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El Model d’atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de 
violències masclistes i la dels seus fills i filles1 és fruit de l’experiència de la darrera 
dècada, que té com a referències la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista i el Protocol per a l’abordatge de la violència 
masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya publicat el 2009. 
 
L’estructura i contingut del Model parteix de les novetats legislatives de la darrera 
dècada, de diferents documents elaborats al llarg dels darrers dos anys amb la 
participació de professionals assistencials, entitats de dones i experts en violència 
masclista i salut –alguns encara pendents de publicació–, i d’un nou marc 
interpretatiu arran dels canvis en la percepció social de les violències masclistes. 
 

 
  

 
                                                
1 D’ara en endavant, ens hi referirem de manera abreujada com a Model. 
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Els objectius del Model són de tres tipus: 

• Objectius estratègics 

 Crear i assentar una cultura compartida d’abordatge de la violència 
masclista que garanteixi l’atenció a la salut de les dones en situació 
de violència masclista i dels seus fills i filles. 

 Fixar la posició política del Departament de Salut respecte de la 
violència masclista. 

• Objectius tàctics 

 Definir la xarxa de recursos per fer efectiva la transferència del 
Model a la pràctica d’atenció a la salut de les dones en situació de 
violència masclista i les seves criatures. 

 Garantir les condicions materials per afavorir la vinculació de les 
dones en situació de violència masclista i les seves criatures al 
sistema de salut. 

 Proveir els recursos humans necessaris per a un abordatge de la 
violència masclista des de la pràctica de la cura professional. 

 Iniciar el treball necessari per generar el disseny d’una estratègia 
d’abordatge de la violència masclista adreçada a l’atenció als homes 
agressors. 

• Objectius d’impacte 

 Millorar l’abordatge biopsicosocial de la salut de les dones que viuen 
o han viscut situacions de violència masclista, i dels seus fills i filles. 

 Millorar la salut (benestar físic i psicològic) de les dones que viuen o 
han viscut situacions de violència masclista, i dels seus fills i filles. 

 
 
A cadascun dels tipus d’objectius li correspon una sèrie d’actuacions que han de 
facilitar-ne l’assoliment mitjançant una implementació realment efectiva del Model: 
 

• Les actuacions estratègiques proposades han de permetre assentar una 
cultura compartida d’abordatge de les violències masclistes fonamentades 
en uns valors que afavoreixin una pràctica professional responsable i 
permetin superar les creences que s’han detectat com a principals 
obstacles en l’atenció a la salut de les dones en situació de violència 
masclista. 
 

• Les actuacions tàctiques són aquelles accions necessàries per donar 
context i marc de viabilitat als objectius d’impacte. Aquestes actuacions es 
basen en uns principis rectors que possibiliten la transformació de les 
estructures, les organitzacions i els recursos del sistema de salut i eviten 
que la responsabilitat de l’atenció recaigui en els professionals. 
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• Les actuacions d’impacte estan centrades en l’atenció a la salut de les 
dones en situació de violència masclista i van adreçades, tant als 
professionals com a les dones en aquesta situació ateses en els serveis de 
salut. L’atenció ha d’oferir-se en un espai de confiança i seguretat per als 
professionals i les dones per garantir el vincle d’aquestes dones amb les 
persones que les atenen i el conjunt del sistema de salut. 

 
 
El Model planteja reptes per al futur més immediat, entre els quals destaquen: 
 

• L’oportunitat de generar un procés de transformació del sistema de salut en 
el moviment que representa gestar una cultura d’abordatge de la violència 
masclista compartida per tots els equips professionals del sistema públic de 
salut de Catalunya. 

 
• La creació d’un equip específic per part del Departament de Salut per 

mantenir viu el Model amb la incorporació dels canvis, la inclusió dels 
aprenentatges, l’exclusió dels elements que operen disfuncions i la 
modificació dels paràmetres de sistematització de la informació. 

 
• La necessitat de disposar de recursos perquè els professionals de la salut 

puguin desenvolupar la seva tasca i que aquests recursos siguin suficients i 
adaptables per permetre una atenció singularitzada a les dones, tenint en 
compte les diverses realitats de les dones en situació de violència 
masclista. 
 
 

El Model té el propòsit d’anar al cor del sistema mateix, demana repensar i 
explicitar quins són els valors i els principis que regeixen l’atenció a la salut de les 
dones en situació de violències masclistes. En aquest sentit, el Model delimita la 
responsabilitat i el compromís del Departament de Salut en la lluita per a 
l’erradicació de la violència masclista des del seu àmbit de competències, i  hi 
contribueix amb la detecció d’aquesta violència i l’acompanyament en la 
recuperació de la salut de les dones que la viuen o l’han viscuda. 
 
La redacció d’aquest document es tanca just acabada d’aprovar la Llei 17/2020, 
del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista. És una satisfacció comprovar que les esmenes i 
novetats introduïdes en la llei per fer més àmplia i garantista la protecció de les 
dones víctimes de violència masclista coincideixen plenament amb els valors i 
principis que inspiren el Model. 
 
Hi hem arribat alhora! 
 
 
Direcció General de Planificació en Salut 
Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari 


