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Per què el circuit?
Per la necessitat d’un recurs pràctic que faciliti la
intervenció i coordinació en tots els àmbits, i que sigui
una guia per als professionals, serveis o agents que
intervenen directament o indirectament amb persones en
situacions de violència masclista.

Per què una xarxa local?
La xarxa local d’actuació en violència vers les dones és
fonamental per abordar la problemàtica de la violència
masclista. Està formada per tots els serveis i institucions
que poden intervenir, en qualsevol dels nivells que operen
en l’abordatge integral, 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.

Marc Normatiu (1)
Internacional:
La Convenció sobre la eliminació de totes las formes de discriminació contra la dona (CEDAW),
adoptada per l'Organització de Nacions Unides al 1979 i firmada per Espanya al 1980 i ratificada
posteriorment a l’any 1984.
Conferencia Mundial de Drets Humans celebrada a Viena l'any 1993.

Beijing 2000, mesures per eliminar la violència o la discriminació contra les dones, tipificant com a delicte
totes les formes de violència.
Assemblea General de les Nacions Unides 2006, reitera tots els compromisos internacionals
Europeu:

Parlament Europeu, 1986, es planteja per primera vegada el problema de la violència contra les dones.
Iniciativa Daphne, 1997, dona suport als països per desenvolupar mesures preventives per combatre la
violència sobre les dones.
Conveni d’Istanbul, 2011, mecanisme jurídic per “protegir, prevenir, perseguir i eliminar totes les formes
de violència contra les dones”

Marc Normatiu (2)
Estatal:
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra al Violència de Gènere.
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.
Llei Orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.
Autonòmic:
Llei 11/1989 de la creació del Institut Català de les Dones.
Llei 5/2008 del Dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista.
Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. “abordar, prevenir i eradicar tot tipus de violència masclista”
Municipal: la llei estableix les següents competències:
- Programar, prestar i gestionar els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.
- Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral.
- Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i subvencions.

Abordatge Integral
Prevenció: el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la
violència masclista, encaminades a sensibilitzar la ciutadania en el sentit que cap forma de
violència no és justificable ni tolerable. Aquestes actuacions tenen com 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, i que permetin conèixer les
situacions en les quals s’ha d’intervenir. Visibilitzar totes les possibles vies d’accés al circuit i
disposar d’elements per diferenciar els casos urgents i els no urgents.
Atenció: el conjunt d’accions destinades a una persona perquè 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.
Recuperació i reparació: 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.

Valoració del risc.
El RVD-BCN és una 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
ex parella.
Característiques:
• Compartit entre els diferents serveis que intervenen en un cas determinat, de manera que a igual
informació, igual valoració.
• Elimina la subjectivitat professional per valorar el risc, però al mateix temps permeti adequar aquesta
valoració a la singularitat de determinats casos.
• Incorpora factors de vulnerabilitat i de percepció de la dona.
• Incorpora la funció d’alerta davant circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc en el
futur.
• Incorpora factors de risc contrastats i vàlids per valorar la probabilitat i immediatesa del risc que es
produeixin actes violents.
• Té un caràcter indicatiu i no pas probatori. Ajuda el o la professional a valorar el risc que es produeixin
actes violents.
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