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Contra la violència masclista: 
transformem imaginaris
L’expressió més extrema de les desigualtats 
per raó de gènere és la violència masclista. Cal 
que condemnem la violència masclista amb 
contundència i rotunditat des de tots els sectors 
i àmbits de la societat. Cal que lluitem contra els 
imaginaris que la normalitzen, banalitzen i en 
fan apologia, ja que en la nostra societat encara 
hi ha vigents models de feminitat i masculinitat 
patriarcals, models que estan molt arrelats en 
totes les manifestacions culturals.  

Som les administracions públiques, les famílies, 
els espais educatius i els mitjans de comunicació 
els agents responsables i imprescindibles 
per dissenyar polítiques i actuacions que 
transformin aquests imaginaris amb l’objectiu 
d’assolir models més justos i equitatius de 
relació entre homes i dones. Sabem que 
aquests imaginaris els aprenem des de ben 
petits i petites i que en arribar a l’adolescència 
cerquem models de referència, arquetips, per 
convertir-nos en homes i dones. Per això cal 
ser conscients de la importància de dur a terme 
actuacions preventives en aquestes etapes. És 
imprescindible capacitar les noves generacions 
per identificar fàcilment la violència masclista i 
rebutjar-la com a model de relació.

La lluita contra la violència masclista és una 
prioritat del Govern de la Generalitat de 

Catalunya i una línia estratègica del Pla de 
Polítiques d’Igualtat de l’Institut Català de les 
Dones. Volem situar Catalunya al capdavant 
de les nacions del món, esdevenint un referent 
mundial d’igualtat, un país on la violència 
masclista sigui un fet impensable. 

Catalunya compta amb lleis molt avançades 
per poder arribar a assolir aquest objectiu.  La 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes i La Llei 5/2008 del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, que 
situa les dones com a subjectes de dret. Una Llei 
que va més enllà de la violència de gènere ja que 
també regula la violència en l’àmbit familiar, 
laboral i comunitari i, conseqüentment, té en 
compte els diferents tipus de violència: la física, 
la psicològica, l’econòmica i la sexual. 

Des de l’Institut Català de les Dones, amb 
l’objectiu d’eradicar la violència masclista, 
treballem des de la planificació, coordinació, 
prevenció, atenció i recuperació de les dones. 
La Comissió Nacional per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista, 
impulsa el Programa d’Intervenció Integral 
contra la Violència Masclista a través 
de Protocols Marcs i Circuits Territorials 
d’Abordatge de la Violència Masclista.

Estem treballant, també en diferents 
propostes per eradicar la violència masclista, 
entre les quals vull destacar la millora de 
l’acompanyament jurídic de les víctimes, el 
programa d’inserció laboral i la implantació 
de referents d’igualtat en les escoles catalanes 
per fomentar la coeducació i la prevenció de la 
violència masclista.

Enguany, una de les nostres prioritats és la 
d’impulsar un nou model d’abordatge de les 
víctimes sexuals a partir de les definicions 
del marc conceptual i normatiu que ja hem  
elaborat.

Defensem que Catalunya només serà un 
nou Estat europeu avançat si és capaç de 
ser capdavantera i referent en les polítiques 
d’igualtat efectiva entre homes i dones. Ara, 
més que mai, Catalunya ha d’anar per aquest 
camí. Un camí en què la capacitat de relació, la 
cooperació, la presa de decisions compartida, el 
fet de donar valor a les experiències i el saber, és 
clau per avançar com a país.

El Govern de la Generalitat n’està totalment 
convençut i jo, personalment, també. •

Teresa M. Pitarch 
Presidenta de l’Institut Català de les Dones

1. Pròleg
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El feminisme en pocs anys ha aconseguit que 
socialment s’hagi fet un gir espectacular en la 
relació a la violència masclista: s’ha passat en 
pocs anys de considerar que era un aspecte 
privat i normalitzat (amb la mítica frase de “Mi 
marido me pega lo normal”) a construir-ho 
com un problema públic i que requereix una 
intervenció urgent. Tot i que aquest canvi no ha 
calat encara en tota la ciutadania, considero que 
és un avenç que ja està arrelat i que no té marxa 
endarrere.

