
 

 

 

“Què podem fer per a millorar la detecció i prevenció de 
l’Abús Sexual i altres maltractaments?  

 

Què oferim des dels nostres serveis?  

Què demanem als altres?” 

 

Lourdes Zanuy Sanlorien 



Prevenció DETECCIÓ 



 

 

Què oferim? 

SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 

 
 

 

Web: http://serveispersonals.paeria.cat  

Benestar Social i Ocupació 

http://serveispersonals.paeria.cat/


ELS PROGRAMES SECTORIALS  

• S’adrecen a situacions 
específiques (prevenció 

drogodependències, lluita 
contra la pobresa, mediació 

familiar i comunitària, 
inclusió social) o grups de 

població (infància, persones 
amb discapacitat). 

ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

• Atenen de manera 
globalitzada les situacions 

que afecten a les persones, 
famílies o grups d’un territori 

determinat.  

• S’organitzen en 4 zones 
territorials. 

• Equips Bàsics de Serveis 
Socials i projectes específics 

 
Intervenim a partir de 
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La intervenció territorial 

 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

 

•Centre Històric 

•Democràcia 

•Zona alta 

Zona 1  

 

•Balàfia; Secà 

•Ronda/Magdalena 

•Pardinyes; Llívia 

•Sucs; Horta 

Zona 3 

•Mariola 

•Blocs 

Escorxador/Ronda 

Raïmat 

Horta 

 

 Zona 2 

 

 

•Bordeta 

Cappont 

Magraners 

 
 

Zona 4 

 

Tallers de Promoció Social  

 

 

 

Serveis d’Atenció  

Domiciliària  
 
 

 
 

 

Servei d’Atenció a la Infància  i 
l’Adolescència  (SEAIA) 

Intervé amb menors en greu risc social 

 
 

 

 

Servei d’Atenció Psicològica 

 
 

 

4 Zones de serveis bàsics d’atenció 
social ( 27 DTS, 14 ES) 

Serveis i projectes específics  



Dóna suport tècnic als 
serveis socials bàsics  

Fa valoracions 
especialitzades que no 
es poden abordar des 
d'un servei social bàsic 

Promou, estableix i 
aplica mesures 

d'inserció social, 
laboral, educativa i 

familiar inclosos en els 
plans de millora 

Propossa, fa el 
seguiment , tractament 

i l'avaluació de les 
mesures de protecció.  

Realitza suport tècnic 
especialitzat a 

professionals dels altres 
sistemes de benestar, 

amb les entitats 
associatives i amb els 

altres serveis 
especialitzats.  

Equip d’Atenció a la 
Infància i 

l’Adolescència  



Programes sectorials: Infància en risc 

CENTRES OBERTS 
CIBERAULES 
MUNICIPALS 

EDUCACIÓ EN EL 
LLEURE PER A 

TOTHOM 

SERVEI MATERNO 
INFANTIL 

MUNICIPAL 

ACOMPANYAMENT 
A L’ESCOLARITZACIÓ 

PROGRAMES DE 
PRESERVACIÓ 

FAMILIAR 

TAULES 
TERRITORIALS 
D’INFÀNCIA I 

JOVENTUT 

OBJECTIUS 

• Promoure programes de prevenció i promoció de la infància i la 
família, i la detecció i avaluació de situacions de risc.  

• Realitzar intervencions integradores i de qualitat per infants i les 
seves famílies 

• Potenciar la gestió i coordinació entre recursos destinats a la 
infància.  

• Evitar l’agreujament de situacions de risc i la necessitat de serveis 
especialitzats de tercer nivell.  



 

 

 

 

 

  

La preservació familiar com a eina d’intervenció amb les 
famílies: promovem la parentalitat positiva.  

Créixer feliços en família 

destinat a famílies amb menors de 0 a 
5 anys  

Aprendre junts, créixer en 
família 

destinat a famílies i els seus fills/es 
d’entre 6 i 12 anys 

Viure l’adolescència en 
família 

destinat a famílies amb fills/es 
adolescents 



En resum, oferim 

• Intervenció professional dels EBSS 

• Capacitació parental 

• Programes preservació familiar 

• Tallers de promoció social  

• Recursos de lleure 

Prevenció  

• Suport als altres professionals en la identificació dels 
factors de risc 

• Valoració conjunta de la situació de risc o 
desemparament 

Sospita 

• Suport  professional   Certesa  



 

 

Què demanem als altres? 

 
 

 





 

 

 

Implicació de la direcció 
 

 

 

Sensibilització i formació de  
professionals 

Difussió de protòcols  



SOSPITA 
Observacar i sistematitzar 

(RUMI) 

 

• Comunicacar Equips bàsics de Serveis 
Socials    (per escrit) 

 

CERTESA 
• Actuar (protocol) 



https://dps.gencat.cat/rumi/AppJava/simulacio/simulacio.html 



RUMI 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/ 



MOLTES GRÀCIES 


