba la capital catalana i altres 
poblacions del voltant) va trami-
tar 1.780 peticions d’advocats 
d’ofici per a víctimes de violència 
masclista (l’any anterior van ser 
310, a l’haver començat a donar 
aquest servei al setembre) i 5.843 
per a dones presumptament vio-
lentades per la seva parella o ex-
parella (el 84,5% més que l’any 
anterior). 

El 2021, la xifra de designacions 
va començar a disparar-se per 
l’entrada en vigor d’una llei que 

obliga que la víctima sigui assisti-
da per un advocat des del moment 
en què s’interposa la denúncia po-
licial. Aquell any ja es van realitzar 
4.938 peticions per violència per-
petrada per parelles o exparelles, 
davant les 3.438 designes del 2020. 
Des d’aquest juny, les víctimes de 
violència masclista també han de 
ser ateses ja des de comissaria. 

Acompanyament a comissaria 

Des del torn d’ofici del Col·legi s’ha 
reivindicat històricament l’as-
sistència lletrada obligatòria per 
garantir que la víctima de mal-
tractaments rebés una informació 
completa dels drets que té des del 
mateix moment d’interposar la 
denúncia. Segons la diputada d’a -

quest servei, Carmen Valenzuela, 
«és vital l’acompanyament ade-
quat al llarg del procediment per 
emparar-les jurídicament». 

El desembre del 2020, es va in-
troduir una modificació en la llei 
catalana del dret de les dones per 
erradicar la violència de gènere. El 
seu article 31.6 va quedar així: 
«Quan una dona acudeixi a co-
missaria per presentar una de-
núncia com a conseqüència d’ha-
ver viscut qualsevol de les mani-
festacions de violència masclis-
ta», els Mossos han de requerir a 
l’escola de l’advocacia la presèn-
cia d’un lletrat per garantir l’as-
sistència a la víctima des del mo-
ment inicial. La presència d’un 
professional del dret permet que, 

amb les seves preguntes, la per-
judicada ofereixi més detalls i no 
s’oblidi de res, propiciant que la 
declaració sigui com més com-
pleta millor. 

Des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el juliol del 2021, els 
advocats de Barcelona van adqui-
rir el compromís d’efectuar una 
assistència lletrada immediata 
presencial en el termini màxim 
d’una hora des de la petició per 
part de la comissaria. A la capital 
(hi ha tres advocats d’aquest torn 
de guàrdia cada dia) és possible, 
però sí que es produeixen compli-
cacions en altres zones, com el 
Baix Llobregat, on s’inclou més 
d’una localitat i hi ha menys lle-
trats. Per això es reclama des del 

Col·legi a la Generalitat més efec-
tius i un augment de les retribu-
cions per aquestes guàrdies. 

Gratuït per a la dona 

L’assistència a la víctima de 
violència per part de la parella o 
exparella va a càrrec de l’Estat i és 
gratuïta per a la dona, tal com es-
tableix la llei de mesures de pro-
tecció integral contra la violència 
de gènere. Tanmateix, no es té 
aquest dret quan l’autor de 
l’agressió sexista no és una perso-
na amb qui s’hagi mantingut una 
relació sentimental, com és el cas 
d’un veí, un conegut del barri o in-
dividus desconeguts. En aquests 
supòsits, segons explica aquest 
diari Carmen Valenzuela, s’ha de 
tramitar l’assistència de justícia 
gratuïta i, per tant, no s’atorga de 
forma directa i només es té dret 
quan es compleixen una sèrie de 
requisits. «Hauria d’igualar-se, ja 
que és igual si hi ha relació afecti-
va o no», afirma la responsable del 
torn d’ofici. L’acompanyament no 
només és en la denúncia, sinó du-
rant el procés, tant en el penal 
com el civil en cas de divorci. 

L’assistència a les víctimes de 
violència masclista la cobreixen 
advocats adscrits al servei del 
torn d’ofici penal, que tant acu-
deixen a comissaria per a un ro-
batori com per a una agressió se-
xista. Però no hi va qualsevol lle-
trat, sinó que ha de ser un que es-
tigui en el servei d’atenció a dones 
afectades per maltractaments de 
les parelles o exparelles. Ara, el 
que es demana, és la creació d’un 
grup separat i específic per a 
violència masclista. «En aquests 
moments estem fent trencaclos-
ques», reconeix Valenzuela. n

Torn d’ofici per a violència masclista

Els advocats de Barcelona aposten per la creació d’un servei d’assistència semblant al que hi ha per atendre les dones  
que pateixen violència per part de parelles o exparelles. Les sol·licituds han passat de 310 a 1.780 l’últim any.

