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El passat 26 d'abril l'Ajuntament de Barcelona va presentar davant el Plenari el nou
model d'atenció a persones víctimes de violència domèstica i al seu entorn més proper

El model que es posarà en marxa al gener del 2014, compta entre les seves novetats amb la
posada en marxa d'un centre integrat d'atenció ambulatori anomenat Servei d'Atenció,
Recuperació i Acollida (SARA) que estarà ubicat al Carrer de Marie Curie 20.

La seu que atendrà a les persones afectades per la violència domèstica i a nens, nenes i
adolescents que hi convisquin, substituirà l'Equip d'Atenció a les dones (EAD) i al Servei
d'Atenció a Nenes i Nens (SAN)

De la mateixa manera s'atendrà a la canalla i adolescents afectats en cas de mort de la víctima
de violència domèstica per assassinat o per suïcidi o aquelles i aquells que hagin sofert altres
manifestacions de violència domestica en què no estiguin implicats ni la mare, ni el pare o les
seves parelles.

El nou protocol estableix criteris de valoració en casos de desemparament, i considera que es
produeixen quan la mare no adopte mesures de protecció de l'infant o adolescent, tot i haver
rebut recomanacions per part dels professionals.

El model presenta tretze recomanacions per millorar l'atenció que proporciona el sistema públic
de serveis socials, entre elles defineix per primera vegada com es porta a terme l'exploració
amb el pare, quan sigui ell qui maltracta per evitar la victimització secundària de la mare i els
fills, i desenvolupa tres tipus d'intervenció grupal per potenciar: grups socioeducatius, grups
psicoterapèutics i activitats grupals socioeducatives; també precisa com incorporar infants i
adolescents com a víctimes en la futura legislació per a l'eradicació de la violència domèstica i
posar en coneixement de la judicatura el fet que molts procediments comporten una
victimització secundària d'infants i adolescents.
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