PROTOCOL PER L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 1

SÍNTESI

PROTOCOL
PER A L’ABORDATGE
INTEGRAL DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Any:
2019
Coordinació del treball:
Oficina de les Dones i LGTBI
Autoria:
Departament d’Acció Social, a partir del document marc elaborat per la consultora Maria Ferré Espín.
Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Premià de Dalt

INDEX
PRESENTACIÓ
1. MARC NORMATIU
2. MARC CONCEPTUAL
3. MATERIAL D’INTERVENCIÓ
4. XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ INTEGRAL
5. VALORACIÓ DE RISC
6. XARXA D’ATENCIÓ LOCAL
7. DIRECTORI DE SERVEIS
8. ANNEXES

4

PRESENTACIÓ

PROTOCOL PER L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 5

La violència masclista és una violació dels drets humans i és la manifestació més greu de
les desigualtats de gènere que afecta principalment les dones. De fet, ja va ser reconeguda com una violació dels drets humans en la Conferència Mundial sobre Drets Humans
celebrada a la ciutat de Viena l’any 1993. A part d’aquest reconeixement exprés, la creació d’eines jurídiques tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i les reivindicacions
des dels moviments feministes han estat fonamentals per a una major sensibilització i
difusió d’aquesta xacra.
Tanmateix, la lluita contra la violència masclista mai s’ha de limitar a una qüestió exclusiva de les dones. La societat en ple ha d’estar ben alerta per a respondre i evitar que
aquests actes execrables es repeteixin. Hem de tenir clar que la gravetat d’aquest fenomen no disminueix perquè sigui menys visible.
El Protocol que us presentem respon a la preocupació de l’Ajuntament de Premià de
Dalt per tal de millorar l’atenció a les persones que pateixen o han patit violència masclista des dels diferents àmbits que intervenen en el circuit assistencial, així com sensibilitzar tota la societat al voltant d’aquesta xacra social que patim a tot arreu.
Les conseqüències per a les dones, infants i adolescents víctimes de violència masclista
són múltiples. I per això han de ser multidisciplinàries l’atenció i les mesures per assolir
la seva seguretat, recuperació emocional i la integració social i laboral perquè puguin
tirar endavant un projecte autònom i personal de vida.
El model de gestió i les mesures recollides en aquest document per a la prevenció, detecció, recuperació i reparació aborda diferents aspectes del problema de la violència
masclista com són els preventius, educatius, socials, sanitaris, assistencials, de protecció... L’objectiu és ben clar: erradicar la violència masclista.
Sumem-nos tots i totes a aquest repte.

Josep Triadó i Bergés
Alcalde
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1. MARC NORMATIU
Àmbit estatal
Î Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Î Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra
la Violència de Gènere.
Î Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
Î Marc normatiu en relació a les dones immigrades víctimes de violència de gènere:


Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009.

Î Llei Orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.
Î Reial Decret 1109/2015, d’11 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2015,
de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, i es regulen les Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte.
Î Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l’adolescència.
Î Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Àmbit autonòmic i local
Î Llei 5/2008 del dret de les dones per a l’erradicació de la violència masclista.
Î Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Més tota la normativa reguladora en l’àmbit Europeu i Internacional.
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2. MARC CONCEPTUAL
L’any 1995, en el marc de la IV Conferència Mundial de les Dones de Nacions Unides
es consensua una definició: la violència contra les dones és qualsevol acte de violència
basat en el gènere que té com a resultat, o és probable que tingui com a resultat, uns
danys o patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, incloent-hi les amenaces
d’aquests actes, la coacció o la privació de la seva llibertat, tant si es produeix en la vida
pública com en la privada.
Aquest plantejament incorpora la dimensió de gènere i es parla, doncs, de violència de
gènere per posar l’accent en el caràcter estructural d’aquesta violència i en la construcció social i cultural dels trets atribuïts als homes i les dones, que atorga a les diferències
sexuals uns continguts basats en la desigualtat de poder entre homes i dones.

