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DEFINICIÓ
Conscients de la necessitat de l’abordatge integral de la violència vers les dones, l’Ajuntament de Barcelona i la Corporació Sanitària de Barcelona vam impulsar l’any 2001 la creació del Circuit
BCN contra la Violència vers les Dones, amb la finalitat d’implementar estratègies de coordinació entre diferents àmbits i professionals com a condició necessària per donar una atenció de
qualitat a les dones que estan patint situacions de violència, contemplant també la dimensió preventiva.
Durant aquests anys de treball en comú, nous agents i institucions representants de l’àmbit sanitari, social, policial, judicial, educatiu i associatiu s’han anat incorporant al Circuit Bcn contra la
Violència vers les Dones. Aquesta publicació és el resultat d’aquest compromís compartit, som conscients, no obstant, de la necessitat de continuar ampliant l’abasts del Circuit i de les seves
estratègies d’implementació.
Crear un circuit local d’actuació en casos de violència de gènere significa estructurar un sistema articulat i homogeni d’atenció, en el qual cada agent implicat sap què cal fer i qui té les competències
per fer-ho. A més, suposa posar en funcionament un mètode de treball que ha de permetre a cada institució o organisme implicat dissenyar o redefinir els procediments i els sistemes organitzatius
existents o de nova creació, en funció de tot el sistema.

ABAST DEL CIRCUIT
Partim de la definició elaborada per la Conferència de les Dones de les Nacions Unides celebrada a Pequín l’any 1995, que entén la violència vers les dones com a qualsevol acte de violència
basat en el gènere que té o pot tenir com a resultat danys i/o patiments físics, sexuals i/o psicològics per a les dones, i que també té en compte les amenaces d’aquest actes, la coacció i la
privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida pública com en la privada.
Entenem per manifestacions de la violència de gènere:
- Maltractaments físics, psíquics, sexuals i/o econòmics per part de la parella i/o qualsevol membre de la unitat de convivència o relacional.
- Agressions sexuals i violacions, independentment de si existeix o no un vincle familiar i/o relacional amb la persona agressora.
- Explotació sexual.
- Mutilacions sexuals.
- Assetjament sexual i/o psicològic.
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OBJECTIUS DEL CIRCUIT
- Incrementar la coordinació interprofessional com a element necessari per a la millora de l’atenció a les dones i els seus fills i filles: la dimensió multicausal, les conseqüències i el mateix procés
de la violència de gènere necessiten un abordatge integral i coordinat entre els diferents àmbits.
- Avançar en la prevenció de la violència a través d’actuacions i propostes proactives que evitin la perpetuació de les causes i les manifestacions de la violència.
- Evitar la victimització secundària facilitant als professionals una formació específica sobre el fenomen de la violència de gènere que permeti, al mateix temps, analitzar el model d’intervenció.
- Adequar, avançar i innovar: reflexionar sobre projectes i pràctiques que s’estan desenvolupant en l’atenció, la prevenció i/o la recerca ens permet aprofundir en els models d’intervenció i,
fonamentalment, en els reptes i les línies d’intervenció futurs.
- Contribuir a aconseguir una Barcelona lliure de violència vers les dones. Treballar en la eradicació progressiva de la violència des d’una doble dimensió: avançar en la millora i l’eficàcia de
l’atenció, i fer-ho amb una metodologia basada en el diàleg des de la diferència, la pluralitat i la creació d’espais comuns de consens.

ESTRATÈGIES DEL CIRCUIT
El Circuit s’ha estructurat a partir d’una comissió tècnica, formada per persones dels diferents àmbits que el conformen (sanitari, social, policíac, educatiu, judicial, serveis especialitzats i entitats
de dones); s’han creat diferents grups de treball al voltant de la problemàtica, i s’han constituït circuits a tots els districtes de la ciutat.
- Obrir la participació en el Circuit a totes les institucions i les persones dels diferents àmbits que intervenen a la ciutat en el tractament de la violència de gènere.
- Crear una comissió de coordinació del Circuit BCN com a nucli impulsor i estructurador de la xarxa de la ciutat.
- Crear comissions i estructures de participació a cada districte des d’una perspectiva territorial.
- Establir uns protocols comuns i consensuats d’actuació que estableixin procediments d’actuació propis de cada sistema i procediments de coordinació entre sistemes.
- Establir un sistema d’informació comú per a tots els sistemes implicats que permeti fer un seguiment de l’abast i l’evolució de la violència de gènere a la ciutat.
- Dissenyar un pla de formació per als i les professionals que intervenen en el Circuit.
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CANAL D’ENTRADA

