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Experiències / Gestió

Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, 
una experiència de cooperació interinstitucional1

Isabel Sánchez. Direcció del Programa de Dones. Gerència d’Educació, Cultura i Benestar. Ajuntament de Barcelona 

Anna Ballesteros. Consorci Sanitari de Barcelona

1. Marc general i objectius

La violència masclista és una mostra 

fefaent que les desigualtats de gènere 

encara existeixen, quan els maltracta-

ments en totes les seves formes d’ex-

pressió vulneren el dret de les dones 

a viure sense cap tipus de violència i 

impedeixen que puguin desenvolupar 

la seva vida amb llibertat i benestar. 

Anomenada violència sexista, vio-

lència de gènere, violència masclista…, 

en qualsevol de les seves denominaci-

ons, el terme remet a una violència es-

pecífi ca que s’exerceix sobre les dones 

pel fet de ser-ho, en el marc d’unes re-

lacions de poder desigual entre homes 

i dones, que obeeixen a un sistema de 

valors patriarcals i a unes estructures 

de poder que pretenen assegurar la pri-

macia d’un dels sexes sobre l’altre, per 

mantenir un determinat model social. 

La forma d’entendre una realitat és 

la que conforma la manera d’abordar-la. 

La violència masclista, entesa com una 

realitat complexa i multicausal i amb 

fortes arrels estructurals, no podrà ser 

abordada efi caçment si no és des d’una 

intervenció integral, que abasti les dife-

rents formes de manifestació i les diver-

ses vessants d’aquesta xacra social.

A l’entorn dels anys vuitanta del 

segle XX comencem a assistir a un de-

senvolupament normatiu internacional 

que permetrà fer palès l’abast de la vi-

olència exercida contra les dones a tot 

el món, reconeixent-la com una qüestió 

de caire públic que vulnera els drets hu-

mans i amb el compromís dels poders 

públics de treballar per eradicar-la. 

Als anys vuitanta i noranta es co-

mencen a implantar i desenvolupar a 

casa nostra accions contra la violència 

de gènere, gràcies a l’impuls del movi-

ment de dones, però també al compro-

mís i la iniciativa de les administraci-

ons locals. Es tractava de respondre a 

una realitat sovint invisibilitzada que 

començava a emergir. Aquest desplega-

ment de recursos i serveis va ser la lla-

vor de les xarxes que tenim actualment. 

Més enllà de les bones pràctiques 

desenvolupades des de diferents àmbits 

i després d’un llarg recorregut, es reco-

neix que no hi ha cap resposta efi cient 

si no se’n fa un abordatge integral i 

multidisciplinari, la qual cosa fa neces-

sària la cooperació interinstitucional.

D’aquest convenciment neix l’any 

2001 el Circuit Barcelona contra la Vio-

lència vers les Dones, impulsat conjun-

tament per l’Ajuntament de Barcelona 

i el Consorci Sanitari de Barcelona, mit-

jançant la Corporació Sanitària de Bar-

celona, i que esdevindrà una estratègia 

bàsica del pla d’actuació per fer front a 

la violència vers les dones a la ciutat de 

Barcelona. 

Així, ja en el primer Pla operatiu 

contra la violència vers les Dones 2001-

2004 (1) de l’Ajuntament de Barcelona, 

l’abordatge integral de la violència ocu-

pa l’agenda política, i es posa l’accent en 

la necessitat de coordinació de serveis, 

programes i recursos per poder abordar 

efi caçment la violència contra les dones. 

La lluita per eradicar aquesta xa-

cra social que afecta milers de dones 

forma part dels programes d’actuació 

municipals i és a hores d’ara una de les 

prioritats de les polítiques d’equitat de 

gènere de l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquesta voluntat queda refl ectida en 

el Pla Municipal contra la violència 

vers les dones, 2007-2009 (2), impulsat 

des de la Regidoria de Dones, que es-

tableix els objectius, la planifi cació i 

el desenvolupament d’intervencions 

d’atenció especialitzada, prevenció i 

sensibilització, així com de coordinació 

interinstitucional, per fer de Barcelona 

una ciutat lliure de violència vers les 

dones. “La coordinació i la participació” 

són dues de les línies estratègiques del 

Pla Municipal, que té la voluntat d’im-

plicar en el seu procés d’implementació 

tots aquells agents compromesos en 

l’abordatge de la violència vers les do-

nes a la ciutat de Barcelona. 

El convenciment que cap recurs 

de forma aïllada no podrà mai donar 

els mateixos resultats positius que 

s’obtenen a través de la coordinació i 

l’acció concertada va motivar que els 

diferents agents implicats es compro-

metessin a treballar per articular un 

circuit d’acció integrada enfront del 

greu problema de la violència masclista 

a Barcelona.

Així doncs, el Circuit Barcelona con-

tra la Violència vers les Dones es plan-

teja com una estratègia per avançar en 

els objectius següents: 

1. Aquest article ha estat elaborat a partir del treball 

de la Secretaria Tècnica del Circuit, coordinada per 

Anna Ballesteros, del Consorci Sanitari de Barcelona, i 

Isabel Sánchez, de la Direcció de Programes de Dones, 

de l’Ajuntament de Barcelona.
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• Incrementar la coordinació inter-

professional com a element necessari 

per a la millora de l’atenció a les dones 

que viuen o han viscut violència mas-

clista i llurs fi lls i/o fi lles.