Formes de violència masclista
Formes implícites
Violència Estructural
Fa referència a Ies barreres intangibles i invisibles que impedeixen l’accés de les
dones als drets bàsics. Aquests obstacles es troben arrelats i es reprodueixen diària
ment en el si del mateix teixit social, com, per exemple, Ies diferències de poder
i les relacions i estructures de poder que generen i legitimen la desigualtat que
mantenen les dones en una posició de subordinació en els centres educatius, de
treball o espais de decisió.
Violència Simbòlica
Fa referència als mecanismes d’educació i socialització de la cultura patriarcal, pels
quals les dones deixen de ser visibles a través de la història, la cultura, la literatura,
la publicitat, etc., mentre que es reprodueixen els estereotips i rols considerats tradicionalment com a femenins. D’aquesta manera, es perpetuen els estereotips dels
models de masculinitat I feminitat tradicionals, i es manté la posició de dominació
dels homes sobre les dones.
Violència Institucional
Es manifesta quan les institucions (educatives, legislatives, judicials, sanitàries, assistencials, etc.) no desenvolupen polítiques d’igualtat d’oportunitats o les desenvolupen de manera insuficient, quan no s’implementen programes de prevenció de
la violència, quan es permet la violència i/o no es protegeixen les dones que la
pateixen, etc. En aquest sentit, el fet de desatendre aquestes problemàtiques és un
exercici de violència per part de les mateixes institucions.
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Formes explícites
Violència Física
Comprèn qualsevol acte de força contra el cos d’una dona, així com qualsevol
omissió de socors, intencionals o negligents, amb el resultat o el risc de produir-li
una lesió física o un dany. Sol consistir en agressions físiques, com ara donar cops,
pegar, tallar, punxar, cremar, també pot incloure la negació d’auxili, la negació
d’assistència mèdica en cas de necessitat, així com la negació d’aliments o d’accés
a medicines, conducció temerària, exposició a baixes temperatures per la negació
de calefacció, negació d’un llit pel descans, etc. En aquesta forma de violència es
presenten ocasions de màxim risc per a les dones, en les quals pot perillar la seva
integritat física i podrien patir risc de mort.
Violència Psicològica
Compren tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.
Violència Sexual i Abusos Sexuals
Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, incloent-hi l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de
prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència
que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal,
de parella, afectiva o de parentiu.
Violència Econòmica
Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar
físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.
Violència Ambiental
Consisteix en atemptar contra objectes o pertinences d’una dona, amb el resultat
de fer-la patir; i ser, la destrucció d’objectes personals, amagar pertinences de la
dona, matar animals domèstics, etc.
Violència a través de les TIC
El Ciberassetjament o Ciberbullying es defineix com l’ús i difusió d’informació, real
o fictícia, amb ànim lesiu o difamatori i en format electrònic. Aquesta difusió pot
realitzar-se a través de diferents mitjans de comunicació digital.
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Àmbits de la violència masclista
Î Violència en l’àmbit de la parella
Î Violència en l’àmbit familiar
Î Violència en l’àmbit laboral:



Assetjament per raó de sexe
Assetjament sexual

Î Violència en l’àmbit social o comunitari:








Agressions sexuals
Assetjament sexual
Tràfic i explotació sexual de dones i nenes
Mutilació genital femenina o risc de patir-la
Matrimonis forçats
Violència derivada de conflictes armats
Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones

El cicle de la violència masclista en l’àmbit de la parella
INICI DEL CICLE
• Reinici del cicle
• Cada cop cicles més
curts, amb escalada
en la intensitat de les
agressions
• Pèrdua de la fase
“lluna de mel”

ACUMULACIÓ
DE LA TENSIÓ

RECONCILIACIÓ
“LLUNA DE MEL”

• Ambivalència
en els sentiments
• Es veu el costat positiu
de la relació
• Creu que pot canviar
• Il·lusió, esperança

• Angoixa
• Ansietat
• Por
• Conductes evitatives

EXPLOSIÓ

DISTANCIAMENT

• Soledat
• Impotència
• Por
• Dolor, vergonya
• Demanda d’ajuda
• Presa de decisions
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3. MODEL D’INTERVENCIÓ
La Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i també la llei estatal, incideixen en la necessitat d’intervenir de forma integral. Per això, cal desenvolupar
mesures respecte a la prevenció i la sensibilització social, de detecció de la violència
masclista, així com d’atenció, assistència, protecció i recuperació de les dones.

Prevenció
Conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la
violència masclista, per mitjà de la reducció dels factors de risc, impedint-ne així la normalització, i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania en el sentit que cap forma de
violència no és justificable ni tolerable. Aquestes actuacions tenen com a objectiu modificar els mites, els models, els prejudicis i les conductes en relació a les dones i la violència
masclista.

Detecció
La posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant si apareix de forma precoç
com de forma estable, i que permetin també conèixer les situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. En aquest nivell, és bàsic
visibilitzar totes les possibles vies d’accés al circuit i disposar d’elements per diferenciar
els casos urgents i els no urgents
Tipus de demanda:
Î Demanda implícita. Situacions en què, davant d’una situació determinada, se sospiti
que la persona es troba en una situació de violència, d’abús o de vulnerabilitat,
però ella no la reconeix o bé no ho verbalitza de forma oberta.
Î Demanda explícita. Situacions en què la persona reconeix que alguna cosa no va
bé i és conscient que pateix algun tipus d’abús, o fins i tot us demana ajuda obertament. En aquest cas, la situació de violència és explícita i està confirmada.
També aquí cal tenir en compte el POSICIONAMENT DE LA DONA, especialment la seva
demanda en relació al servei, així com la consciència de la situació que estigui vivint i els
seus recursos personals i socials per a fer-ne front.
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Atenció
Conjunt d’accions destinades perquè una persona pugui superar les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar i social, tot garantint-ne
la seguretat i facilitant-li la informació necessària sobre els recursos i/o els procediments
perquè pugui resoldre la situació.
El circuit d’atenció s’estructura a partir de:
Î La demanda de la dona
Î La delimitació de la urgència o no urgència
Î La valoració de risc i del cas

Delimitació de la urgència




Atenció urgent: s’entén com la situació que requereix una actuació immediata,
donada la gravetat dels fets i la situació de la dona i les seves criatures (quan hi
hagi un perill per a la integritat física de la dona o els seus fills o filles o quan
el fet acabi de succeir).
Atenció no urgent: s’entén com la situació que no requereix una actuació immediata, ja que no es percep risc imminent per a la integritat física de la dona
ni dels seus fills o filles, iniciant, però, les gestions i les derivacions pertinents
segons quines siguin les necessitats identificades. El servei que atén ha d’engegar un procés d’informació, orientació, acompanyament i derivació als serveis
adients.