J. G. ALBALAT 
Barcelona

Manifestació per a l’erradicació de la violència masclista, al novembre a Barcelona.

Elisenda Pons
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Els Mossos d’Esquadra van 
arrestar ahir un home de 69 anys 
per l’assassinat de la seva dona, la 
Carmen, de 88 anys. Segons les 
fonts consultades per EL PERIÓ-
DICO, la víctima no havia presen-
tat cap denúncia per maltracta-
ment masclista contra la seva pa-
rella. El crim es va produir ahir a 
la matinada a l’interior del domi-
cili que tots dos compartien a 
Santa Perpètua de Mogoda. La 
dona tenia una filla que resideix 
en la mateixa població. 

El de la Carmen és el vuitè crim 
masclista ocorregut aquest 2022, 
la novena víctima si s’inclou en el 
tràgic recompte la filla que va 
morir en un doble assassinat de 
Lloret de Mar comès per un em-
presari rus que després es va 
suïcidar. Segons el Govern, la xi-
fra de feminicidis –que inclou 
aquells casos en els quals no hi ha 

una relació sentimental entre 
agressor i víctima– s’eleva a 12 
des de l’1 de gener.   

Una trucada de l’assassí 

La policia catalana va rebre una 
trucada abans de les set d’aquest 

matí efectuada pel mateix marit, 
de nom Cristóbal, segons els veïns 
de la parella. L’home va trucar per 
explicar que acabava de matar la 
Carmen. Quan les primeres patru-
lles es van personar al domicili in-
dicat, uns baixos ubicats en una 

placeta de l’avinguda de Mossèn 
Cinto Verdaguer, el sospitós es va 
entregar als agents i va relatar el 
que havia passat. 

Segons les fonts consultades, 
el cos de la dona presentava sig-
nes de violència. El més probable 
és que el Cristóbal ataqués la Car-
men amb una arma blanca. Els 
veïns no van sentir cap soroll i 
molts van saber el que havia pas-
sat quan es van despertar a causa 
de l’arribada de patrulles dels 
Mossos, de la Policia Local i tam-
bé d’ambulàncies del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 

A la policia catalana no li cons-
ten antecedents de maltractament 
masclista. Segons els veïns consul-
tats, tampoc hi havia indicis que 
hagués detectat la comunitat: ni 
baralles, ni crits. L’únic antecedent 
a què al·ludeixen els veïns és un ac-
cident de trànsit que va patir la pa-
rella i que va deixar la Carmen amb 
lesions greus, que la van obligar a 
ser intervinguda mèdicament i que 
van complicar la seva mobilitat. n

Un home de 69 anys mata la seva 
parella, de 88, a Santa Perpètua

La dona, que feia 17 anys que vivia amb el seu assassí, mai havia presentat una denúncia 
contra ell. Es tracta del vuitè crim masclista comès el 2022 a Catalunya.

GUILLEM SÁNCHEZ 
Barcelona

Façana de l’edifici on vivien l’arrestat i la seva dona. 

Anna Mas Talens

Sis dones 
assassinades 
al desembre

La violència de gènere s’ha 
acarnissat al desembre. Sense 
incloure el cas d’ahir a Santa 
Perpètua, sis dones (Irina, Ja-
queline, María, Vanessa Eli-
zabeth, Ángela i María del 
Carmen) han sigut assassina-
des per les seves parelles o ex-
parelles. Davant d’aquesta 
situació, el Ministeri d’Igual-
tat ha convocat d’urgència 
un comitè de crisi amb els di-
ferents ministeris i les comu-
nitats implicats en la lluita 
contra el maltractament 
masclista per analitzar «què 
ha fallat en cada cas» i «re-
doblar els esforços de pre-
venció i protecció». El de-
sembre és un dels mesos que 
concentren més nombre de 
crims masclistes, només su-
perat pel juliol, l’agost i el ge-
ner. Són mesos de vacances 
en què la convivència i el can-
vi d’hàbits socials incideixen 
en l’escalada de l’agressor 
fins a una violència mortal. 