Els avenços aconseguits no ens han d’impedir, 
però, veure reptes que encara tenim damunt de 
la taula i límits en les intervencions que estem 
portant a terme. Des de la meva perspectiva, 
aquestes són algunes de les limitacions que hem 
d’encarar per tal de poder continuar avançant 
en la lluita contra les violències de gènere.

En primer lloc, les mesures que s’han dissenyat 
i aplicat en ocasions generen una imatge de 
les dones com a víctimes desemparades que 
només es poden limitar a demanar protecció a 
les autoritats. Calen abordatges que apoderin 
les dones víctimes per tal que es puguin 
construir com responsables i amb capacitat de 
transformació social. Un exemple ben senzill 

1. Les dones cobren un 26% menys que 
els homes. Això suposa fins a 7.000 euros 
a l’any de diferència. Aquesta tendència, 
constaten les xifres del darrer informe del 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, La situació de desigualtat salarial 
a Catalunya entre homes i dones, «és una 
tendència que s’ha accentuat en darrer any». 
Més enllà d’aquestes diferències evidents 
de retribució, n’hi ha d’altres que accentuen 
les distàncies a la feina. Les dones treballen 
més fora de casa i, quan no ho fan, tenen més 
problemes per trobar-ne. A més, tenen més 
problemes per conciliar la vida laboral i la 
familiar. Això afecta directament a la mena 
de contractes a què es dediquen les dones, que 
pateixen més la temporalitat i jornades més 
curtes. Alhora, revelen les xifres de l’informe, 
les dones es concentren en llocs de treball de 
baixa qualificació i tenen menor accés als llocs 
de treball de responsabilitat. [Gràfic 1]

2. La pobresa té rostre de dona amb 
fills. Així ho constaten tant la Creu Roja de 
Catalunya com Càritas Diocesana. De fet, 
més de la meitat de les llars que atén Càritas 
a Barcelona són llars amb fills i, d’aquestes, el 

Anticossos, miralls i quotidianitat:  
límits i reptes en l’abordatge de les  
violències de gènere

Quines situacions cronifiquen les 
diferències entre dones i homes?
Les dones cobren un 26% menys que els homes i tenen  
més probabilitats de patir situacions de vulnerabilitat 

de com fer intervencions de prevenció de la 
violència que siguin apoderadores: cursos 
d’autodefensa per a dones.

En segon lloc, hem de veure com combatem 
els anticossos que s’han generat al voltant 
d’aquesta problemàtica. Quan menciones 
aquest tema a una classe el que detectes és 
majoritàriament són cares d’avorriment (“ja 
ens torna a fotre el rollo de sempre, ja ens 
ho sabem, no s’ha de pegar la parella, bla, 
bla, bla”). Efectivament, s’ha generat una 
capa d’indiferència vers aquest tema que ens 
dificulta mostrar-ne la importància a una 
part de la gent que s’hi sent aliena. I això ens 
planteja un repte: Com aconseguim combatre 
aquests anticossos? Com obrim esquerdes a 
aquesta capa metàl·lica de la indiferència?

En tercer lloc, l’opinió pública tendeix a tirar 
pilotes fora i entendre que els casos extrems 
de violència masclista es donen en persones 
d’altres classes socials, d’altres orígens, persones 
amb trastorns... en tot cas, altres. Aquesta 
aproximació ens impedeix veure com hi ha 
una línia de continuïtat entre els casos més 
extrems i el teixit de les relacions de parella 
més quotidianes i aparentment allunyades de la 

2. Introducció 3. El context de la desigualtat

violència masclista. Els casos extrems ens han 
de servir de mirall per veure com nosaltres, en 
les nostres relacions de parella, reproduïm i/o 
subvertim aquesta lògica de relacions desiguals.