• Promoure la prevenció de la vio-

lència a través d’actuacions i propostes 

proactives que evitin la perpetuació de 

les causes i manifestacions de violència.

• Evitar la victimització secundària, 

a través de mecanismes de coordinació 

entre els diferents serveis i facilitant als 

i les professionals una formació espe-

cífi ca sobre la violència masclista que 

permeti millorar el model d’interven-

ció integral.

• Avançar i innovar a partir de 

l’anàlisi i la refl exió sobre els projectes 

i les pràctiques d’atenció i prevenció 

que s’estan desenvolupant, per a millo-

rar els models d’intervenció i adequar 

els serveis als nous escenaris i plantejar 

línies d’intervenció futures.

Es tractava d’establir un sistema 

articulat de treball en xarxa, en què 

cada agent implicat tingués unes fun-

cions específi ques, però a la vegada 

interconnectades i complementàries a 

les funcions dels altres agents, sempre 

amb la fi nalitat d’aconseguir una major 

efi càcia i una millor atenció a les dones 

en situacions de violència de gènere.

Aquest sistema parteix d’un circuit 

integral en què participen agents de 

diversos àmbits (salut, serveis socials, 

justícia, policia, fi scalia...) i que permet 

identifi car quins recursos existeixen, 

què cal fer en cada cas, quines compe-

tències té cadascú, quin procediment 

o protocol de treball té cada servei i 

de quina manera col·labora en el marc 

d’un sistema comú. En aquest context, 

la participació es contempla com la im-

plicació compromesa de tots els agents 

socials, cadascun dels quals actua des 

de les seves competències i assumeix 

la cooperació com a forma d’acció co-

ordinada entre agents, per tal d’assolir 

unes fi tes comunes. 

La coresponsabilitat i el treball en 

xarxa amb altres entitats implicades 

en la resolució de problemes comuns, 

implica activament cadascuna de les or-

ganitzacions compromeses i actua com 

a revulsiu i motor de canvis interns a 

través de la cooperació professional i 

l’intercanvi d’expertesa. 

La major part d’institucions s’han 

vist involucrades en un procés de 

canvi intern de les mateixes organit-

zacions, mitjançant la creació de dis-

positius, la delimitació de funcions, 

la sistematització de les tasques en el 

marc de les seves competències i el de-

senvolupament de protocols i procedi-

ments de treball relatius a la detecció 

i atenció de les situacions de violència 

masclista. S’han anat desplegant pro-

grames i protocols d’actuació en tots 

els àmbits, amb la voluntat d’adaptar-

se als canvis de conceptualització i 

normatius que marquen nous plante-

jaments, noves responsabilitats i com-

petències, des dels diferents nivells de 

l’administració.

L’impuls de la iniciativa del Circuit 

Barcelona contra la Violència vers les 

Dones i el seu desenvolupament ha tin-

gut un impacte multiplicador, paral·lel 

als canvis socials i del marc jurídic. 

L’aprovació de la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista (3), remarca les 

obligacions i les competències dels ser-

veis públics en aquesta matèria, i valida 

les estratègies d’intervenció integral i 

actuació concertada. 

2. Estructura organitzativa 

i estratègies de coordinació 

institucional

L’heterogeneïtat d’agents i de serveis 

que treballen en el mateix territori per 

atendre les dones víctimes de la violèn-

cia masclista, la diversitat de sistemes 

públics que intervenen en l’abordatge 

del problema (salut, serveis socials, 

seguretat, justícia, educació, sector asso-

ciatiu...) i la varietat de fonts d’informa-

ció feien difícil dimensionar l’impacte 

de la violència de gènere en una ciutat 

com Barcelona i actuar en conseqüència 

si no es feia des d’una actuació integral 

i coordinada. Es requeria compromís i 

voluntat de cooperació interinstituci-

onal per avançar en l’eradicació de la 

violència masclista i per donar una mi-

llor atenció a les dones que l’han patit o 

que la pateixen per tal d’assegurar-ne la 

recuperació i el benestar.

L’any 2001 es va crear el Circuit 

Barcelona contra la Violència vers les 

Dones; l’any 2002 es va constituir la 

Comissió Tècnica de Coordinació del 

Circuit, i el 2003 es va publicar el llibre 

Circuit Barcelona contra la Violència vers 

les Dones (4), que recull, entre altres, 
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els mapes de recursos de la ciutat i de 

cada districte, així com els algoritmes i 

protocols de cada servei. A hores d’ara, 

aquesta informació es troba en format 

web per tal de ser consultada al mo-

ment pels i les professionals i per tal 

facilitar el contacte i la coordinació (5).

Actualment, el Circuit Barcelona 

contra la Violència vers les Dones té 

l’estructura següent: 

• Una Direcció Tècnica coliderada 

entre el Consorci Sanitari de Barcelona 

i l’Ajuntament de Barcelona.