VIOLETA MOLINA GALLARDO 
Madrid

A Espanya

La xacra que  
no cessa

L’Hospital Clínic  
ha atès de mitjana 

56 
víctimes d’agressions  

sexuals cada mes durant 
aquest 2022

El 65% 
de dones han sigut vícti-
ma de violència sexual, 

incloent-hi en aquest ca-
pítol comentaris i gestos

Només un 

18% 
d’enquestades s’han 
atrevit a presentar 

denúncia

El 80% 
 de les catalanes han  
patit algun tipus de  
violència masclista

Sabadell.cat/Nadal

@sabadell_cat
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Els advocats de Barcelona reclamen 
un torn d’ofici per a víctimes de violència masclista davant l’allau de 
denúncies 

 El Col·legi de l’Advocacia aposta per la creació d’un servei 
d’assistència semblant al que hi ha per atendre les dones que 
pateixen violència per part de parelles o exparelles 

 Les peticions de lletrats per violència masclista han passat de 310 a 
1.780 l’últim any 

 
ELISENDA PONS 

J. G. Albalat 

 
26 de de desembre del 2022. 18:58 

  

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha proposat a la Conselleria de 
Justícia en reunions conjuntes la creació d’un torn d’advocats d’ofici 
específic per assistir les víctimes de violència masclista, a la semblança 
del que ja hi ha per a les dones afectades per violència de gènere que 
denuncien maltractament o agressions per part de les seves parelles o 
exparelles. La diferència: en el primer cas no hi ha relació afectiva i en el 
segon sí. 

Aquest nou torn abordaria els suposats casos d’amenaces, coaccions o 
accions contra la llibertat sexual de la dona, entre altres delictes, segons 
les fonts consultades per EL PERIÓDICO. La necessitat de posar en marxa 
un servei d’aquestes característiques es deu a l’important increment en les 
designes d’advocats per atendre les afectades. En un sol any, el nombre 
de peticions s’ha multiplicat per sis. 

De fet, durant els 11 primers mesos del 2022, el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (que engloba la capital catalana i altres poblacions del voltant) 
va tramitar 1.780 peticions d’advocats d’ofici per a víctimes de violència 
masclista (l’any anterior van ser 310, a l’haver començat a donar aquest 
servei al setembre) i 5.843 per a dones presumptament violentades per la 
seva parella o exparella (el 84,5% més que l’any anterior).  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210804/abogados-turno-oficio-violencia-machista-barcelona-11956457
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210804/abogados-turno-oficio-violencia-machista-barcelona-11956457
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210804/abogados-turno-oficio-violencia-machista-barcelona-11956457
https://thetrustproject.org/


 
 

 
El 2021, la xifra de designacions va començar a disparar-se per l’entrada 
en vigor d’una llei que obliga que la víctima sigui assistida per un advocat 
des del moment en què s’interposa la denúncia policial. Aquell any ja es 
van realitzar 4.938 peticions per violència perpetrada per parelles o 
exparelles, per les 3.438 designes del 2020. Des d’aquest juny, les 
víctimes de violència masclista també han de ser ateses ja des de 
comissaria. 

L’acompanyament a comissaria 

Des del torn d’ofici del Col·legi s’ha reivindicat històricament l’assistència 
lletrada obligatòria per garantir que la víctima de maltractaments rebés una 
informació completa dels drets que té des del mateix moment d’interposar 
la denúncia. Segons la diputada d’aquest servei, Carmen 
Valenzuela, «és vital l’acompanyament adequat al llarg del procediment 
per emparar-les jurídicament». 

El desembre de 2020, es va introduir una modificació en la llei 
catalana del dret de les dones per erradicar la violència de gènere. El seu 
article 31.6 va quedar així: «Quan una dona acudeixi a comissaria per 
presentar una denúncia com a conseqüència d’haver viscut qualsevol de 
les manifestacions de violència masclista», els Mossos han de requerir a 
l’escola de l’advocacia la presència d’un lletrat per garantir l’assistència a 
la víctima des del moment inicial. La presència d’un professional del dret 
permet que, amb les seves preguntes, la perjudicada ofereixi més detalls i 
no s’oblidi de res, propiciant que la declaració sigui com més completa 
millor. 