En aquesta línia, ens queda el repte de mostrar 
que la violència masclista no és una realitat 
que es pugui eradicar si no adoptem una 
mirada àmplia al conjunt de la problemàtica, 
si no entenem que forma part d’un entramat 
més ampli que té a veure amb el procés de 
socialització des d’uns patrons sexistes, els 
insults que reben els nens que no juguen a 
futbol, el bullying que reben les noies que es 
considera que són massa atrevides sexualment, 
la violència mèdica vers les persones 
intersexuals, i un llarg etcètera d’accions 
quotidianes amb les quals contribuïm a generar 
un marc social que és un terreny abonat per 
un bon nombre de violències, discriminacions i 
desigualtats. •

Gerard Coll Planas  
Director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere. Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya. 

37% estan a càrrec d’una dona. És justament en 
aquestes llars monoparentals, una tipologia de 
família que ha augmentat un 15% respecte l’any 
passat i un 82% des del 2009, on existeix més 
risc de patir pobresa. Segons el darrer estudi de 
Comissions Obreres, un 49% de les dones tenen 
risc de pobresa monetària, enfront del 25% dels 
homes. 
[Gràfic 2]

3. Les denúncies per agressió sexual 
creixen un 9,43% en un any. Del 2015 
al 2016, segons dades del Departament 
d’Interior, la xifra de denúncies presentades 
als Mossos d’Esquadra per abusos sexuals 
també ha crescut un 43,47% en un sol any. 
I les de maltractaments en l’àmbit de la llar 
s’han incrementat, així mateix, un 15%. Les 
xifres preocupen al conseller d’Interior, Jordi 
Jané, que va qualificar d’«intolerable» la xifra, 
sobretot perquè les denúncies per fets contra 
les persones han anat, en xifres generals, a la 
baixa. Les xifres també detallen que les que 
pateixen la major part d’agressions sexuals són 
dones joves d’entre 18 i 23 anys. És a l’estiu on 
es produeixen la major part d’aquests delictes 
[Gràfic 3].

4. Les dones encara no prenen la paraula 
als mitjans. Només un 28,7%. Aquest és el 
percentatge de temps que les donen tenen en els 
informatius de ràdio i televisió. Les xifres les ha 
ofert el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
que ha analitzat els principis informatius i que 
constata les diferències entre homes i dones 
no són les mateixes segons l’àmbit temàtic de 
què es parli. Així, per exemple, en el cas de la 
política i de la ciència és on la representació de 
les dones és menor, amb un 24,8% i del 21,4% 
respectivament, mentre que hi ha més paritat 
quan es debaten temes d’educació o sanitat. A 
més, les dones acostumen a aparèixer en els 
mitjans com a testimonis o actors ocasionals 
d’un fet, i en menor mesura com a expertes. 
De fet, per incentivar les anàlisis i les opinions 
escrites per dones, l’Institut Català de les Dones 
ha renovat el seu cercador d’expertes [Gràfic 4].

5. Les dones, encara una excepció a 
les carreres tècniques. Tot i que les dones 
estudiants són majoria a les universitats —
malgrat que l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya constata 
que cada vegada hi ha més alumnes homes—, 
el cert és que en les carreres tècniques encara 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/02/15/13/42/59515e5f-9bca-411e-8980-9695885a4938.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/02/15/13/42/59515e5f-9bca-411e-8980-9695885a4938.pdf
http://www.caritasbcn.org/ca/node/4593
http://www.gcollplanas.com/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/02/17/20/03/43e7ee23-5642-43c4-bb2b-c5f0809abe9f.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/02/17/20/03/43e7ee23-5642-43c4-bb2b-c5f0809abe9f.pdf
https://www.cac.cat/detall.jsp%3FNjg%253D%26MQ%253D%253D%26L2RldGFsbENvbnRlbnQ%253D%26NzY1
https://www.cac.cat/detall.jsp%3FNjg%253D%26MQ%253D%253D%26L2RldGFsbENvbnRlbnQ%253D%26NzY1
http://www.aqu.cat/doc/doc_30656293_1.pdf
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Les denúncies per violència 
masclista s’estanquen