• Un Comitè de Seguiment i Secre-

taria Tècnica, dirigit conjuntament 

pel Consorci Sanitari de Barcelona i la 

Direcció de Dones de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

• Una Comissió Tècnica de Coordi-

nació en què participen representats 

de totes les institucions implicades en 

l’abordatge de la violència masclista 

a Barcelona (sistema de salut, serveis 

socials, justícia, mossos d’esquadra, 

consorci de la Seguretat Social de Bar-

celona, Consorci Educació Barcelona, 

GUB, Direcció de Dona... i referents de 

les taules de Districte). 

• Comissions Territorials que 

conformen els 10 circuits d’àmbit de 

districte, en què participen pels volts 

de 25 persones en representació dels 

serveis corresponents al territori.

• Un equip de professionals que 

fan la funció de “referents territorials” 

(com a mínim un representant del 

sistema de salut i un altre dels serveis 

municipals per cada districte), que re-

presenten els diferents circuits i que cal 

reconèixer com a agents per a la dina-

mització i la coordinació de la xarxa en 

cada territori.

• En cadascun dels territoris, hi ha 

una xarxa de persones professionals 

motivades i compromeses, amb volun-

tat de col·laboració per a assolir un 

objectiu comú. Actualment es tracta 

d’una xarxa de gairebé tres-centes per-

sones, que treballen des de diferents 

serveis i que col·laboren per coordinar 

les seves actuacions, analitzar l’evolu-

ció de la realitat i la resposta dels ser-

veis, compartir bones pràctiques i fer 

propostes de millora.

• Per poder tenir actualitzada tota 

la informació es disposa d’un sistema 

d’informació en format web que fa pos-

sible el coneixement i la coordinació 

entre els membres de la xarxa i facilita 

l’accés als recursos existents. 

2.1. La Comissió Tècnica 

de Coordinació

El Circuit Barcelona contra la Violència 

vers les Dones té una Comissió Tècni-

ca de Coordinació per a l’àmbit de la 

ciutat, que va començar a funcionar 

el 2002 i està constituïda per represen-

tants de diferents institucions i serveis 

dependents de les diverses administra-

cions que tenen competències i actuen 

davant la violència vers les dones.

Actualment aquesta comissió 

tècnica de coordinació és una plata-

forma sòlida de coordinació i coope-

ració interinstitucional entre tots els 

agents del sector públic implicats en 

l’abordatge de la violència masclista a 

la ciutat de Barcelona.

Participen en la comissió tècnica de 

coordinació representants de les insti-

tucions i dels departaments següents: 

• Consorci Sanitari de Barcelona 

i representants d’hospitals, atenció 

primària de salut, atenció especialit-

zada (drogues, salut mental...), Servei 

d’Emergències Mèdiques...

• Ajuntament de Barcelona (Direc-

ció de Programes de Dones, Direcció de 

Prevenció, Direcció de Serveis Socials, 

IMEB, Guàrdia Urbana de Barcelona)

• Consorci d’Educació de Barcelona

• Consorci de Serveis Socials de Bar-

celona

• Institut Català de les Dones

• Mossos d’Esquadra

• Departament de Justícia de la Ge-

neralitat de Catalunya

• Jutjats

• Fiscalia de Barcelona

• Les deu persones referents dels 

circuits territorials

Aquesta comissió s’ha anat consoli-

dant amb la implicació de les persones 

que en formen part i assisteixen a les 

reunions (bimensuals) en representació 

de la seva institució i col·laboren des de 

la seva expertesa en aquesta taula mul-

tidisciplinària. L’ampliació de la mirada 

respecte a la violència de gènere i la 

implicació de les institucions que treba-

llen a Barcelona ha fet que any rere any 

s’hi incrementi la participació, amb la 

incorporació de nous agents.

Aquesta comissió constitueix el nu-

cli impulsor del Circuit, estructurador 

del conjunt de la xarxa i dinamitzador 
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de la participació i implicació de tots 

els agents i sistemes implicats. 

La Comissió Tècnica de Coordinació 

té com a funcions principals:

• Establir les línies estratègiques i 

els objectius anuals.

• Proposar i coordinar grups o co-

missions de treball específi cs, necessa-

ris per avançar en temàtiques concretes 

i aconseguir consensuar estratègies i 

metodologies d’intervenció.

• Proposar i implementar, si escau, 

procediments i protocols interinstitu-

cionals.

• Proposar i promoure fòrums de 

debat, grups de treball, accions forma-

tives i jornades d’intercanvi de bones 

pràctiques per als i les professionals del 

circuit.

• Avaluar i analitzar noves neces-

sitats emergents per fer propostes de 

millora.

En el marc dels treballs de la Comis-

sió Tècnica, es constitueixen les comis-

sions de treball, que s’han consolidat 

com una estratègia per a la millora 

contínua i la innovació des de la inter-

disciplinarietat i la cooperació interde-

partamental. Actualment constitueixen 

espais d’anàlisi i producció de conei-

xement, i són un nucli de generació 

de bones pràctiques a partir de la col-

laboració interprofessional de persones 

expertes en diferents àmbits.

Fins ara han funcionat diferents co-

missions de treball:

• Salut mental i violència de gènere 

(2007).

• Elaboració de la Guia per a l’abor-

datge integral de la violència sexual a Barce-

lona (2007-2009).

• Valoració del risc de violència de 

parella contra la dona (2008-2009).