El circuit, en una situació d’urgència ha de poder garantir:
Î Serveis sanitaris.
Î Serveis policials.
Î Serveis d’acolliment, en cas que la dona no disposi dels mitjans personals o socials de seguretat, i necessiti un espai residencial d’urgència.

Recuperació i Reparació
S’entén per recuperació l’etapa del cicle personal i social que fa una dona que ha viscut situacions de violència, en la qual es produeix el restabliment dels àmbits danyats
per la situació viscuda. L’atenció i la recuperació comporten l’accés de les dones a una
sèrie de drets, i de serveis públics.
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PRINCIPIS ORIENTADORS DE LES INTERVENCIONS DELS PODERS
PÚBLICS

Intervenció òptima
Evitar la victimització secundària
(o revictimització) de les dones, les
adolescents i les nenes o dels seus fills i
filles con a conseqüència dels dèficits en les
intervencions efectuades pels organismes
responsables o per actuacions que no han
assolit el nivell de coordinació necessari. S’ha
de perseguir una eficàcia més gran
dels recursos.

Ètica professional
Treballar als diferents espais
d’atenció des d’una prespectiva ètica
comuna, discutida i consensuada
pels òrgans de coordinació dels
circuits.

Millora de l’atenció
Detectar els buits i els dèficits de
l’atenció coordinada per tal de millorar
la intervenció.

Intercanvi
de coneixements
i bones experiències
Garantir un sistema que permeti l’intercanvi
d’informació i coneixement entre els equips
professionals, així com una derivació eficaç.

Respecte al dret
a la intimitat
i al secret professional
Cedir i demanar només les dades
mínimes, necessàries
i pertinents per a cada cas.

Treball en xarxa
El treball en equip, la cooperació
i la vinculació a les diferents xarxes
d’intervenció com a principal forma de
lluita contra la violència masclista.
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XARXA
D’ATENCIÓ I
RECUPERACIÓ
INTEGRAL
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4. XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ INTEGRAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

La Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral està conformada per:
Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada.
Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.
Serveis d’atenció i acolliment d’urgències.
Serveis d’acolliment i recuperació.
Serveis d’acolliment substitutori de la llar.
Serveis d’intervenció especialitzada.
Serveis tècnics de punt de trobada.
Serveis d’atenció a la víctima del delicte.
Serveis d’atenció policial.
Altres serveis que es considerin necessaris.

Treball en xarxa i cessió de dades
FLUXOGRAMA DE RECOMANACIONS
¿La cessió de dades té a veure amb una situació
de violència masclista (Llei 5/2008)?

SÍ

NO

¿Volem demanar dades
(receptors) o ens les
sol·liciten (emissors)?

AGENTS RECEPTORS
Iniciem una
demanda de dades

¿Pot/vol la dona
facilitar-nos
les dades?

SÍ

• En el cas de ser menor de 14
anys, dirigir-se a les persones
representants legals
• En el cas de tractar-se de dones amb
incapacitat legal, dirigir-se al/la
tutor/a legal

• Cal assegurar-se que les persones
representants legals i/o guardador/a
no tenen relació directa o indirecta
amb la situació de violència viscuda
per la dona o menor
• En el cas que es requereixi
d’intèrprets o mediadors/es cal
assegurar-se que s’hi dediquen
professionalment i que no mantenen
una relació amb l’entorn de la dona,
reservant sempre la seva seguretat

No és possible utilitzar
el capítol
per a la cessió

AGENTS EMISSORS
Unaltre servei
ens demana dades

Cal assegurar-se sempre que els
canals utilitzats “per qualsevol dels
mitjans” per a la cessió de dades
siguin segurs

NO

¿Pot/vol la dona
facilitar-nos
les dades?

NO

SÍ

La dona pot ser transmissora de les
seves dades i/o volem realitzar una
valoració interprofessional
Actuar d’acord
als protocols
locals
(territorials i
municipals)

Sol·licitar la info
a la dona (opció
recomanada sempre
que sigui possible)

Comunicar a la dona o tutora la
decisió de comunicació de dades
(sempre que sigui possible)

Veure FLUXOGRAMA
de “CESSIÓ DE DADES”

• Recomanar-li a la dona que les
faciliti
• Acompanyar la dona i
assegurar-se que les facilita
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Dades a cedir vinculades a la finalitat “Garantir la protecció de dones, adolescents i infants”
Entre dos serveis o recursos d’àmbits funcionals diferents

1A

1C

1E

En les comissions de treball de casos o
entre totes les persones participants

Les que calguin per garantir la integritat de les dones i les seves filles i fills.*

Les que calguin per garantir la integritat
de les dones i les seves filles i fills.

La comunicació es farà com a mínim
als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan judicial.