Guàrdia Urbana Serveis Socials Hospitals PIAD APS (ABS-ASSIR) Atenció continuada Entitats Dones Salut Mental Policia Nacional 061
EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT
ATENCIÓ CONTINUADA
ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

Lesions lleus

N E C E S S I TA
ATENCIÓ SANITÀRIA

Lesions greus
Atenció urgent

HOSPITALS DE REFERÈNCIA

ATENCIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA
CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE
LES DROGODEPENDÉNCIES
CENTRES DE SALUT MENTAL

ACOLLIDA
D'URGÈNCIES
ACOLLIDA
TEMPORAL:
casa d'acolliment.

EAD Rec, 15.
Tel.: 93 268 20 82.

INFORME A FISCALIA
Sav. FISCALIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Pau Claris, 160.
Tel: 93 567 36 00 - Fax:93 567 36 89.

HORARI
NORMALITZAT

NECESSITA
ACOLLIMENT

10-18 h.

no

VOL DENUNCIAR?

URGÈNCIES
Fora de l'horari de l'EAD
(Diari: 18-9 h.
Caps de setmana
i festius: 24 h.)

Centre Municipal d'Atenció a les
Urgències Socials CMAUS
Comerç, 44. Tel.: 900 70 30 30.
ACOLLIDA D'URGÈNCIES:
derivació a l'EAD l'endemà.

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DONA (SAM)

sí

POLICIA NACIONAL. Denúncies.
Via Laietana,49. Tel.: 93 290 30 00.
GUÀRDIA URBANA.
Acompanyament i atestat.

NECESSITA ATENCIÓ SOCIAL I/O ESPECIALITZADA

ENTITATS ESPECIALITZADES
ATENCIÓ JURÍDICA
XARXA DE SERVEIS SOCIALS
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
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EQUIP D'ATENCIÓ
A LES DONES (EAD)
Servei especialitzat en l'atenció
de la violència de gènere.
Rec, 15.
Tel.: 93 268 20 82.

JUSTÍCIA GRATUÏTA:
València, 344.
Tel.: 93 567 19 85/93 567 19 87.
TORN D'OFICI ESPECIALITZAT
EN VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA: Mallorca, 283.
Tel.: 93 487 13 50.

TAMAIA: Casp, 38, pral. Tel.: 93 412 08 83.
ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA:
punt d'informació Zona Nord.
Rasos de Peguera, 19-25. Tel.: 93 276 99 50.
INSTITUT GENUS: Enric Granados, 116, 1r 1a. Tel.: 93 237 41 83.
IRES. Institut de Reinserció Social: Àlaba, 61, 1r. Tel.: 93 486 47 50.
LARIS. Centre de Tractament de la Violència Familiar:
Quevedo, 2, baixos. Tel.: 93 289 05 30.
SIAM. Servei d'informació, assessorament i mediació per a dones:
Rbla. Santa Mònica, 10, 2a planta. Dept. de la Dona. Tel.: 93 304 68 29.
ASSOCIACIÓ D'ASSISTÈNCIA A DONES AGREDIDES
SEXUALMENT: Aragó, 410, entl. 2a. Tel.: 93 231 95 93.
EXIL: República Argentina, 6, 4t 2a. Tel.: 93 238 57 60.
ASSOCIACIÓ DONES JURISTES: Aribau, 143, 5è 1a. Tel.: 93 322 06 17.
UN ESPAI PER ALS DRETS DE LES DONES DE CA LA DONA:
Casp, 38, pral. Ca la Dona. Tel.: 93 412 71 61.
THEMIS: Casp, 38, pral. Ca la Dona. Tel.: 93 412 71 61.