• Prevenció de la violència masclis-

ta (2008-2009).

2.2. Els deu circuits territorials, 

d’abast de districte

Des de l’any 2003, quan es van consti-

tuir les primeres taules de coordinació 

territorial, fi ns al 2005, hi va haver una 

aposta pel treball des de la proximitat, 

amb la creació de comissions de treball 

als districtes. Inicialment va caldre un 

treball intens per tal d’identifi car cadas-

cun dels agents que intervenien al terri-

tori, conèixer el funcionament de cada 

servei i els seus protocols d’actuació, 

unifi car els criteris d’actuació i millorar 

els canals de comunicació i informació.

Des del 2007 la major part de cir-

cuits ha funcionat amb continuïtat i a 

partir del 2009 podem dir que són una 

realitat consolidada i que permeten 

als i les professionals que hi participen 

aprofundir en les tasques d’intercanvi 

d’informació entre serveis, el coneixe-

ment de nous projectes i recursos d’ac-

tuació, el treball grupal de coordinació 

interdisciplinària, la coordinació a par-

tir de l’anàlisi de casos i, molt especial-

ment, en formació i aprenentatge.

Els circuits territorials estan formats 

per professionals dels serveis i dels 

equips implicats en l’abordatge de la 

violència vers les dones al districte, que 

actuen des de cadascun dels sistemes 

(salut, serveis socials, cossos de segure-

tat, programa de dones, educació…) en 

la prevenció i l’atenció de la violència 

masclista. A cada circuit territorial es 

convoquen pels volts de vint o vint-i-cinc 

persones, que participen com a professi-

onals de referència dels centres o serveis 

respectius (centres d’atenció primària 

de salut, centres de serveis socials, hos-

pitals de referència, altres centres de 

salut especialitzats –drogodependènci-

es, salut mental…–, Mossos d’Esquadra, 

GUB, Punts d’Informació i Atenció a 

les Dones (PIAD), així com altres serveis 

educatius i socials d’acord amb les ca-

racterístiques de cada districte).

Comparteixen objectius comuns:

• el coneixement i la interrelació 

entres els diferents agents que interve-

nen en el mateix districte,

• la identifi cació i el coneixement 

dels recursos i les iniciatives de què es 

disposa a cada territori,

• l’elaboració de mapes i catàlegs 

de recursos de cada zona, així com dels 

protocols i circuits de derivació i coor-

dinació (que es concretaran en algorit-

mes i fl uxogrames),

• l’establiment de canals de coordi-

nació i d’informació entre serveis que 

facin més efi cient i millorin la qualitat 

de l’abordatge de la violència vers les 

dones,

• el desenvolupament d’estratègies 

proactives que permetin prevenir i de-

tectar la violència vers les dones,

• el seguiment i l’anàlisi de la reali-

tat de la violència vers les dones al ter-

ritori, que faci possible la identifi cació 

de prioritats i línies d’actuació,
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• les bones pràctiques compartides, 

que fan de la formació i l’aprenentatge 

a partir de l’experiència una eina de 

millora.

Malgrat el pas dels anys, i sobrevi-

vint a canvis socials i institucionals, a 

hores d’ara la continuïtat i el funcio-

nament ordinari dels circuits territo-

rials amb reunions periòdiques és una 

realitat de la qual formen part i en la 

qual col·laboren pels volts de tres-centes 

persones, professionals dels equips i 

serveis del territori. Més enllà de ser 

l’espai d’intercanvi d’informació i co-

ordinació de les actuacions dels serveis 

implicats, els circuits territorials s’han 

consolidat com a espais de cooperació, 

però molt especialment de formació i 

aprenentatge mitjançant l’expertesa 

que aporta cadascun dels components. 

3. Compartir l’expertesa: 

col·laboració interdisciplinària 

i treball en xarxa

En l’avenç de les intervencions socials 

des de les polítiques públiques, ha estat 

cabdal el reconeixement del paper de 

Circuit Gràcia contra la violència vers les dones

Necessita atenció social 
i/o especialitzada

SEMMossos Esq.Salut mentalEntitats donesGuàrdia urbana Serveis socials Hospitals PIAD
APS (ABS-
ASSIR) AC

Canal d’entrada

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Hospital Esperança
Hospital Dos de Maig
Hospital Sant Rafael
061

Lesions greus

Atenció urgent

Lesions lleus
Necessita atenció sanitària

6A-EAP Joanic
6B-EAP Vila de Gràcia
6C-EAP Lesseps
6D-EAP Vallcarca
6E-EAP La Salut

CAC Horta
PASSIR Gràcia
Atenció sanitària especialitzada
CAS Hort-Guinardó
CAS Sarrià
CSMA Gràcia

Informació
Sanitat respon

Comissaria Mossos Esquadra - Gràcia

SERVEI ATENCIÓ A LA VÍCTIMA. Fiscalia 
tribunal superior de justicia de Catalunya

Vol denunciar?
síno

Ofi cina d’atenció a la víctima del delicte 
(OAVD)
Guàrdia urbana - Gràcia
Grup regional d’atenció a la víctima (GRAV)
Jutjat de Guàrdia d’Incidències
Jutjats de violència