Es recomana: nom i cognoms, adreça,
telèfon, valoració de la urgència, demanda de la dona, valoració del risc,
intervenció feta, derivació, si s’ha interposat denúncia i si hi ha ordre de protecció.

Es recomana: nom i cognoms, adreça,
telèfon, valoració de la urgència, demanda de la dona, valoració de risc,
intervenció feta, derivació, si s’ha interposat denúncia i si hi ha ordre de
protecció.

1B

Nom i cognoms de la dona, l’adolescent o infant. Nom i cognoms del presumpte maltractador.

Nom i cognoms de la dona, l’adolescent o infant. Nom i cognoms del presumpte maltractador.

La valoració global del risc.

La valoració global del risc.

Assistència o vinculació al recurs.
Només la valoració d’aquells indicadors de risc que siguin rellevants per
al cas tractat, que, en cas de violència
masclista en l’àmbit de la parella,
podrien ser alguns dels que figuren a
l’annex III.
Dades contingudes en el model d’informe de comunicació a Fiscalia del mateix centre/servei/protocol.
En cas que no n’hi hagi, es proposen
unes dades mínimes
S’ha d’informar a la dona, l’adolescent
o
l’infant de la comunicació als òrgans judicials.

1D

Assistència o vinculació al recurs.
Només la valoració d’aquells indicadors de risc que siguin rellevants per
al cas tractat.

No escau.
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Dades a cedir vinculades a la finalitat “Facilitar l’accés als drets d’atenció i reparació”
Entre dos serveis o recursos d’àmbits funcionals diferents

En les comissions de treball de casos o
entre totes les persones participants
Nom i cognoms de la dona, adolescent
o infant. Si ha arribat el recurs o no.

Nom i cognoms de la dona, l’adolescent o infant.
Telèfon de contacte
2A

Motiu de la derivació

2B

Intervenció feta
Si ha arribat al recurs o no.

Dades a cedir vinculades a la finalitat “Millorar o mantenir la qualitat de la intervenció”
Entre dos serveis o recursos d’àmbits funcionals diferents

3A

En les comissions de treball de casos o
entre totes les persones participants

Nom i cognoms de la dona, l’adolescent o nen/a.
- Telèfon de contacte.
- Filles/fills a càrrec.
Demanda.
- Motiu de derivació.
- Intervenció feta.
Professional/s de referència del servei derivador.
Si caldrà fer un seguiment o coordinacions posteriors.

No escau.

• Nom i cognoms de la dona, l’adolescent o infant.

• Nom i cognoms de la dona, l’adolescent o infant.
3C

3B
• Intervenció feta per cada un dels serveis.

• Intervenció feta per cada un dels serveis.
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VALORACIÓ
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5. VALORACIÓ DE RISC
Proposta de categories sota les quals s’agrupen els indicadors de valoració del risc en
l’àmbit de la parella:
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Menors a càrrec
Història de conducta violenta del presumpte maltractador
Si s’ha produït amenaces i/o abusos greus contra la dona i en quin moment.
Si hi ha circumstàncies agreujants.
Si hi ha factors de vulnerabilitat en la dona.
Si s’ha interposat denúncia.
Situació actual de l’agressor: empresonament, mesures penals alternatives o justícia juvenil, al carrer en situació coneguda o desconeguda.

Valoració del risc – RVD-BCN
El RVD-BCN és l’eina que ajuda els i les professionals que atenen dones que viuen situacions de violència masclista a valorar el risc que a curt termini es produeixin actes violents
greus per part de la seva parella o exparella.

Objectiu
Proporcionar als i les professionals que atenen dones que viuen situacions de violència
masclista una eina que els ajudi a valorar el risc que a curt termini es produeixin actes
violents greus per part de la seva parella o exparella.

Quan cal utilitzar l’RVD-BCN
Î Quan el o la professional té coneixement que la dona viu una situació de violència
o ella mateixa ho expressa.
Î Sempre que es modifiquin les circumstàncies de la situació en què es troba la dona
i que puguin fer variar el risc de violència.
Î Preventivament cada 3 mesos.

Quan no cal utilitzar l’RVD-BCN
Î Quan ja hi ha una valoració actual del risc i no disposem d’informació addicional.
Î L’agressor es troba ingressat a presó sense permisos, llevat que:



Hi hagi la possibilitat que pugui induir l’agressió a través de terceres persones
(família o d’altres).
Estigui prevista la sortida de la presó (permisos o sortida definitiva) i calgui
activar la funció d’alerta de l’RVD-BCN.
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XARXA
D’ATENCIÓ LOCAL

6
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6. XARXA D’ATENCIÓ LOCAL
La XARXA LOCAL D’ACTUACIÓ EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES està formada per tots els serveis i institucions que poden intervenir, en qualsevol dels nivells que
operen en l’abordatge integral abans descrit, amb major o menor grau d’implicació i que,
conjuntament, conformen el circuit d’actuació i contribueixen al tractament i la prevenció de la violència masclista, i es treballa a través d’una comissió tècnica.

Circuit local d’atenció
El circuit local d’atenció s’emmarca dins el circuit per a una intervenció coordinada contra la violència masclista a la Comarca del Maresme.

