
EL PROCÉS PARTICIPATIU 
– LA DIAGNOSI

EL PROTOCOL.

Entitats Usuàries i 
ex-usuàries.

Professionals 
de les Àrees 
Bàsiques de 
Serveis 
Socials

Professionals 
de recursos 
especialitzats 
en violència 
masclista

1 sessió amb entitats especialitzades en 

l'abordatge de violències masclistes.

Obj: Aprofundir en la interrelació entre les entitats i 

serveis socials per trobar, tant necessitats 

detectades, com eines i estratègies per a la 

coordinació i la complementarietat entre serveis.

Obj: Obtenir elements de diagnosi sobre la realitat 

de les professionals dels Serveis Socials Bàsics 

respecte l'abordatge de les violències masclistes, 

així com recollir estratègies i bones pràctiques que 

duen a terme.

Obj: Obtenir elements de diagnosi sobre la realitat 

de les professionals dels Serveis Socials Bàsics 

respecte l'abordatge de les violències masclistes, 

així com recollir estratègies i bones pràctiques que 

duen a terme.

Els grups han estat configurats seguint criteris de territorialitat, havent en totes les sessions representants de cada regió territorial 

(Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Lleida, Tarragona, Girona, Catalunya Central i Terres de l'Ebre).

Obj: Posar en comú les aportacions dels diferents 

agents implicats durant el procés --> aprofundir en 

les propostes de millora, estratègies i bones 

pràctiques per abordar les necessitats detectades.

Obj: Aprofundir en l'experiència de les usuàries de 

Serveis Socials ateses per violències masclistes, per 

tal de recollir propostes de millora, així com bones 

pràctiques per part de Serveis socials.

Objectiu: Recollir elements útils i rellevants per l'elaboració del protocol destinat als Serveis Socials 

Bàsics, que permeti donar pautes d'intervenció en casos de violències masclistes. Aquestes pautes han 

de respondre a les necessitats detectades pels agents implicats (professionals, entitats i usuàries).

1 sessió amb professionals de Serveis Socials, 

amb recursos i serveis especialitzats

Com? Procediment i objectius específics

2 sessions amb usuàries i ex-usuàries de 

Serveis Socials ateses per violències masclistes.

1 sessió de tancament, amb entitats 

especialitzades i professionals de Serveis 

Socials, per contrastar les necessitats, propostes 

i bones pràctiques elaborades per part de tots els 

agents implicats.

1 sessió amb professionals de Serveis Socials, 

amb recursos i serveis especialitzats

Aportacions a través d'un qúestionari obert al canal Participa per a:


