
 

 

PROGRAMA DEL CURS 

Violència masclista en l’àmbit comunitari: trata amb explotació sexual, 
mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats 

 

 

Duració total :  18 hores  

Horari : 22, 24, 29 i 31 de Maig de 9:15 a 14:30h 

Persones destinatàries 

Professionals de l’àmbit social 

Justificació: 

Es fonamental comprendre el paper dels i de les professionals dels serveis d’àmbit social respecte a la 
detecció i intervenció enfront de les violències masclistes. Els serveis socials exerceixen un paper crucial per 
detectar i abordar les problemàtiques de violència, ja que per una part accedeixen al contacte directe amb 
una població de nenes i dones moltes vagades aïllada però a més poden intervenir des del coneixement dels 
entorns comunitaris i familiars, des del vincle de confiança amb les víctimes i acompanyar els processos de 
desvinculació de la situació de violència. 

Malgrat els avanços importants dels últims anys, cal visibilitzar problemàtiques que encara romanen ocultes 
respecte a certs àmbits de la violència masclista, en particular aquells relacionats amb la violència en l’àmbit 
comunitari que relleva de contexts i fenòmens estigmatitzats i vinculats a la situació migratòria. 

Per a incidir de forma pro activa en el abordatge de les VMs en l’àmbit comunitari, es proposa una formació 
de base que pretén dotar a les professionals de les eines necessàries per detectar i intervenir des del 
coneixement de les realitats i dels marc normatius, oferint-les –hi el suport indispensable d’altres 
institucions i recursos per abordar aquestes violències  de forma segura, acurada i des d’un apropament 
integral.  

Objectiu general  

• Incidir en la millora pel abordatge acurat de les VMs per part de les professionals dels serveis socials. 

 

 



 

Objectius específics 

Promoure: 

• La comprensió teòrica de conceptes i terminologies. 

• La comprensió de les realitats de VMs en l’àmbit comunitari (PF,MGF,MF) 

• La identificació i detecció de VMs en l’ambit comunitari (PF, MGF, MF)  

• Actuacions desproveïdes d’estereotips i prejudicis morals. 

Facilitar: 

• Eines professionals 

• Coneixements del marc legal i normatiu. 

• Comprensió dels circuits i protocols d’atenció. 

• Recursos i serveis de suport professional i d’assessorament 

Millorar: 

• Un abordatge professional, respectuós i acurat. 

• Les col·laboracions interdisciplinàries  i multi agencials des de diferents àmbits d’actuació. 

 

Metodologia  

La dinàmica formativa es conforma mitjançant diversos mètodes, on es vol potenciar l’aprenentatge 
participatiu. Degut a l’orientació del curs, cada sessió disposarà de parts teòriques i parts dinàmiques on es 
volen exposar diferents experiències aplicades.  

Les docents aportaran contingut a partir de les seves experiències de reflexió teòrica-analítica i d’intervenció 
directa, alhora que dotaran d’eines per a l’aproximació conscient als diferents tipus de violències. La 
convergència de diferents docents en cada sessió vol fomentar l’aprenentatge en base a les diferents 
disciplines.  

El valor afegit de les sessions consta d’una part conjunta on les coordinadores del curs obren un espai de 
reflexió i debat. Aquest espai vol nodrir les sessions de reflexió entorn als eixos transversals que tallen els 
fenòmens treballats en cada sessió a la vegada que compartir les dificultats i necessitats amb les que es 
poden trobar les professionals assistents al curs. No es tracta per tant de sessions independents però d’un 
conjunt formatiu que pretén treballar des de perspectives similars i variables en comú un apropament a 
determinades Violències Masclistes en l’àmbit comunitari.  

 

Sessions 

1. Primera sessió – Violències en l’àmbit comunitari  
 



 

1.1 Presentació, objectius i expectatives 
Docents: Carla Alsina Muro, Clarisa Velocci 
 

- Explicació metodològica i funcionament del curs 
- Esbós de les línies generals que es treballaran 
- Exercici per extreure expectatives aplicades al llarg del curs 

 
1.2 El Marc de las Violències Masclistes per entendre les violències en el àmbit comunitari 
Docents: Clarissa Velocci, Lorena Garrido 
 

- Igualtat, no discriminació i violència masclista: vinculacions teòriques i pràctiques 
- Conceptes: violència contra la dona, violència(es) de gènere, violència(es) masclista(es) 
- Construcció en l'àmbit legal (internacional, estatal i autonòmic) 
- Igualtat substantiva: responsabilitat i deures dels Estats 
- Tipus, formes i àmbits d'exercici de les VMs 
- Drets afectats per la violència 

- Els drets de les dones que la pateixen: a) l’atenció b) l’assistència c) la protecció  d) la recuperació e) la 
reparació integral. 