El diagrama de fluxos permet identificar els serveis que intervenen en els diferents nivells
o eixos d’actuació i quina és la successió d’actes a emprendre en funció de les possibles
situacions que es presentin.









La prevenció, situada en primer lloc, esdevé l’eix bàsic d’actuació per intervenir
proactivament. Implica actuar quan encara no s’han manifestat les situacions
d’abús, mitjançant l’ús d’estratègies de sensibilització i d’altres accions que permetin reduir els factors de risc.
L’eix de la detecció especifica els diversos recursos (incloent-hi les entitats i
grups de dones), que tenen o poden tenir un paper rellevant com a porta d’entrada al circuit. Els indicadors de risc, adequats als diferents àmbits en què es
pot produir la violència masclista, permeten identificar i fer visible tant les situacions consumades de violència masclista, com les situacions de risc
L’eix de l’atenció reflecteix la resposta que cal donar als casos de fets consumats de violència física i/o sexual greus -catalogats com a “Urgents”- però
també en tots aquells altres casos que, o bé no s’identifiquen com a situacions
de violència, o bé hi ha una baixa percepció de risc.
L’eix de la recuperació inclou tots aquells recursos i serveis que, en nivells i
moments diferents, faciliten el procés de recuperació de les dones en situació
de violència, així com els diversos instruments de reparació que s’hi destinen
(laborals, socials, jurídics, educatius...)

PREVENCIÓ

DETECCIÓ

Serveis
Sanitaris

SERVEIS
SANITARIS

Recursos
comunitaris
i entitats

NO URGENT

Serveis
Socials

Cossos de
seguretat

URGENT

SERVEIS
ESPECIALITZATS
EN ATENCIÓ
A DONES

Àmbit
laboral

VALORACIÓ DEL CAS
I DE LA SITUACIÓ
DE RISC

SERVEIS
SOCIALS

Serveis
Educatius

IDENTIFICACIÓ DE POSSIBLES SITUACIONS DE VIOLÈNCIA

COSSOS
POLICIALS

Àmbit
Judicial

SERVEI D’INTERVENCIÓ
EN CRISIS GREUS

Recursos
específics en
atenció a dones

La xarxa de recursos comarcals: Serveis Socials, SIAD, SIE, CIRD, Policia, Regidors d’Igualtat i/o Dones, sindicats, entitats
de dones, àmbit sanitari, etc… duen a terme accions de prevenció centrades en la formació de professionals i entitats, i
de sensibilització dirigides a tota la ciutadania i a les dones en particular posant l’accent en el foment de la coeducació
a nivell transversal.
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CIRCUÏT PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA COMARCA DEL MARESME

ATENCIÓ

RECUPERACIÓ

Informe mèdic
i/o de lesions
per la dona

Recursos d’ajut
a la víctima de VM

Recursos
sanitaris

SIE

Recursos
socials

Recursos
laborals

Recursos
d’acolliment
d’urgència
(comarcal i
municipals)

EBASP,
Policies locals

Necessita
acolliment
d’urgència

Recursos
de seguretat

Informació recursos i/o
derivació, coordinació i/o
acompanyament

Comunicat
judicial

CAP’s
o Hospital

Necessita atenció
sanitària amb o sense
lesions físiques

SERVEIS DE REFERÈNCIA
EBASPs i ABSS
SIAD i SIE
Altres (GAV, SOJ, OAV, CAP…
Hospital

Facilitar
informació,
orientació i
assessorament.
Derivació i
acompanyament

Facilitar
informació,
orientació i
assessorament per
identificació de la
violència

Derivació,
acompanyament

Demanda
explícita

Demanda
implícita

Altres recursos
especialitzats

Jutjats
VIDO

Comunicat
d’ofici (en cas
de risc alt)

NO

Vol denunciar?

Denuncia
Sol·licitud
Ordre
Protecció

Col·legi
Advocacia
Lletrat/a
d’ofici

MMEE /
Policies locals

SÍ
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DIRECTORI
DE SERVEIS

7
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7. DIRECTORI DE SERVEIS
Î Mossos d’Esquadra – GAV (Grup Atenció Víctima)
C/ del Torrent Malet, s/n | 08330 Premià de Mar
937 418 185 ext. 42887

Î Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Tel. 936 931 500

Î ABS SALUT
Santa Anna			

937 524 454		

Ctra. de l´Enllaç			

937 524 884			

El Remei				

937 523 403

Premià de Mar			

937 547 710

Î Departament de Serveis Socials
Plaça del Mil·lenari núm. 5
Tel. 936 931 591 / 936 931 515
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RECURSOS FORA DEL MUNICIPI
Î SIAD- Consell Comarcal del Maresme
Plaça Miquel Biada,1. 08301, Mataró.
Tel. 937 411 622

Î SIE- MATARÓ MARESME
C/ Churruca, 88 (passatge dels telers) 08301, Mataró
Tel. 937 961 300

Î EMERGÈNCIES
112 Telèfon d’Emergències Generalitat
012 Informació al ciutadà
061 SEM, EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Î Hospital de Mataró- Consorci Sanitari del Maresme
Carretera de Cirera, 230
Tel. 937 417 700
Î Línia 900 900 120 d’atenció a les dones en situació de violència
El servei d’atenció permanent de la línia 900 900 120 és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia.
Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista
Pot demanar el servei qualsevol ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la
dona agredida o del seu entorn familiar. A través de la línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120.

