
Instantànies d'Impacte AQuAS  

EL MODEL D’ATENCIÓ A LA DONA QUE VIU O HA VISCUT SITUACIONS 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA, I DELS SEUS FILLS I FILLES  

El que necessites saber:  

El vincle amb el professional assistencial 
és una eina bàsica i prioritària per acompa-
nyar les dones en el seu procés de recupe-
ració.     

Quin és el repte?  

La violència masclista, aquella que pateixen les 
dones pel sol fet de ser-ho, és un fenomen 
social multidimensional declarat com a 
problema de salut pública de primer ordre per la 
Organització Mundial de la Salut. El 2016, a 
Catalunya, un 51,3% de dones declarava haver 
patit violència masclista al llarg de la seva vida i 
un 27,4% de les dones havia patit alguna 
agressió especialment greu durant el mateix 
període vital.     

La violència física, sexual, psicològica i social té 
greus repercussions en la salut de les dones 
que la pateixen i en les seves filles i fills. 

El sistema de salut, i en particular l’atenció 
primària com a porta d’entrada al sistema, es 
considera un àmbit privilegiat d’intervenció en 
l’abordatge de la violència masclista atès el seu 
caràcter universal. En aquest context, el 
col·lectiu de professionals de la salut té un 
paper fonamental en la prevenció, la detecció, 
l’atenció i la recuperació de les dones en 
situació de violència masclista.     

Quina és l'evidència 
trobada?  

Amb els seus informes, AQuAS tenia com a 
objectiu avaluar el disseny i la implementació 
del Protocol per a l’abordatge de la violència 
masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya, 
publicat el desembre de 2009, ara fa deu anys.     

Es van realitzar nou informes d’avaluació, un 
per a cadascuna de les regions sanitàries 
existents, i un 10è informe d’avaluació global de 
Catalunya.     

Els informes recullen les experiències, les 
necessitats, les debilitats i les propostes de 
millora compartides per professionals de l’àmbit 
de la salut, d’entitats de dones i de persones 
expertes en salut i en violència masclista d’arreu 
del territori català. 
En els informes, s’inclouen múltiples propostes   
de millora en la prevenció, detecció, atenció i   
recuperació per a un nou model integral 
d’abordatge de la violència masclista.     



Quin impacte en la presa de 
decisions s’ha aconseguit?   

L’informe d’AQuAS va contribuir a donar forma i 
posar continguts al llarg de tot el Model 
d’atenció a la salut de les dones que viuen o 
han viscut situacions de violència masclista i la 
dels seus fills i filles. 

Tot i la seva contribució parcial, junt amb altres 
estudis, l’evidència va permetre configurar uns 
objectius per al Model i una estructura per al 
document, on destaca la posició central dels i   
de les professionals assistencials i de les   
dones en situació de violència masclista, al 
voltant dels quals s’hi han d’alinear les 
estructures, els recursos i l’organització del 
sistema de salut públic de Catalunya.     

Com a exemples concrets: dins de la 
planificació estratègica s’han introduït fal·làcies 
identificades en els grups focals sobre les 
dificultats en la detecció i l’acompanyament; o 
en la planificació tàctica es defineixen principis 
que han estat prioritzats per les persones que 
han estat consultades; entre d’altres.     

La participació d’AQuAS es va donar no només 
en la presentació dels informes sinó en la 
participació en el procés de socialització, on es 
donava a conèixer la proposta inicial del Model i 
es recollien les impressions, les aportacions i les 
reflexions dels diferents agents per contribuir a 
millorar, consensuar i validar la versió definitiva 
del Model.     

Com se’n beneficia  la 
ciutadania?   

Amb aquest nou Model, es pretén fer més   
àmplia i garantista la protecció de les dones 
víctimes de violència masclista. Aquest Model, 
reconeix el vincle professional com a eina 
bàsica i prioritària per acompanyar les dones en 
el seu procés de recuperació i, en 
conseqüència, situa els i les professionals de la 
salut en el centre dels projectes i les dones en 
el centre dels recursos, amb una atenció 
singularitzada des d’una mirada interseccional i 
una perspectiva biopsicosocial.     
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