Centre municipal d’atenció a les urgències 
socials (CMAUS)

Acollida d’urgències (derivació de l’EAD 
l’endemà)

Urgències
Fora de l’horari 

de l’EAD

Diari: 18 - 9h
Cap de setmana 

i festius: 24h

Horari normal

10 - 18h
Necessita acolliment

Acollida temporal: casa d’acollida

Informació 
i atenció
• Agencia per 
l’abordatge integral del 
treball sexual (ABITS)
• Centre informació i 
recursos per a les dones
• Ofi cina de l’Institut 
Català de les dones
• Punt d’informació 
i atenció a les dones 
(PIAD)

Servei socials
• CSS Coll-Vallcarca
• CSS Gràcia

Atenció jurídica
• Servei d’orientació 
jurídica (SOJ)
• TORN OFICI 
ESPECIALITZAT EN 
VIOLÈNCIA. COL·LEGI 
ADVOCATS
• Ofi cina d’atenció a 
la víctima del delicte 
(OAVD)

Servei especialitzats
• Equip d’atenció a les 
dones (EAD)
• Servei d’atenció a 
homes que maltracten 
(SAHM)
• Servei d’atenció a 
nens i nenes que han 
patit violència de gènere 
(SAN)

Entitats especialitzades
• Associació dones juristes
• Associació d’assistència a dones agredides sexualment
• EXIL
• Un espai per als drets de les dones de Ca la dona
• Themis - Associació dones juristes
• TAMAIA - Associació de dones contra la violència domèstica
• Acció contra la violència domèstica
• Institut Genus
• IRES. Institut de Reinserció Social
• LARIS - Centre de tractament de la violència familiar
• SIAM - Servei informació, assessorament i mediació per a dones
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les institucions i els agents socials a 

l’hora d’actuar coordinadament i de 

manera efi caç davant dels problemes 

socials. L’actuació davant la violència 

de gènere no n’és una excepció, sinó 

que és un bon exemple de la importàn-

cia de la cooperació de tots els agents 

que intervenen en un territori des de la 

proximitat i en contacte constant amb 

la ciutadania, sigui des de l’àmbit de la 

promoció i l’atenció de la salut, des de 

l’acció social i els serveis socials, des de 

l’educació i els serveis pedagògics, des 

dels serveis especialitzats adreçats a les 

dones o des dels serveis de seguretat 

urbana.

Un seguit de constatacions justifi ca 

aquesta estratègia d’actuació de coope-

ració i treball en xarxa entre professi-

onals:

- Les dones que arriben als serveis 

són la punta de l’iceberg d’un proble-

ma la magnitud del qual és descone-

guda i sovint invisibilitzada. Cal unir 

esforços de cara a la detecció i la pre-

venció.

- Sovint només estem treballant amb 

algunes de les vessants del problema; 

cal poder conèixer i abordar la realitat 

de la violència masclista en tota la seva 

multidimensionalitat (maltractament 

físic, psicològic, sexual, econòmic, soci-

al), per la qual cosa és important l’inter-

canvi d’informació i l’anàlisi conjunta 

de la realitat des d’una perspectiva 

interdisciplinària.

- El conjunt de serveis i entitats 

que hi intervenen han d’estar atents i 

amatents a qualsevol cas de risc o sos-

pita de maltractament i procedir a la 

detecció precoç dels casos de violència 

masclista allà on les dones acudeixen 

de forma habitual i en els serveis de 

proximitat, que són la porta d’entrada 

a la xarxa (centres de salut, centres de 

serveis socials, comissaries, centres 

educatius...). 

- El cicle de la violència masclista és 

complex, per la qual cosa moltes dones 

tenen difi cultats per sortir-ne; és nor-

mal que no segueixin un procés lineal a 

l’hora de demanar ajut i contactar amb 

els serveis del circuit d’atenció. Cal 

preveure la possibilitat que les dones 

entrin i surtin dels serveis del circuit 

de forma intermitent, que s’adrecin a 

diversos serveis simultàniament, que 

hi hagi diversos episodis o que es pre-

sentin recaigudes en el procés de recu-

peració. Cal garantir que la dona sigui 

ben atesa, sigui quin sigui el recorregut 

assistencial que faci i independentment 

de la porta d’accés al circuit per la qual 

arribi la seva demanda. L’objectiu pri-

oritari és que sàpiga que existeix una 

xarxa de suport, i crear vincles de pro-

ximitat i confi ança. La coordinació de 

casos entre serveis i professionals serà 

una eina fonamental per evitar la victi-

mització secundària.

- L’abordatge integral requereix una 

intervenció que abasti el conjunt de 

subjectes que pateixen les conseqüèn-

cies de la violència de gènere: les dones 

però també llurs fi lls i/o fi lles, com 

a víctimes. Es planteja l’actuació en 

l’entorn familiar, amb altres persones 

que hagin pogut ser víctimes de mal-

tractament, incloent-hi la necessària 

intervenció amb els homes implicats en 

situacions de violència masclista. Per 

això és necessària l’acció especialitzada 

de diversos equips coordinats deguda-

ment.

- Totes les dones afectades per situa-

cions de violència han de tenir les ma-

teixes oportunitats d’accés als recursos 

existents. La proximitat dels serveis en 

el territori és un instrument per garan-

tir aquesta accessibilitat.