Î Telèfon Infància Respon 900 300 777
Infància Respon és un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, per a la
prevenció i la detecció dels maltractaments d’infants i adolescents. la Direcció General d’Atenció a la
Infància i Adolescència (DGAIA) endega l’activació dels protocols que corresponguin, mobilitza l’equip
a qui pertoqui actuar (segons la tipologia de la trucada) i fa la gestió de les notificacions rebudes
mitjançant el Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI)
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CIRCUIT BARCELONA
CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES

RVD-BCN
.Protocol de valoració del risc de violència de parella contra la dona
Núm. d’expedient / Núm. d’història:

Data de la valoració:

/

/

Nom i cognoms de la dona:
Data de naixement:

Història de conducta violenta de la parella o exparella

2

Agressions o violència física i/o sexual en els últims 18 mesos
cap a la dona o cap a parelles anteriors.
Agressions o violència vers terceres persones siguin familiars
(fills/filles o d’altres) o no.

3

Agressions a la dona quan estava embarassada.

4

Antecedents policials/judicials de violència vers la parella/exparella
(parella actual o altres parelles en episodis anteriors).

5

L’agressor ha trencat mesures judicials de protecció de la dona.

1

Amenaces i/o abusos greus contra la dona

6

La dona ha rebut amenaces greus i creïbles, i/o amb ús d’armes
respecte la seva integritat física.

7

La dona ha patit un abús emocional i verbal greu en els últims 6 mesos.

Circumstàncies agreujants

8
9
10
11
12
13
14

SÍ

NO

ES DESCONEIX

SÍ

NO

ES DESCONEIX

SÍ

NO

ES DESCONEIX

SÍ

NO

ES DESCONEIX

SÍ

NO

ES DESCONEIX

El presumpte agressor abusa de drogues i/o alcohol.
Diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor.
Tinença o fàcil accés a armes per part del presumpte agressor.
Intents o idees de suïcidi per part del presumpte agressor.
Control extrem dels actes de la dona per gelosia o similar.

Aïllament social i/o manca de recursos personals de la dona, i/o la
dona justifica la violència exercida del presumpte agressor, i/o
presència de fills/filles menors i/o dependents de la dona.

Percepció de la situació de risc per part de la dona

16

/

La dona comunica al presumpte agressor la voluntat de separar-se
o fa menys de sis mesos que s’ha produït la separació.
Increment en els últims sis mesos en la freqüència o gravetat dels
episodis de violència.

Factors de vulnerabilitat de la dona

15

/

La dona creu que el presumpte agressor és capaç de matar-la
personalment o a través de terceres persones.

SUMA DE RESPOSTES AFIRMATIVES / VALORACIÓ DEL RISC
RISC BAIX (d’1 a 7 respostes afirmatives)
RISC MITJÀ (de 8 a 9 respostes afirmatives)
RISC ALT (de 10 a 16 respostes afirmatives)

En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència es farà constar l’autoria.

DNI / NIE / Passaport:

TOTAL
ES DESCONEIX
L’RVD-BCN és útil si es disposa
d’informació de 7 o més factors de
risc. En cas contrari es recomana no
fer valoracions definitives fins a completar el nombre mínim de factors de
risc esmentats.

19

30

CIRCUIT BARCELONA
CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES

Altres factors clau per valorar el risc que viu aquesta dona i que es troben a faltar a la llista anterior
(enumerar però no puntuar)
Està embarassada en el moment de fer aquesta valoració.
Hi ha indicis que la parella o exparella té intenció de matar-la.
Altres (especificar-los):
-

VALORACIÓ DEL RISC PER PART DEL O DE LA PROFESSIONAL
La valoració del risc per part del o de la professional es fa a partir dels apartats anteriors (puntuació obtinguda,
quantitat de factors de risc sense informació i presència d’altres factors de risc importants per aquesta valoració).

RISC BAIX

RISC MITJÀ

RISC ALT

En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència es farà constar l’autoria.

Observacions d’interès

ACTUACIÓ EN FUNCIÓ DE LA VALORACIÓ DEL RISC ACTUALMENT EXISTENT

CIRCUMSTÀNCIES PREVISIBLES QUE PODEN AUGMENTAR EL NIVELL DE RISC
EN EL FUTUR (ALERTA)
(Per exemple: l’agressor surt de la presó, l’agressor torna del país d’origen o d’altres destinacions, etc.)

