
Generalitat de Catalunya
Protocol de Joventut per a l’abordatge 
de la violència masclista. Guia pràctica 
per a professionals de Joventut per 
orientar l’actuació en violència 
masclista amb persones joves

V I O L È N C I A  
D E  G È N E R E

RECULL
DE
RECURSOS

Instituto de la Mujer 
Organisme autònom adscrit 

al Ministeri d'Igualtat

Servei d'Informació i Atenció a les 
Dones, Sabadell (SIAD)

Espai de referència que t’ofereix informació i 
assessorament amb professionals 

especialitzades en treball social, psicologia 
per a dones i infanto-juvenil, i dret.

Telèfon 016
Informació del 016 online

Generalitat de Catalunya
Protocol de seguretat contra les 

violències sexuals en entorns d’oci
 

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

ONU Mujeres
Organització de les Nacions Unides 
dedicada a promoure la igualtat de 
gènere i l'apoderament de les dones

900 900 120 
Línia d’atenció contra la violència 

masclista a Catalunya

https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/conviure/recursos_per_a_professionals/protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista/violencies-sexuals-en-entorns-doci/
https://dones.gencat.cat/ca/inici
https://www.inmujeres.gob.es/
https://www.unwomen.org/es
https://web.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=26998&Itemid=439
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/


Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere

Eines per a la prevenció de les 
violències masclistes amb 
joves des de l’àmbit local
Una experiència de treball 
multidisciplinar a la comarca del 
maresme

ESTIMAR NO FA MAL
Projecte de formació per a la 

prevenció de la violència 
masclista (Generalitat de 

Catalunya)

Pam a pam, coeduquem
Quadern pedagògic per al 
professorat del cicle formatiu de 
grau superior d'educació infantil 
(Generalitat de Catalunya)

CJB (Consell de la Joventut de 
Barcelona)

Protocol contra les violències 
masclistes dins les entitats juvenils

Xarxa Feminista
Espai de relació política de 

dones, lesbianes i trans i de 
grups feministes

Dones en Xarxa
Xarxa de dones i punt de trobada, 
espai de reflexió i altaveu 
d’iniciatives de les dones 
progressistes de Catalunya

Fundación Mujeres
Organització no governamental 

sense ànim de lucre. Treballen en la 
posada en marxa de projectes 

d'intervenció, en els diferents àmbits 
de la participació social, política, 

econòmica i cultural 

Observatorio de la Violencia
Recopilatori de coneixement sobre 
la violència de gènere 

AGI (Assistència i Gestió Integral) 
Treballen la prevenció, intervenció, formació, 

sensibilització i la investigació en l’àmbit 
d’Igualtat i Atenció a les Dones per a tots 

aquells col·lectius i persones vulnerables o en 
risc d’exclusió social 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/suport_professionals/prevencioviolenciesmaresme.pdf
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/campanyes/estimar-no-fa-mal/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_pam_a_pam_coeduquem.pdf
https://www.cjb.cat/publicacions/protocol-dactuacio-en-casos-de-violencies-masclistes-en-les-entitats-juvenils/
https://www.cjb.cat/publicacions/protocol-dactuacio-en-casos-de-violencies-masclistes-en-les-entitats-juvenils/
https://violenciadegenere.org/
https://www.xarxafeminista.org/
https://www.donesenxarxa.cat/
https://observatorioviolencia.org/
https://fundacionmujeres.es/
http://www.fundacioagi.org/


Conexus
Atenció, formació i investigació 
de les violències

AHIGE
Asociación de Hombres por la 

Igualdad de Género

Fundació IRES
Institut de reinserció social. fundació 
especialitzada en donar atenció 
integral a les famílies

Si m’estima em donarà el 
seu password

Eines per a treballar les 
violències 2.0 amb joves. 

Associació Candela

Noctámbul@s
Observatori sobre les violències 
sexuals en entorns d'oci nocturn i 
consum de drogues

Oficina Jove de Sabadell
Recull de monogràfics de l'Oficina 

Jove de Sabadell

Ni ogros ni princesas
Programa d'educació sexual per a 
l'Educació Secundària Obligatòria 

(ESO)

Guia sobre adolescència i 
sexting: què és i com prevenir-ho
Elaborada per l’equip de l’Observatori 
de la Seguretat de la Informació 
d’INTECO i Pantallas Amigas

Mi novio me controla 
lo normal
Blog sobre violència de 
gènere

https://conexus.cat/
https://www.fundacioires.org/ca/
https://ahige.org/
https://www.niogrosniprincesas.com/
http://www.sexting.es/wp-content/uploads/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf
http://www.sexting.es/wp-content/uploads/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf
http://candela.cat/wp-content/uploads/2016/10/secundaria.pdf
http://candela.cat/wp-content/uploads/2016/10/secundaria.pdf
https://www.drogasgenero.info/noctambulas/
https://web.sabadell.cat/joves/serveis-joves/joves-publicacions/joves-monografics
https://web.sabadell.cat/joves/serveis-joves/joves-publicacions/joves-monografics
http://minoviomecontrola.blogspot.com/p/mecontrola-lo-normal.html


Todas Unidas
Informació sobre què fer en cas 
d’agressió, camuflatge de la icona i 
accés ràpid al 016

Mujeres en Red
Diari Feminista

Violència masclista en les relacions 
de parella: una mirada jove

Material audiovisual realitzat amb un grup 
de joves de Parets del Vallès sobre els 

drets de les dones adolescents davant la 
violència masclista en les relacions de 

parella o anàlogues

I si aprenem a estimar bé?
Campanya contra les violències 
masclistes entre els joves que ha 
publicat el Govern Balear amb 
estètica Tiktok

Seguras
Serveix per informar i detectar
casos de violència masclista, 

localització i botons d’alerta

YgualeX
Per compartir experiències, 
aprendre i demanar ajuda.

Divulgació, conscienciació i 
col·laboració al voltant de la 

violència de gènere

My112
Permet trucada al 112 amb 
geolocalització

Catalunya Diari
Recull de 41 frases poderoses 
contra la violència de gènere

Mujeres y Salud
Revista interactiva

ELLAS
Informació sobre els diferents tipus de 
violències contra les dones i t'indica les 
rutes que cal prendre en cas de patir-les
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https://www.youtube.com/watch?v=LdJaKGsfSHE
https://www.mujeresenred.net/
https://matriz.net/
https://catalunyadiari.com/actualitat/frases-poderoses-contra-violencia-genere
https://www.youtube.com/watch?v=AG0kjQN1Z9o
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.todasunidas
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.seguras&hl=ca
http://www.ygualex.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.my112&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rednacionaldemujeres.ellas&hl=es