L’any passat vuit dones 
van ser assassinades a 
mans de la parella i més 
de 12.000 persones van 
presentar denúncies per 
maltractament 

 
Les denúncies per violència masclista en 
l’àmbit de la parella s’han estancat. A més, 
en els darrers anys, tendeixen a disminuir 
lleugerament. Així ho constaten les dades que 
recull el Departament d’Interior. Si el 2009, 
l’any en què se’n van presentar més, van ser 
14.097, el 2016 en van ser 12.462. En els darrers 
nou anys, la xifra és la segona més baixa, només 
superada per la del 2013. 

Així mateix, segons les xifres, de tots els casos 
denunciats el darrer any, el 12% van trencar 
alguna condemna per allunyament de la 
parella. En total, fins a 5.188 homes van ser 
detinguts, 24 dels quals eren menors. El fatídic 
resultat van ser vuit dones assassinades a 
Catalunya. Només una d’elles havia denunciat 
abans la seva parella. 

 
 

Els joves, els que més pateixen 
els delictes contra la llibertat 
sexual

Més enllà de l’àmbit de la parella, però, els 
casos de violència masclista també es donen en 
l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari. 
Tanmateix, l’administració no quantifica 
les xifres mortals sobre aquesta mena de 
violències, una reivindicació cada vegada 
més freqüent entre els col·lectius feministes. 
En aquest sentit, la tasca de la plataforma 
Feminicidio.net serveix per visibilitzar aquestes 
dades sovint ocultes.

De les xifres que aporta el Departament 
d’Interior sabem que en l’àmbit familiar hi 
ha hagut, a més de les que se succeeixen en 
la parella, fins a 2.610 denúncies més, per les 
quals van ser detinguts 1.091 homes, 98 dels 
quals eren menors. En total, hi va haver 3.127 
víctimes ateses. Cal tenir en compte que cada 
denúncia pot afectar més d’una persona, 
perquè no només es maltracta la dona, sinó 
que els fills, amics o familiars s’hi veuen sovint 
involucrats.

Pel que fa als delictes contra la llibertat 
sexual, Interior recull fins a 1.342 casos, que 

van implicar 1.607 víctimes i 1.097 agressors. 
La dada més preocupant d’aquesta mena de 
violència és que les víctimes són en la seva 
majoria persones de menys de 20 anys. L’edat 
habitual de l’agressor acostuma a ser la d’un 
jove d’entre 20 a 40 anys.

L’ablació i els matrimonis 
forçats, altres tipus de violència

En l’àmbit social o comunitari, el Govern 
recull també els casos detectats de mutilació 
genital femenina o ablació, és a dir, tots aquells 
procediments que de forma intencionada i per 
motius no mèdics alteren o lesionen els òrgans 
reproductius femenins. Aquestes pràctiques 
són habituals als països de l’Àfrica, l’Orient 
Mitjà o Àsia, tal com denuncia l’Organització 
Mundial de la Salut, i constitueixen una violació 
dels drets humans. A Catalunya, 14 joves van 
haver de patir aquesta mutilació, la major part 
de les quals van ser a la regió policial de Girona. 
També en l’àmbit comunitari, fins a 14 dones 
van ser obligades a casar-se, deu de les quals 
eren menors. • 

 

 

Font: Departament d’Interior. Dades sobre violència 

masclista. 2008-2016.

són minoria i la diferència s’ha incrementat 
els darrers anys. Si el 2002, les dones 
representaven a les enginyeries un 25,9%, el 
2014 la xifra s’ha enfonsat fins al 21,8%  
[Gràfic 5].

