
 
 

 

 

PROTOCOL PER A L’ABORDATGE DE 

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Anoia, Bages, Berguedà i Osona 



 
 

 

 

 

 

S’entén per violència masclista, la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la 

discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i 

que, produïda pels mitjans físics, econòmics o psicològics; incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui 

com a resultat un dany o un patiment físic, sexual psicològic en la dona, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el 

privat. Les formes de violència masclista (puntuals o reiterades) són: física, psicològica, sexual i abusos sexuals i 

econòmica. 

 

 

Per valorar el risc cal analitzar la gravetat dels fets i la vulnerabilitat de les dones, adolescents o nenes. 

En el cas de les dones adultes en situació de violència en la parella podeu consultar el Protocol de valoració. 

 

EN LA PARELLA

La violència contra una dona i 
perpetrada per l’home que n’és o 

n’ha estat el cònjuge o per la 
persona que hi té o hi ha tingut 
relacions similars d’afectivitat.

FAMILIAR

La violència exercida contra les 
dones i les menors d’edat en el si 

de la família i perpetrada per 
membres de la mateixa família, 

en el marc de les relacions 
afectives i dels lligams de l’entorn 

familiar.

LABORAL

La violència que es pot produir 
en el centre de treball i durant la 
jornada laboral, o fora del centre 
de treball i de l’horari laboral si 

té relació amb la feina: 
Assetjament per raó de sexe i 

assetjament sexual.

SOCIAL

Agressions i assetjament sexual; 
tràfic i explotació sexual de 

dones i nenes; risc o mutilació 
genital femenina; matrimonis 

forçats; violència derivada dels 
conflictes armats i la violència 

contra els drets sexuals i 
reproductius de les dones. 

Àmbits de la violència: 

 

Valoració del risc: 

 

http://w110.bcn.cat/fitxers/dona/rvdbcncatalaperinternetdefinitiu8febrer20121.421.pdf


 
 

 

 

 

 

Model d’intervenció: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Accedeix al Protocol per a l’Abordatge de la violència masclista a les comarques de la 

Catalunya Central. 

Accedeix al directori de recursos per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya. 

Accedeix al Protocol per a l’Abordatge de la violència masclista a la comarca del Berguedà. 

 

Equip comarcal del Berguedà 

 

http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/protocol_catalunyacentral.pdf
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/
http://bit.ly/1O7BwiB


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