 
CONTRA UNA XACRA SOCIAL 
Entren en acció els advocats d’ofici per a les víctimes de violència 
masclista 

Des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el juliol del 2021, els advocats de 
Barcelona van adquirir el compromís d’efectuar una assistència lletrada 
immediata presencial en el termini màxim d’una hora des de la petició per 
part de la comissaria. A la capital (hi ha tres advocats d’aquest torn de 
guàrdia cada dia) és possible, però sí que es produeixen complicacions en 
altres zones, com el Baix Llobregat, on s’inclou més d’una localitat i hi ha 
menys lletrats. Per això es reclama des del Col·legi a la Generalitat més 
efectius i un augment de les retribucions per aquestes guàrdies. 

L’assistència a la víctima de violència per part de la parella o exparella va a 
càrrec de l’Estat i és gratuïta per a la dona, tal com estableix la llei de 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210804/advocats-torn-ofici-violencia-masclista-barcelona-11956457
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210804/advocats-torn-ofici-violencia-masclista-barcelona-11956457
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210804/advocats-torn-ofici-violencia-masclista-barcelona-11956457
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210804/advocats-torn-ofici-violencia-masclista-barcelona-11956457


 
 

 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Tanmateix, no 
es té aquest dret quan l’autor de l’agressió sexista no és una persona amb 
qui s’hagi mantingut una relació sentimental, com és el cas d’un veí, un 
conegut del barri o un individus desconeguts. En aquests supòsits, segons 
explica aquest diari Carmen Valenzuela, s’ha de tramitar l’assistència de 
justícia gratuïta i, per tant, no s’atorga de forma directa i només es té dret 
quan es compleixen una sèrie de requisits. «Hauria d’igualar-se, ja que és 
igual si hi ha relació afectiva o no», afirma la responsable del torn d’ofici. 
L’acompanyament no només és en la denúncia, sinó durant el procés, tant 
en el penal com el civil en cas de divorci. 

L’assistència a les víctimes de violència masclista la cobreixen advocats 
adscrits al servei del torn d’ofici penal, que tant acudeixen a comissaria per 
a un robatori com per a una agressió sexista. Però no hi va qualsevol 
lletrat, sinó que ha de ser un que estigui en el servei d’atenció a dones 
afectades per maltractaments de les parelles o exparelles. Ara, el que es 
demana, és la creació d’un grup separat i específic per a violència 
masclista. «En aquests moments estem fent trencaclosques», reconeix 
Valenzuela. 

 

 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221226/advocats-barcelona-torn-ofici-violencia-

masclista-80351265 

 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221226/advocats-barcelona-torn-ofici-violencia-masclista-80351265
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221226/advocats-barcelona-torn-ofici-violencia-masclista-80351265


 
 

 
 

Los abogados de Barcelona reclaman 
un turno de oficio para víctimas de 
violencia machista ante el alud de 
denuncias 

Las peticiones de letrados por violencia machista han pasado de 310 a 
1.780 en el último año 

El Col·legi de l'Advocacia apuesta por la creación de un servicio de 
asistencia semejante al que existe para atender a las mujeres que sufren 
violencia por parte de parejas o exparejas 

 
Manifestación contra la violencia machista en Barcelona, el pasado 25 de 

noviembre. /ELISENDA PONS 
J. G. Albalat 

 
Barcelona  26 de diciembre del 2022. 18:58 

  

El Col.legi de l'Advocacia de Barcelona ha propuesto a la Conselleria de 
Justicia en reuniones conjuntas la creación de un turno de abogados 
oficio especifico para asistir a las víctimas de violencia machista, a la 
semejanza del que ya existe para las mujeres afectadas por violencia de 
género, que denuncian maltrato o agresiones por parte de sus parejas o 
exparejas. La diferencia: en el primer caso no existe relación afectiva y en 
el segundo sí. 