- El procés de detecció, atenció i re-

cuperació de les situacions de violència 

masclista suposa un procés llarg i com-

plex, en què intervenen molts factors, 

la qual cosa requereix un abordatge 

integral i multidisciplinari, en què hi 

intervindran diferents serveis durant 

un llarg temps.

Per tant, la implicació i la partici-

pació dels i les professionals de tots els 

serveis que intervenen en la detecció, 

prevenció i atenció a la violència mas-

clista és primordial per al funciona-

ment del Circuit Barcelona. Per això cal 

remarcar que aquest projecte no seria 

possible sense l’acord institucional, 

l’esforç de les persones –els i les profes-

sionals de les diferents institucions i 

sistemes públics– que hi col·laboren des 

de la seva expertesa, i el compromís per 

la millora de l’abordatge de la violèn-

cia vers les dones. El treball en xarxa, 

mitjançant el contacte, el coneixement 

mutu, el traspàs d’informació i la coor-

dinació entre professionals des d’una 

visió multidisciplinària, és la base del 

funcionament del Circuit.
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3.1. La col·laboració professional 

multidisciplinària, 

base del treball en xarxa

El Circuit Barcelona contra la Violència 

vers les Dones constitueix una plata-

forma sòlida de col·laboració entre 

professionals, cadascun dels quals –des 

de la seva expertesa i especialització 

(medicina, psicologia, treball social, 

educació, seguretat ciutadana, dret...)– 

està al servei de persones que es troben 

involucrades en situacions de violència 

de gènere, i que es coordinen per fer 

més efi cient l’atenció a les dones que la 

pateixen i per avançar en l’eradicació 

de la violència masclista a la ciutat de 

Barcelona. 

La fi nalitat del Circuit és millorar 

la qualitat de l’actuació de prevenció, 

detecció i atenció a les dones que viuen 

o han viscut situacions de violència 

masclista i desenvolupar intervencions 

proactives per prevenir-la, la qual cosa 

no seria possible sense els equips pro-

fessionals que estan al capdavant dels 

serveis, amb la porta oberta a la ciuta-

dania i en contacte habitual amb les 

dones ateses.

A través de la constitució de co-

missions, la realització de reunions 

tècniques i d’una estructura de treball 

en xarxa es tracta d’establir criteris uni-

fi cats, defi nir els canals de derivació, 

facilitar el fl ux d’informació i millorar 

la tasca de coordinació. En defi nitiva es 

tracta que, des d’una perspectiva mul-

tidisciplinària i de treball interinstitu-

cional, els equips professionals puguin 

identifi car disfuncions, punts febles i/o 

noves necessitats emergents, per poder-

los afrontar conjuntament, alhora que 

comparteixen fortaleses, iniciatives de 

millora i bones pràctiques. L’abordatge 

integral des d’una perspectiva multidis-

ciplinària enriqueix l’anàlisi de la reali-

tat, afavoreix la retroalimentació entre 

disciplines, i fa possibles els processos 

de millora contínua i d’innovació.

Els grups de professionals que 

constitueixen el nucli dels circuits ter-

ritorials treballen en relacions cara a 

cara, en què cadascuna de les persones 

–des de la seva especialització– aporta 

coneixements i visions que es comple-

menten mútuament, així negocien i 

construeixen conjuntament metodo-

logies i accions, faciliten connexions 

i funcionen com a agents de transfor-

mació de llurs organitzacions. Les i 

els professionals implicats accepten 

cooperar d’una forma compromesa, au-

tocrítica i solidària – tasca no gens fà-

cil– a partir d’un sistema de relacions 

horitzontals en què es treballa amb el 

reconeixement i respecte del paper de 

l’altre i en què s’assumeix l’acció co-

ordinada i la complementarietat com 

a eina de millora. En aquest context 

apareixen confl ictes i disfuncions, però 

es converteixen en reptes que es poden 

assumir i superar des de la fortalesa 

del treball en xarxa.

“El treball en xarxa no és un objec-

tiu en si mateix. Forma part de la me-

todologia de l’acció que permet crear, 

mantenir i ampliar alternatives. Té l’ha-

bilitat de fer-se, desfer-se i reconstruir-

se. Cal cuidar-lo per mantenir-lo viu.” (6) 

3.2. El paper de les persones 

de referència com a agents de canvi

Assegurar el funcionament ordinari 

dels circuits territorials és un requisit 

bàsic per garantir l’abordatge efi cient 

de la violència masclista i atendre amb 

qualitat les situacions de vulnerabilitat 

i maltractament de les dones, perquè 

hi intervenen molts serveis públics. 

Aquesta estratègia es basa en la deli-

mitació de dues fi gures clau: la de les 

persones referents territorials i la de les 

persones referents de centre, la tasca de 

les quals és imprescindible per assegu-

rar la solidesa dels circuits i el treball 

en xarxa. 

Molt sovint el treball relacional, de 

coordinació i gestió de casos de forma 

compartida, és invisibilitzat dins la 

tasca ordinària que realitzen els i les 

professionals dels serveis públics de 

proximitat a l’hora d’atendre la pobla-

ció. Calia sistematitzar i operativitzar 

aquesta tasca a partir de la defi nició 

dels espais de coordinació i la identifi -

cació d’aquelles persones que assumiri-

en la tasca de dinamització. 

