
 

MANIFEST 25 NOVEMBRE 

Dia Internacional contra les violències 
masclistes  

 
A Catalunya estem en un moment de canvi pel que fa a l’abordatge de les violències 

masclistes, fent camí cap a un model que posa al centre els drets i necessitats de les 

dones, infants i adolescents. En aquest nou paradigma, les treballadores socials, un 

cop més, mostrem el nostre compromís, confiança i implicació per fer possible un 

model d’intervenció integral, efectiu i lluny de qualsevol violència institucional.  

El paper del treball social és imprescindible en l’abordatge de les violències masclistes, 

ja que, en moltes ocasions, hi ha una estreta relació de la violència i la manca dels 

drets bàsics de les dones, com ara l’habitatge, l’alimentació, la regularització 

administrativa, etc. 

Per això, cal mantenir unes ràtios de professional/persones ateses que permetin oferir 

un temps de qualitat d’acompanyament i gestió de tràmits amb eficàcia. És urgent 

reduir més del 60% les llistes d’espera, establir noves actuacions que permetin trencar 

la burocratització i formar professionals en perspectiva feminista interseccional. 

D’aquesta manera, es podrà dotar d’eines reals per a la detecció, atenció i recuperació 

de les supervivents. Una bona atenció només serà efectiva si tenim un bon 

funcionament del treball en xarxa, i aquest només podrà ser-ho sense el detriment de 

l’atenció a les dones ni de la pròpia organització de les professionals. 

Un altre punt imprescindible a tractar per avançar cap aquest nou model és 

l’erradicació de les barreres per accedir als recursos especialitzats que es troben les 

dones, infants i adolescents que viuen a zones rurals o menys urbanitzades. Cal més 

implicació en aquestes  zones, garantint les mateixes oportunitats i resultats a totes. A 

més, cal una especial atenció a totes aquelles violències fora de l’àmbit de la parella 

que cada vegada són més visibles i denunciades.  

Comissió de Gènere del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 


