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Programa per a  
l’abordatge  
de la violència  
contra la parella  
a la xarxa d’atenció a  

les drogodependències
(XAD)

Què pretén?
 el reconeixement de la doble 

problemàtica i de les necessitats especí!-
ques que comporta el seu abordatge.

 la detecció de la violència contra la 
parella en persones usuàries de la XAD, pos-
sibles víctimes i agressors.

 la prevenció i la intervenció espe-
cí!ques sobre la violència contra la parella a 
la XAD.

 el conjunt de professionals de la XAD 
dels coneixements i les habilitats necessaris 
per a l’abordatge de la violència contra la pa-
rella en el mateix context.

 la creació d’espais informatius, 
de discussió i formació continuada sobre la 
temàtica.

 les derivacions a serveis espe-
cialitzats d’atenció a la violència contra la 
parella.

 la coordinació i la col·laboració 
entre els serveis de la XAD i els especí!cs 
d’atenció a la violència contra la parella.

 les possibles di!cul-
tats d’accés a serveis de la xarxa d’atenció a 
la violència contra la parella que presenten 
les persones consumidores de substàncies.

 les falses creences i/o mites que 
envolten la violència contra la parella rela-
cionat amb el consum de substàncies.

Com contactar?
Subdirecció General de Drogodependències
Agència de Salut Pública de Catalunya
c/ Roc Boronat, 81-95, 3ª planta
08005 Barcelona

             drogues.violencia@gencat.cat

Subdirecció General de Drogodependències
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Per què aquest programa?
El consum abusiu d’alcohol i d’altres subs-
tàncies i la violència contra la parella (VCP) 
són greus problemes psicosocials i sanitaris

El consum de substàncies s’associa a la vio-
lència en les relacions afectives, tant a l’hora 
d’exercir-la com de patir-la

Entre un  i un  dels incidents 
de violència en la parella ocorren sota la 
in"uència de l’alcohol i en un 
dels casos, la parella agredida també havia 
begut

La probabilitat d’agressions és entre tres i 
nou vegades més alta entre consumidors 
d’alcohol i d’altres drogues

Entre el  i el  de les persones 
ateses en serveis de drogodependències 
exerceixen o reben violència en la relació de 
parella

A Catalunya, la Xarxa d’Atenció a les Drogo-
dependències (XAD) atén anualment unes 

 persones, trobant-se en una 
posició privilegiada per detectar i abordar 
aquesta doble problemàtica

VÍCTIMA VIOLÈNCIA FÍSICA

A qui va dirigit?

els 

consumidores de substàncies o amb proble-
mes de violència contra la parella

Què cal fer per participar?
Identi!car una de cada dis-
positiu que

programa

-
nals del seu equip

violència masclista

programa

Comprometre’s, com a , a

prevenció, intervenció)

els recursos especialitzats en VCP

Que ofereix?

Î Una  de la XAD 
sobre l’abordatge de la violència contra la 
parella.

Î Una  sobre la 
violència contra la parella i la seva pre-
venció.

Î Una 
 de la violència contra la pare-

lla i el consum de substàncies.

Î L’estudi  sobre 
la prevalença de la VCP exercida per usua-
ris de la XAD i factors de risc.

 que capacitin 
els i les referents dels dispositius de la XAD 
per transmetre als seus equips els coneixe-
ments per a l’abordatge de la violència con-
tra la parella, facilitant l’ús dels materials pro-
porcionats. 

 continuats per a 
les persones referents dels dispositius.

o supervisió de casos.

d’intercanvi, consulta i infor-
mació actualitzada.