Professional que fa la valoració:
Nom i cognoms o núm. d’identificació:
20

Adreça electrònica:

Telèfon/s:

DNI / NIE / Passaport:

Adreça:

Fax:

PROTOCOL PER L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 31

RECURSOS D’ACOLLIMENT
Î Serveis d’atenció i acolliment d’urgències
Pl. Miquel Biada, 1
Tel. 937 411 616 – Derivació des de Serveis Socials

Î Servei d’atenció i acolliment de llarga estada – Departament de Treball, Afers Social i Famílies.
Unitats d’actuacions contra la violència familiar i masclista – Direcció General de
Famílies
Tel. 934 831 030 – Derivació de Serveis Socials – SIE

Î Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Maresme
Cap Ronda Prim, 35 – Mataró
Tel. 937 562 112 / 937 550 519
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ANNEXES

8
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8. ANNEXES
INDICADORS DE VIOLÈNCIA
A tots els àmbits de la vida quotidiana podem trobar indicadors de violència contra les dones: a la llar, al carrer i als espais públics, a les relacions familiars, a les
relacions socials... Aquesta violència es relaciona amb la sexualitat, la formació,
l’àmbit laboral, la imatge i la vàlua personal, l’economia, els antecedents de parella... Caldria tenir presents alguns ítems d’identificació:

A la llar














Resol els conflictes amb hostilitat, intimidant o essent agressiu.
T’amenaça i intimida com a mitjà de control o abús (amenaces de pallisses,
de matar-te, diu calúmnies de tu, et restringeix la llibertat, revela secrets teus,
et deixa sense amics o diners, t’abandona, t’indueix a suïcidar-te).
Trenca coses en atacs d’ira, moltes vegades objectes significatius per a tu o
amb un contingut simbòlic (la foto de la boda, records, joies...).
Ignora o ridiculitza els teus sentiments, creences i opinions.
Contínuament et critica, insulta, humilia o crida.
Maltracta els animals domèstics.
Fa conductes expressament per molestar-te (posa el volum de la televisió molt
alt quan dorms, dóna cops de porta...).
Desconnecta o espatlla els aparells perquè no els puguis utilitzar quan ell no
hi és (telèfon, televisió...).
Embruta i desendreça allò que acabes d’ordenar.
Acostuma a culpar-te pels seus errors i no admet la responsabilitat de les seves
accions.
Té reaccions violentes si considera que no tens cura de la llar o si l’ambient
familiar no és del seu gust.

Al carrer i als espais públics





Et persegueix o et vigila.
Et posa en evidència davant de persones desconegudes.
Es mostra obertament interessat per altres dones davant teu.
Munta “espectacles” o et deixa plantada.
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T’escridassa, colpeja o maltracta físicament.
Justifica la violència d’altres homes, quan un observador sensat la desaprovaria.

Relacions familiars








Castiga o priva d’atencions els fills quan s’enfada.
Amenaça amb prendre’t els fills.
Intenta implicar els teus familiars o les teves amistats en una campanya per
recuperar la relació, en cas de separació.
Et limita les visites als teus familiars.
Es nega a participar i que tu participis en les celebracions familiars (esdeveniments com casaments, aniversaris, festes familiars...).
Desqualifica les accions i opinions de la teva família.
Et menysprea davant la família i els fills.

Relacions socials








T’humilia, es burla de tu o t’avergonyeix davant les amistats.
Rebutja mantenir relacions socials en la teva companyia.
T’allunya del teu cercle d’amistats.
Creu que les persones que t’envolten estan en contra seu i que t’animen a deixar-lo.
Es gelós de qualsevol persona o activitat que li prengui a ell el control sobre tu,
i et demana explicacions de tot allò que fas.
Boicoteja les trobades socials (reunions d’amistats, aniversaris...).
Es fa la víctima davant els altres declarant que tu el maltractes o que la convivència amb tu suposa un gran esforç.

Sexualitat






T’exigeix tenir relacions sense tenir en compte els teus desigs.
No respecta ni satisfà les teves necessitats o gustos.
No accepta negatives o pren represàlies si no mantens relacions sexuals.
T’insulta o menysprea durant l’acte sexual.
T’obliga a realitzar actes que per a tu són humiliants.
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Et compara amb altres dones.
T’obliga a mantenir relacions davant altres persones.
T’obliga a veure o copiar models de pornografia.
T’utilitza com a descàrrega sexual hostil després d’un contratemps.
Ridiculitza o insulta les dones com a grup.

Formació






No et permet accedir a una formació.
T’obliga a abandonar els teus estudis.
Et priva del temps de dedicació necessària per estudiar.
Menysprea, ridiculitza i posa en dubte els teus coneixements.
Es mostra gelós dels teus companys.

Àmbit laboral







No et permet treballar.
T’obliga a carregar amb el pes econòmic de la família i la llar.
Controla la relació amb els companys de feina masculins.
T’espera a la sortida de la feina i controla el teu horari.
Et truca o visita a la feina constantment per tal de controlar-te.
Provoca que t’acomiadin.

Imatge i vàlua personal







T’impedeix vestir al teu gust o t’obliga a portar determinades peces de roba.
T’obliga a portar una determinada imatge personal amb la qual et sents incòmoda.
Et diu que una bona part de la teva vàlua o identitat es deriva del fet que ell és
el teu marit / amant / promès.
Menysprea o desqualifica els teus èxits personals.
Compara contínuament la teva imatge amb la d’altres dones.
T’obliga a sotmetre’t a tractaments o operacions estètiques amb les quals no
estàs d’acord.
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Economia













Utilitza els diners per controlar les teves activitats, les teves compres i la teva
conducta.
Et limita el maneig dels diners.
Es reserva les dades bancàries.
No dóna explicacions sobre els seus ingressos i despeses.
Nega diners per a necessitats vitals (medicaments, menjar...).
Es juga els diners familiars.
No permet que gestionis els teus béns o guanys o se n’apodera il·legalment.
Ven les teves pertinences sense el teu consentiment.
T’obliga a fer gestions econòmiques sense que hi estiguis d’acord (sol·licitar
préstecs, ajuts, endeutar-te amb familiars).
Et revisa el moneder i els documents bancaris contínuament, sense el teu permís.
Et desqualifica com a administradora de la llar.
En cas de divorci, no compleix les pensions alimentàries.