Per això al llarg dels anys s’ha anat 

consolidant la fi gura de la persona refe-

rent, que malgrat la gran mobilitat pro-

fessional i l’impacte de les dinàmiques 

institucionals, constitueix un element 

bàsic per al treball en xarxa. D’una 

banda les persones referents territori-

als, perquè sense aquesta fi gura seria 

difícil mantenir la dinàmica de treball 

actual en cadascun dels districtes; de 

l’altra les persones referents de centre, 

imprescindibles com a representants de 
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llurs equips, responsables de fer fl uir 

la informació i de mantenir el vincle 

entre el Circuit Barcelona i la resta de 

professionals dels centres i serveis del 

mateix territori.

Al llarg del 2008 i el 2009 s’ha avan-

çat en la delimitació de les funcions (7) 

d’aquestes dues fi gures, importants per 

al funcionament de la xarxa.

3.2.1. Referents de circuit 

territorials 

A cada circuit territorial hi ha com a 

mínim dues persones referents –una 

del sistema de salut i una dels serveis 

municipals–, que són les encarregades 

de la coordinació i dinamització del 

circuit territorial. Destaquen entre llurs 

funcions i tasques: tenir la visió gene-

ral del conjunt de serveis i persones 

implicades en el Circuit de Districte, 

actualitzar la llista de contactes fent-

ne el seguiment telefònic o per correu 

electrònic, revisar i assegurar el man-

teniment de la pàgina web del Circuit, 

planifi car i garantir la convocatòria de 

les reunions al llarg de l’any (cada dos 

mesos), organitzar les sessions de tro-

bada i fer-se responsables del fl ux d’in-

formació entre els membres i equips 

participants. 

Els i les professionals que fan la 

funció de referents del circuit territo-

rial són els nexes de la xarxa territo-

rial amb la Comissió de Coordinació 

Tècnica, i tenen un paper fonamental 

d’interlocució, d’informació, difusió i 

dinamització del circuit territorial cor-

responent.

3.2.2. Referents de centre o servei

Les persones que participen de forma 

habitual a la Taula del Circuit Territo-

rial representen cadascun dels serveis i 

de les institucions implicades en l’aten-

ció i la prevenció de la violència vers 

les dones en el districte. Més enllà de 

l’assistència a les reunions periòdiques 

i la participació activa com a represen-

tants de llurs equips, col·laboren en el 

treball grupal fent aportacions des de 

la seva expertesa i facilitant l’intercanvi 

d’informació. Però potser la seva tasca 

principal és la comunicació interprofes-

sional; fan de portaveus de llurs equips, 

traslladen la informació de les sessions 

als i les professionals dels serveis que 

representen i mantenen informats els 

equips professionals sobre els temes 

tractats i les informacions d’interès 

(protocols, documents, activitats forma-

tives, propostes de treball, etc.).

El capital humà i la suma d’esforços 

institucionals i personals és el principal 

actiu del circuit: 

- La capacitat de compartir conei-

xements i transferir bones pràctiques 

esdevé la seva fortalesa principal; per 

tant cal treballar des de la corespon-

sabilitat i la cooperació (entre agents, 

institucions i diferents circuits territo-

rials). Això permet que el traspàs d’in-

formació i la socialització de les bones 

pràctiques esdevingui una oportunitat 

de millora per al conjunt del circuit.

- La cooperació i la coparticipació 

ens enriqueixen, i contribueixen a 

donar una resposta més efi cient a una 

problemàtica que ens preocupa, que 

implica tota la societat i que requereix 

el compromís de la societat en conjunt. 

3.3. La formació com a incentiu per 

al desenvolupament i la innovació

Per un bon funcionament del Circuit 

és fonamental compartir experiències, 

crear espais per a l’intercanvi de bones 

pràctiques i planifi car accions formati-

ves. La formació –adreçada al conjunt 

de professionals que col·laboren en el 

Circuit– i l’establiment d’espais per a 

l’anàlisi i el debat conjunt han estat 

fonamentals per a l’avenç del treball en 

xarxa.

La formació com a recurs de millora 

contínua per a l’abordatge de la violèn-

cia masclista es basa en diverses idees: 

• La multidimensionalitat del pro-

blema a abordar, que requereix una 

formació interdisciplinària.

• L’especifi cat de la violència i del 

procés traumàtic que viuen les dones 

que han estat víctimes de maltracta-

ments i d’agressions masclistes, que 

requereix coneixements específi cs 

sobre les diferents formes de violència 

masclista i el seu tractament.

• Els avenços normatius, que plan-

tegen canvis en els procediments i en 

les funcions dels agents i que obliguen 

a actualitzar els coneixements de for-

ma contínua.

• La diversitat de circumstàncies, si-

tuacions (desarrelament, immigració...) 

i problemàtiques associades (trastorn 

mental, discapacitat, drogodepen-

dència...), que requereix la necessària 

especialització en certs àmbits d’inter-
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venció i l’adquisició de coneixements 

específi cs. 