- Respostes jurídiques, socials, culturals 

- Reflexions entorn de les categories de víctimes i agressors 

- Aspectes bàsics per a una atenció respectuosa en situacions de VM 

 

1.3 El Marc Intercultural: reflexió entorn als imaginaris 
Docent: Carla Alsina Muro 
 

- Interculturalitat des d’una perspectiva de gènere.   
- Migracions. Vincles econòmics, socioculturals, polítics i personals.  
- L’accés als recursos per part de les persones migrades 

 
1.4 Debat i Reflexions 
 

 
2. Segona sessió - Trata amb finalitat de prostitució forçada 

 
2.1 Imaginari de la dona víctima de TPF 
Docent: Clarisa Velocci 
 

- Treball col·lectiu sobre estereotips i mites entorn a la prostitució forçada. 
- Diferenciació de fenòmens: trata – tràfic i prostitució no forçada. 
- Indicadors de sospita. Detecció i identificació. 

 
2.2 Conceptes, terminologia i Marc Legal 



 

Docent: Lorena Garrido  
 

- Conceptes: trata, treball sexual, prostitució, prostitució forçada, explotació. 
- Marc jurídic internacional, europeu, estatal i autonòmic. 
- Impacte Protocol Palerm, Conveni Varsòvia, Directiva 2001/36/UE 
- Drets Humans i perspectiva de gènere en la trata amb finalitat de prostitució forçada. 
- Des d’ una regulació de persecució criminal a una protecció dels drets de les víctimes 
- Els drets de les víctimes.  

2.3 Indicadors i eines de detecció – Recursos 
Docent: Clarisa Velocci 
 

- Indicadors de detecció 
- Eines d’aproximació directa 
- Recursos i circuits d’intervenció  

 
2.4 Debat i Reflexions 
 
 

3. Tercera Sessió - Matrimonis forçats 

 
3.1 Conceptes i Marc Jurídic 
Docent: Sara Morreres 
 

- Conceptes i realitats situades. Matrimonis forçats / matrimonis pactats. 
- Marc geogràfic i contextos des d’una aproximació cultural de pràctiques i creences.  
- Procés d’elaboració del Protocol d’intervenció  

 
3.2 Mites culturals. Anàlisi i reflexió del marc jurídic i dels models d'intervenció 
Docent: Daniela Heim 
 

- Experiències i bones pràctiques en altres països europeus. 
- Els matrimonis forçats a Catalunya: una violència desconeguda.  
- Percepcions del fenomen. Mites culturals i religiosos. 
- Marc legal, limitacions i perspectives de la normativa actual. 

 
3.3 Avaluació impacte protocols i xarxes de treball 
Docent: Daniela Heim 
 

- Indicadors de risc i detecció, eines professionals i treball en xarxa. 
- Recursos i serveis de suport. 

 
3.4 Debat i Reflexions 



 

 
 

4. Quarta Sessió - Mutilacions genitals femenines 

 
4.1 Experiències d'intervenció directa 
Docent: Imma Sau 
 

- Origen geogràfic i significació social 
- Factors de risc. Indicadors de sospita 
- Circuits i protocols 
- Mac sanitari i educatiu. Tasques preventives i informatives. 

 
4.1 Conceptes, terminologia. Marc jurídic 
Docent: Daniela Heim 
 
4.2 Avaluació treball preventiu, el paper de la xarxa comunitària 
Docent: Daniela Heim  
 

- Models d’intervenció: entre la repressió i la prevenció.  
- Experiències comparades. La situació a Catalunya.  
- Complexitats del marc jurídic: codi penal, protecció de la infància i violència masclista. 
- El treball comunitari: xarxes, protocols i indicadors. 
- Avaluació del treball preventiu. El paper de la xarxa comunitària.  
- Entorns comunitaris i perspectives de sensibilització com a eines professionals. 

 
4.3 Debat i Reflexions 
 
5. Espai final de reflexió 
Docent: Clarisa Velocci, Carla Alsina Muro  
 

- Eines i coneixements assolits per a noves practiques professionals  
- Avaluació conjunta del curs 

 
 


