
Novembre 2003 



VALORACIÓ 

 Ha ampliat el seu marc d’actuació ja que s’han 

incorporat 63 entitats més durant l’any 2003. 

 Ha permès el desenvolupament de tot un seguit 

d’accions en resposta als compromisos adquirits per 

part de les entitats implicades i l’Ajuntament de 

Barcelona 

 Ha suposat un pas important en la col·laboració 

conjunta entre l’Ajuntament de Barcelona i el teixit 

associatiu de la ciutat en la lluita contra la violència 

vers les dones.  



ACCIONS DESENVOLUPADES PER 

PART DE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA EN FUNCIÓ DELS 

COMPROMISOS ADQUIRITS: 



Reiterar el compromís d’execució del “Pla Operatiu contra 

la violència vers les dones” amb accions de prevenció i 

sensibilització. Millorar la xarxa de recursos públics i 

privats per a la protecció i l’atenció a les dones víctimes de 

violència a la ciutat, així com impulsar activament accions 

formatives respecte la violència de gènere.  

Compromís 1 



Accions: 

Col·laboració amb entitats de dones especialitzades mitjançant convenis i 

subvencions. 

25 tallers d’eines personals per a dones. 

Tres cursos de formació sobre prevenció i abordatge comunitari de la 

violència de gènere per grups de dones a l’Eixample, St. Andreu i Trinitat 

Vella 

4 tallers de prevenció de les relacions abusives per a joves: “Els paranys de 

l’Amor”. N’hi ha altres 20 programats. 

16 cursos de formació sobre el tractament de la violència de gènere per a 

personal municipal: professionals de serveis socials, secretàries de 

prevenció, tècniques de dona, educadors i educadores de carrer i equips 

especialitzats. 

Implementació del Model Integral d’Abordatge de la Violència vers les dones 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

Consolidació del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones i 

creació  dels circuits territorials als deu districtes de la ciutat. 



Establir i consensuar amb les entitats integrants de 

l’Acord una acció de resposta pública davant els 

possibles futurs casos de morts de dones per causa de la 

violència de gènere i participar en les accions que se’n 

derivin. 

Es posarà en marxa a la segona edició de l’Acord amb 

les entitats implicades. 

Compromís 2 



Donar suport a les associacions i entitats que formen 

part de l’Acord en els temes i aspectes següents: 
 

-  Fer costat a les iniciatives de sensibilització contra la 

violència vers les dones: xerrades, exposicions, 

materials audiovisuals o similars, que es duguin a terme 

a la ciutat de Barcelona.                      
 

- Proporcionar materials d’informació sobre serveis 

d’atenció a dones que pateixen maltractaments. 

S’ha proporcionat material d’informació i sensibilització 

a les 250 entitats signants de l’Acord. 

Compromís 3 

S’han realitzat 90 xerrades de sensibilització a diferents 

entitats de la ciutat que les han demanat. 



Difondre públicament els diferents recursos per a 

víctimes de la violència de gènere que hi ha a la ciutat. 

Publicació del material del Circuit Barcelona contra la 

violència vers les dones i dels circuits territorials, on 

queda recollida tota la xarxa de recursos públics i 

privats de la ciutat per a l’atenció i prevenció de la 

violència de gènere. 

Compromís 4 



Acollir les iniciatives que des de la xarxa associativa, 

cultural, acadèmica o política puguin desenvolupar-se en 

relació a l’eradicació de la violència de gènere. 

S’estan organitzant unes jornades sobre l’abordatge 

psicològic de la violència de gènere conjuntament 

amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 

Compromís 5 

S’ha elaborat el “Codi sobre el tractament de la 

violència de gènere als mitjans de comunicació” amb 

professionals dels mitjans i d’institucions públiques 



Potenciar els programes i activitats que incorporin nous 

models de convivència i visualitzin una cultura de pau a 

les relacions interpersonals. 

S’han dissenyat i realitzat els tallers de prevenció de 

les relacions abusives adreçats al públic jove. 

Compromís 6 

S’ha col·laborat estretament amb el Departament 

d’Educació en Valors i el Pla Educatiu de Ciutat en les 

línies estratègiques de prevenció de la violència vers 

les noies joves. 



NOUS COMPROMISOS 

2003-2004 



Establir un protocol unitari de resposta cada cop que 

es produeixi l'assassinat d'una dona a la ciutat. 

 Incrementar la corresponsabilitat en la resposta a la 

violència vers les dones, participant en la formació a 

grups de dones i entitats com a agents de la 

comunitat, en la prevenció de la violència de gènere i 

en l'acompanyament a les dones que la pateixen. 

Ampliar el catàleg de xerrades de sensibilització que 

s'ofereixen al teixit associatiu de la ciutat, per part de 

l'Ajuntament, i participar activament en l'organització 

d'aquestes, per part de les entitats.  



Avançar en la construcció d'una cultura per la pau i 

la convivència des del respecte i el reconeixement 

de les diferències: 

– L'Ajuntament, impulsant noves estratègies 

educatives i elaborant nous materials de 

sensibilització. 

– Les entitats, sent transmissores de materials 

d'informació de recursos i de sensibilització, i 

participant en el desenvolupament i 

implementació d'accions educatives. 
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