
El 15 de setembre de 2020 els 7 comuns i
el Govern d'Andorra vàrem firmar un
protocol en el que ens comprometíem a
dur a terme les accions necessàries per
aconseguir l'eradicació de la violència de
gènere i domèstica i assolir una societat
igualitària. El compromís del Comú vers
aquesta lluita és ferm, i tot i no existir
abans un Protocol, s'ha treballat en
aquesta direcció des de fa temps d'acord
amb la legislació vigent. Ara però fem un
pas endavant per incorporar objectius més
concrets i facilitar eines als treballadors
públics perquè aquesta tasca de prevenció
i intervenció es pugui realitzar amb més
recursos i de forma coordinada. El fulletó
que tens a les mans és un resum del
Protocol signat que podreu trobar
íntegrament clicant al següent enllaç o al
codi QR. En nom de tot l'equip comunal us
volem agrair la tasca extraordinària que
realitzeu i us encoratgem a seguir amb
esforç i interès les obligacions que es
deriven d'aquest Protocol. Només amb un
treball conjunt aconseguirem eradicar
aquesta xacra social.  
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La intervenció integral
La transversalitat de gènere
La participació ciutadana
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El protocol pren en consideració la Llei per a
l’eradicació de la violència de gènere i la violència
domèstica, la Llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació i la Llei qualificada dels drets dels
infants i els adolescents. També s’han pres com a
referència les previsions que conté el Conveni del
Consell d’Europa de prevenció i lluita contra la
violència envers les dones i la violència domèstica.
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https://www.aferssocials.ad/images/stories/Collectius/Igualtat/Protocol_actuacio_comuns_VG.pdf


 Una participació activa d’homes i
dones en l’organització, la gestió i el
desenvolupament de les accions
derivades de l’exercici de les
competències.
La implementació de la perspectiva
de gènere en totes les polítiques
públiques i, especialment, en les àrees
de joventut, cultura, infància, gent gran i
atenció social. En aquest sentit, es
promourà la visibilització de la
contribució de les dones al llarg de la
història en tots els àmbits del
coneixement.
La promoció de les festes i tradicions
garantint la igualtat entre homes i
dones, tant en l’organització com en la
participació dels esdeveniments, sense
que els rols que desenvolupin estiguin
estereotipats per raó de gènere.
L 'organització d'actes de
sensibilització els dies internacionals
destacats, com el 8 de març (Dia de la
dona treballadora) i el 25 de novembre
(Dia contra la violència envers les
dones), procurant la participació activa
de la infantesa, la joventut i la gent
gran, garantint la diversitat i posant en
relleu la vulnerabilitat d’aquests grups
de persones.

Dur a terme accions per prevenir
casos i detectar de manera precoç
situacions de violència de gènere i
domèstica o situacions de risc de
patir-ne.

· Sensibilitzar els professionals que
siguin susceptibles de detectar o
d’intervenir en casos de violència de
gènere i domèstica.
· Corresponsabilitzar els professionals
en la detecció i la derivació.
· Capacitar els professionals
destinataris per identificar situacions,
indicadors i factors de risc.

CONTACTE

Hem de prendre en consideració les
pautes d’entrevista, així com els
indicadors expressats en la Guia de
col·laboració durant la nostra
activitat ordinària.
Hem de fer formació, per detectar la
violència de gènere i la violència
domèstica,  especialment els
col· lectius de professionals que hàgim
de tenir una actitud d’alerta, atesa la
magnitud de la problemàtica.

Els i les professionals de l’àmbit social
que siguem susceptibles de detectar
casos de violència de gènere i domèstica:

LA DETECCIÓ

LA PREVENCIÓ

ELS TREBALLADORS
PÚBLICS TENIM
L'OBLIGACIÓ  DE
VETLLAR PER:

LA INTERVENCIÓ

Detectar les situacions de risc o
d’exclusió social de les persones,
les famílies i els grups, així com
informar-los, assessorar-los i
orientar-los sobre els recursos de
serveis socials i sociosanitaris. 

El personal que treballi en l’àmbit social
comunal, al marge de l’exercici propi de
les funcions que tinguem atribuïdes en
funció dels projectes dels quals siguem
responsables, tenim com a objectiu
específic: 

OBJECTIUS
DEL PROTOCOL 

Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut
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igualtat@govern.ad

Protegir qualsevol víctima de
violència de gènere i domèstica.

Millorar els procediments de
detecció, notificació, avaluació,
intervenció i seguiment:

· Unificar criteris de situacions de
violència de gènere i domèstica.

Alleugerir l’impacte ocasionat a la
víctima quan la situació d’agressió ja
s’hagi produït, i dur a terme un
seguiment i procés adequats.

· Establir un circuit de derivació.
· Crear un mecanisme de notificació de
casos.
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https://www.aferssocials.ad/images/stories/Collectius/Igualtat/Guia_collaboracio_violencia_genere_i_domestica.pdf
https://www.aferssocials.ad/igualtat

