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ESTRUCTURA DEL CIRCUIT DE COORDINACIÓ 
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Punt de 
partida 

 

Va tenir en compte les dimensions següents: 
  
 Els protocols existents a les quatre comarques.  
 Els circuits i els agents i recursos implicats que 

hi participen.  
 Els espais i les eines de coordinació i 

comunicació existents  
 

DIAGNOSI DE PARTIDA 

DAFO 

 6 Fortaleses 
 22 Debilitats 
 8 Oportunitats 
 7 Amenaces 

 

OBJECTIUS PRIORITARIS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 Definir els equips comarcals, els agents de proximitat, els recursos i 
els canals de comunicació.  

 Elaborar i implantar un Protocol supracomarcal. 
 Definir i consensuar un circuit d’intervenció comú.  
 Establir un pla de formació unificat pel territori. 
 Establir una metodologia de seguiment i una recollida de dades 
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ESPECÍFICS 

GENERALS 

•Recursos. 
•Llenguatge compartit. 
•Implicació institucions, organismes i 
agents socials del territori. 
•Model que faciliti l’emergència 
(estratègies de prevenció, detecció, 
atenció i recuperació). 
 

 
•Circuits de coordinació i els criteris de 
derivació. 
•Formació específica. 
•Comunicació. 
•Metodologia (seguiment dels casos i 
sistema conjunt de dades).  

 
Objectius 

del 
Protocol  

 

 Contribuir decisivament a l’eradicació de la violència masclista 
a la Catalunya Central a partir d’un model d’intervenció que 
situï les dones com a subjectes actius d’atenció. 

 Donar una resposta social i institucional integrada i 
satisfactòria a les dones afectades de violència masclista. 

 Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel 
desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, 
tot minimitzant la victimització secundària de les dones. 
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 Antecedents del protocol i diagnosi de partida 
 Diagnosi   
 Marc Conceptual  
 Perspectiva legal  
 Objectius fonamentals del Protocol  
 Organització del Circuit de coordinació 
 Estructura del Circuit de la Catalunya Central  
 La comunicació com a element clau 
 Composició i relacions (comunicació) 
 Model d’intervenció coordinada  
 Principis orientadors de la intervenció  
 Algoritme d’intervenció(diagrama de flux)  
 La intervenció per eixos  
 Mapa de serveis classificats per eixos d’intervenció 
 Eines de suport per a la intervenció 
 Formació a professionals 
 Seguiment i recollida de dades  
 Annexos 
 

 
Principals 
continguts 

del 
Protocol 
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PRINCIPIS ORIENTADORS DE LA 
INTERVENCIÓ COORDINADA 

Treball en 
xarxa 

Compartir 
coneixement

s i bones 
pràctiques 

Intervenció 
òptima 

Ètica 
professional 

Respecte 
dret intimitat 

i secret 
professional 

Millora de 
l’atenció 
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PREVENCIÓ 

La prevenció, d’acord amb la Llei 5/2008 del dret a les dones a eradicar la 
violència masclista, consisteix en el conjunt d’accions dirigides a evitar o 
reduir la incidència del problema de la violència masclista per mitjà de la 
reducció dels factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les 
accions dirigides a sensibilitzar la ciutadania, especialment les dones, en 
el sentit que cap forma de violència no és justificable ni tolerable. Les 
actuacions preventives han de considerar tant les situacions en què 
encara no s’han donat situacions d’abús, per tal de permetre identificar-
les, especialment entre la població jove, com els casos en què ja s’han 
donat situacions de violència, per evitar-ne la cronicitat. S’entén per 
sensibilització el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives 
dirigides a generar canvis i modificacions en l’imaginari social que 
permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista. 
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DETECCIÓ 
 Presencial 
 Telefònic  
 En línia 

Recursos específics 
d’atenció a dones 
- SIAD 
- Línia 900 
- Entitats de dones 
 

Recursos socials 
- SS Bàsics 
- SS Especialitzats 
- Punts de trobada 
- EAIA 
- Serveis infància 
- Serveis emergència i 

urgència social 
- Punts informació juvenil 
- Oficines habitatge 
- Serveis per gent gran 

 
 
 

 

Recursos sanitaris 
- CAP 
- ASSIR 
- Hospitals 
- Centres de dia 
- CSMA /CAS 
- PAC 

 
 

Recursos seguretat 
- Mossos 

d’Esquadra 
- Policia Local 

 
 
 

 
Recursos judicials 
- Jutjats 
- Fiscalia 
- SOJ 
- Col·legi Advocats 
- Unitats forenses 
- EAT  

 
 
 

 

Recursos execució penal 
- OAVD 
- EATP 

 
 
 

 
Recursos educatius 
- Escoles i Instituts 
- EAP 
- Unitats escolarització 

compartida 
- Unitats suport 

convivència escolar 
- CRAE 

 
 

Recursos ocupacionals 
- OT 
- Sindicats 
- Centres col·laboradors 
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ATENCIÓ 



Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la Catalunya Central 

RECUPERACIÓ 

 
 
RECURSOS 
ESPECIALITZATS 
D’ATENCIÓ  
A DONES 

 
 

 
 
RECURSOS  
SOCIALS 

 
 

 
RECURSOS  
SANITARIS 
 

 
 
RECURSOS DE 
SEGURETAT 

 
 

 
 
RECURSOS  
JUDICIALS 

 
 

 
 
RECURSOS  
D’EXECUCIÓ  
PENAL 

 
 

 
 
RECURSOS  
EDUCATIUS 

 
 

 
 
RECURSOS 
OCUPACIONALS 
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ELEMENTS DE SUPORT 

Directori de 
recursos 

Eines de 
valoració del 

risc de 
violència 

Eines de 
detecció 

Estàndards de 
servei per una 
intervenció de 

qualitat 

Fitxers i 
registre de 

dades 

Recomanacions 
per a la cessió 

de dades 

Comissió 
Tècnica i Mesa 
Institucional 

Plans de 
formació 
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DESPLEGAMENT DEL 
PROTOCOL DE LA 

CATALUNYA CENTRAL A 
LA COMARCA DEL 

BERGUEDÀ  
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Gràcies per la vostra atenció 
 
 