• El desenvolupament i la innova-

ció que ha realitzat cadascuna de les 

institucions i que ha donat lloc a nous 

projectes en l’àmbit de la prevenció, 

l’atenció o la recuperació de les situaci-

ons de violència; alhora ha comportat 

el desplegament de bones pràctiques en 

els diferents sistemes (salut, educació, 

serveis socials, seguretat), la socialitza-

ció de les quals és un actiu que benefi -

cia el conjunt en motivar la generació 

de noves iniciatives i fer possible la 

retroalimentació.

Els espais i les accions formatives es 

desenvolupen en el si dels circuits ter-

ritorials, la qual cosa permet l’actualit-

zació d’informacions (marc normatiu, 

procediments, protocols…) i l’ampliació 

dels coneixements en els diversos àm-

bits (l’atenció psicològica, la interven-

ció amb dones immigrades, la perspec-

tiva de treball amb homes i les noves 

masculinitats, l’actuació davant els 

abusos sexuals viscuts en la infància, el 

treball de prevenció amb joves, la in-

corporació de la perspectiva de la resili-

ència com a estratègia d’intervenció…). 

El circuit és una eina per a l’intercanvi 

d’experiències i metodologies, s’hi posa 

en comú la tasca dels diferents serveis 

de la xarxa i d’altres serveis oferts per 

entitats especialitzades. 

Sens dubte, una de les iniciatives fo-

namentals per a l’impuls i la consolida-

ció del Circuit és la celebració de jorna-

des anuals, que fan possible la trobada 

de professionals de tots els serveis (amb 

una capacitat de convocatòria d’entre 

250 i 300 persones) i el debat conjunt 

sobre noves necessitats emergents, ini-

ciatives per a la innovació i anàlisi de 

nous reptes. 

Al llarg dels anys s’han anat plan-

tejant noves fi tes, s’ha col·laborat en el 

reconeixement de les experiències ins-

titucionals de detecció, prevenció i trac-

tament de la violència vers les dones, 

s’ha avançat en l’ampliació de la mirada 

sobre la realitat per adaptar les accions 

als canvis normatius i a les noves reali-

tats. Aquestes sessions han consolidat 

un estil de treball basat en el diàleg, la 

comunicació interinstitucional, la col-

laboració interprofessional i el treball 

concertat sostingut al llarg dels anys.

Així, des de l’any 2001 fi ns ara, 

s’han celebrat set jornades de treball, 

que són un exemple clar de la solidesa 

del projecte. La VII Sessió de Treball: 

“Per un abordatge integral: cooperació 

i treball multidisciplinari”, va tenir 

lloc el juny del 2009 (la documentació 

d’aquestes jornades es pot trobar a: 

www.csbcn.net/botts.

4. Conclusions

Per a eradicar la violència masclista es 

considera imprescindible la coordina-

ció interinstitucional amb els diferents 

organismes i estaments de l’Adminis-

tració pública, per poder donar una res-

posta ferma i de qualitat a aquest greu 

problema social que atempta contra els 

drets i les llibertats de les dones, afecta 

la seva salut i la seva integritat física i 

psicològica. 

La dimensió multicausal de la vi-

olència masclista, les característiques 

pròpies del cicle de la violència de 

gènere i llurs conseqüències personals 

i familiars, exigeixen un abordatge in-

tegral només factible des d’un treball 

coordinat entre els diferents agents i 

àmbits d’actuació implicats. Només des 

de la cooperació interinstitucional i la 

coordinació interprofessional es pot ga-

rantir, en una ciutat com Barcelona, el 

desplegament d’una xarxa integral de 

prevenció, atenció i recuperació davant 

la violència masclista.

El Circuit Barcelona contra la vio-

lència vers les dones és una estratègia 

bàsica que neix l’any 2001 i que ja ha 

fet un llarg recorregut. Aquesta experi-

ència de cooperació interinstitucional i 

treball en xarxa, necessària per assolir 

un abordatge integral, està plenament 

consolidada, però sempre cal preparar-

se per als nous reptes:

•Continuar construint un marc de 

referència compartit, a partir de l’anà-

lisi conjunta de la realitat, la formació 

contínua, l’elaboració d’elements con-

ceptuals i metodològics i la gestió del 

coneixement.

• Aprofi tar el marc de la nova llei 

catalana per ampliar la mirada sobre la 

violència masclista i incorporar-hi no-

ves línies de treball.

• Avançar en l’abordatge de la vio-

lència masclista, incorporant-hi de for-

ma proactiva la vessant preventiva.

• Consolidar l’estructura organitza-

tiva per tal que es pugui anar adaptant 

als canvis organitzatius, potenciant la 
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Comissió Tècnica com a nucli dinamit-

zador, les comissions de treball com 

a grups de millora, i reforçar la fi gura 

dels referents en la xarxa de districtes.

• Avançar conjuntament estrenyent 

la cooperació amb altres òrgans de 

l’àmbit judicial, els Jutjats de Violència 

de Gènere i la Fiscalia.

• Aprofi tar les tecnologies de la 

informació per tal de millorar la comu-

nicació i el treball en xarxa, a través 

de la nova versió de la pàgina web del 

Circuit: Circuit BCN 2.0. 
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