Antecedents de la parella














Al començament de la relació et va pressionar per tal d’accelerar el compromís, viure junts o casar-vos.
Ha maltractat altres persones anteriorment (familiars, altres dones...).
Pren alcohol o drogues amb efectes facilitadors de la violència (pèrdues de
memòria, accessos d’ira, profunda suspicàcia, actes de crueltat...).
Assegura que l’alcohol o les drogues són la causa del seu comportament violent (amb excuses com “no era jo qui va fer-ho”).
Ha estat arrestat anteriorment per fets com amenaces, coaccions, maltractaments o delictes de lesions.
Hi ha hagut més d’un incident de conducta violenta.
Pateix canvis sobtats en el seu estat d’ ànim o bé acostuma a estar depressiu.
Va viure de nen en un ambient de violència.
No accepta el rebuig.
Treu importància als incidents d’abús i violència.
Li agrada sentir-se poderós i dominador i, de vegades, utilitza armes per imposar por als altres.
És una persona rígida en la seva manera de pensar i no vol adquirir cap compromís que li suposi canviar.
Utilitza els “ privilegis de ser home” com una justificació de la seva conducta.
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PLA DE SEGURETAT PER A LES DONES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Quan conviu amb la parella
Per augmentar la seguretat en les relacions de parella:







Tenir a mà números de telèfon importants per a mi i per als meus fills o filles.
Puc explicar als meus veïns o veïnes ...................................................... el que em passa i
demanar-los que truquin a la policia si escolten sorolls estranys a casa meva.
Si me’n vaig, puc anar a (fer llista de llocs) ............................................................
Puc deixar diners extra, còpia de les claus, roba i còpia de documents importants a: ....................................................................................................................................
Si me’n vaig m’emportaré: .........................................................................................
Per a la meva seguretat i independència: portaré monedes per fer trucades en
qualsevol moment, obriré el meu propi compte destalvis, prepararé la ruta per
al dia que me’n vagi amb els meus fills o filles i revisaré el meu pla de seguretat
per tenir-ho tot al dia.

Llista de coses per guardar o fer-ne còpia







Carnet d’identitat – Passaport – Carnet de la seguretat social – Certificats de
naixement…
Permisos de treball o residència, si s’escau – Documents de divorci, ordres
d’allunyament…
Permisos de treball o residència, si s’escau – Documents de divorci, ordres
d’allunyament…
Certificats mèdics, receptes i medicines – Certificats d’educació – Contractes de
lloguer, factures…
Diners, cartilles de bancs, targetes de crèdit, talonaris…
Claus: de casa, cotxe, oficina – Carnet de conduir, assegurança del cotxe – Llibre d’adreces, agenda – Fotos, joies, joguines preferides dels infants – Roba de
recanvi altres objectes indispensables…

Números de telèfon importants



Policia
Telèfon d’ajut




Amics / amigues
Veïns / veïnes
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Quan ja no conviu amb la parella









Puc canviar el pany de la porta (quan hi hagi sentència o mesures cautelars),
instal·lar una porta de seguretat i una alarma, detectors de fum i llum.
Informaré ................................ i ................................. que el meu company ja no viu amb mi
i els demanaré que truquin a la policia si el veuen a prop de casa, de mi o dels
meus fills o filles.
Diré a les persones que tenen cura dels meus fills qui té permís per recollir-los.
Les persones que tenen permís són: ..................................................................
Puc explicar a ................................ en el treball quina és la meva situació i demanar-li que controli les trucades que rebo.
Evitaré botigues, bancs i ........... que utilitzava habitualment amb o sense la meva
parella.
Obtindré una ordre d’allunyament del jutjat de ............................................, que sempre
portaré a sobre i en deixaré una còpia a ..........................................................
Si em sento decaiguda i torno a caure en una relació abusiva trucaré a .........
................................... perquè em doni suport i força per relacionar-me amb altres
persones.

Llista de coses per guardar o fer-ne còpia.










Carnet d’identitat
Passaport
Carnet de la seguretat social
Certificats de naixement
Permisos de treball o residència, si sescau
Documents de divorci, ordres d’allunyament
Certificats mèdics – receptes i medicines – Certificats d’educació – Contractes
de lloguer – factures...
Diners, cartilles de bancs, targes de crèdit, talonaris...
Claus: de casa, cotxe, oficina, carnet de conduir, assegurança del cotxe, llibre
d’adreces, agenda, fotos, joies, joguines preferides dels infants, roba de recanvi,
altres objectes indispensables.

Números de telèfon importants



Policia
Telèfon d’ajut




Amics/amigues
Veïns/veïnes
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