Este nuevo turno abordaría las acusaciones de amenazas, coacciones o 
acciones contra la libertad sexual de la mujer, entre otros delitos, según las 
fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La necesidad de poner en 
marcha un servicio de estas características se debe al importante 
incremento en las designas de abogados para atender a las afectadas. En 
un solo año, el número de peticiones se ha multiplicado por seis. 
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De hecho, durante los 11 primeros meses de 2022, el Col.legi de 
l'Advocacia de Barcelona (que engloba la capital catalana y otras 
poblaciones de alrededor) tramitó 1.780 peticiones de abogados de oficio 
para víctimas de violencia machista (el año anterior fueron 310, al haber 
empezado a dar este servicio en septiembre) y otras 5.843 para mujeres 
presuntamente violentadas por su pareja o expareja (el 84,5% más que el 
año anterior). 

En el 2021, la cifra de designaciones empezó a dispararse por la entrada 
en vigor de una ley que obliga a que la víctima sea asistida por un abogado 
desde el momento en que se interpone la denuncia policial. Ese año ya se 
realizaron 4.938 peticiones por violencia perpetrada por parejas o 
exparejas, por las 3.438 designas de 2020. Desde este junio, las víctimas 
de violencia machista también deben ser atendidas ya desde comisaría. 

El acompañamiento en comisaría 

Desde el turno de oficio del Col.legi se ha reivindicado históricamente la 
asistencia letrada obligatoria para garantizar que la víctima de malos tratos 
recibiera una información completa de los derechos que tiene desde el 
mismo momento de interponer la denuncia. Según la diputada de este 
servicio, Carmen Valenzuela, "es vital el acompañamiento adecuado a lo 
largo del procedimiento para ampararlas jurídicamente". 

En diciembre de 2020, se introdujo una modificación en la ley 
catalana del derecho de las mujeres para erradicar la violencia de género. 
Su artículo 31.6 quedó así: "Cuando una mujer acuda a comisaría para 
presentar una denuncia como consecuencia de haber vivido cualquier de 
las manifestaciones de violencia machista", los Mossos han de requerir al 
colegio de la abogacía la presencia de un letrado para garantizar la 
asistencia a la víctima desde el momento inicial. La presencia de un 
profesional del derecho permite que, con sus preguntas, la perjudicada 
ofrezca más detalles y no deje nada en el tintero, propiciando que la 
declaración sea lo más completa posible. 

 
CONTRA UNA LACRA SOCIAL 
Entran en acción los abogados de oficio para las víctimas de violencia 
machista 

Desde la entrada en vigor de esta ley, en julio de 2021, los abogados de 
Barcelona adquirieron el compromiso de efectuar una asistencia letrada 
inmediata presencial en el plazo máximo de una hora desde la petición por 
parte de la comisaría. En la capital (hay tres abogados de este turno de 
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guardia cada día) es posible, pero sí se producen complicaciones en otras 
zonas, como el Baix Llobregat, donde se abarca más de una localidad y 
existen menos letrados. De ahí que se reclame desde el Col.legi a la 
Generalitat más efectivos y un aumento de las retribuciones por esas 
guardias. 

Justicia gratuita 

La asistencia a la víctima de violencia por parte de la pareja o expareja 
corre a cargo del Estado y es gratuita para la mujer, tal como establece la 
ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Sin 
embargo, no se tiene ese derecho cuando el autor de la agresión sexista 
no es una persona con la que se haya mantenido una relación sentimental, 
como es el caso de un vecino, un conocido del barrio o un individuos 
desconocidos. En estos supuestos, según explica a este diario Carmen 
Valenzuela, se debe tramitar la asistencia de justicia gratuita y, por lo 
tanto, no se otorga de forma directa y solo se tiene derecho cuando se 
cumplen una serie de requisitos. "Debería igualarse, pues da lo mismo si 
hay relación afectiva o no", sostiene la responsable del turno de oficio. El 
acompañamiento no solo es en la denuncia, sino durante el proceso, tanto 
en el penal como el civil en caso de divorcio. 

La asistencia a las víctimas de violencia machista la cubren abogados 

adscritos al servicio del turno de oficio penal, que tanto acuden a comisaría 

para un robo como para una agresión sexista. Pero no va cualquier letrado, 

sino que tiene que ser uno que esté en el servicio de atención a mujeres 

afectadas por malos tratos de las parejas o exparejas. Ahora, lo que se 

pide, es la creación de un grupo separado y específico para violencia 

machista. "En estos momentos estamos haciendo encaje de bol illos", 

reconoce Valenzuela. 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221226/abogados-barcelona-turno-

oficio-violencia-machista-80351265 
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