6. Més del 60% dels metges i metgesses 
amb fills tenen dificultats per conciliar. 
La dada correspon a l’informe que anualment 
elabora el Col·legi de Metges de Barcelona, però 
n’hi ha més que reforcen la importància que 
la dona té a l’àmbit sanitari. Segons l’Institut 
Català de la Salut, el 75% dels professionals que 
hi treballen són dones. Les dades coincideixen 
també amb les que ofereix la conselleria en el 
seu darrer informe sobre desigualtats laborals. 
A més, els professionals de l’àmbit sanitari 
són un dels col·lectius que més s’ha feminitzat 
els darrers anys. Així mateix, hi ha paritat en 
els càrrecs directius de l’ICS i disposen d’una 
comissió d’igualtat per treballar contra la 
discriminació [Gràfic 6].

7. Hi ha 58 diputades al Parlament, un 
42,9% dels escons. Aquest percentatge, però, 
és fruït d’un esforç a favor de la igualtat. L’any 
1980, en la primera legislatura democràtica, 
Catalunya va tenir només set diputades. Any 
rere any, aquest nombre ha anat augmentat 
significativament. Ha estat així gràcies a les 
diverses lleis que han motivat una igualtat 
efectiva entre homes i dones pel que fa a 
la representació i la participació en tots els 

àmbits de la presa de decisions. Amb aquest 
objectiu es va aprovar el juliol del 2015 la Llei 
17/2015. Aquesta llei, de la qual, denuncien 
des del Parlament, el Tribunal Constitucional 
ha anul·lat alguns articles, estableix que cap 
dels dos sexes no ha de tenir una representació 
superior al 60% ni cap inferior al 40%. Així 
mateix, l’executiu ha iniciat el procés per 
tramitar el projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no discriminació [Gràfic 7].

8. Ser dona i patir un trastorn mental, 
el doble estigma. Les persones que tenen 
un trastorn mental pateixen discriminació en 
tots els àmbits de la vida diària, en el personal, 
el laboral i l’educatiu. Si aquesta persona és 
dona, l’estigma és doble. Així ho assenyala el 
darrer informe d’Obertament, que assenyala 
que fins a un 73,8% de les dones no expliquen 
a la feina que tenen un trastorn mental per 
por a ser discriminades, enfront del 57,2% dels 
homes. A més, les dones que tenen un trastorn 
mental també se senten més discriminades als 
centres hospitalaris: un 32,2% afirmen sentir-
se maltractades pels professionals sanitaris i 
qüestionada la seva inestabilitat, mentre que 
entre els homes aquest percentatge es redueix 
fins al 20,7% [Gràfic 8]. •

4. Les dades de la violència masclista3. El context de la desigualtat

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
http://www.aqu.cat/doc/doc_30656293_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_30656293_1.pdf
http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx%3FId%3DTt5pFCRTGKL%252fKR3W%252bAbEXw%253d%253d
http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx%3FId%3DTt5pFCRTGKL%252fKR3W%252bAbEXw%253d%253d
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html%3Fp_id%3D270256843
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html%3Fp_id%3D270256843
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html%3Fp_id%3D270256843
http://www.social.cat/noticia/6565/el-doble-estigma-de-ser-dona-i-tenir-un-trastorn-mental
http://www.social.cat/noticia/6565/el-doble-estigma-de-ser-dona-i-tenir-un-trastorn-mental
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«Els maltractaments s’amaguen 
sota formes d’amor romàntic»

5. Entrevista a Brigitte Vasallo

Brigitte Vasallo  |  Escriptora i activista

“Patriarcat, racisme i capitalisme són els tres 
eixos de dominació”. Brigitte Vasallo parafraseja 
al sociòleg portugués Boaventura de Sousa 
Santos i es fa seva la cita. Es defineix com a 
escriptora a batzegades, com a activista LGTBI 
i com a feminista més preocupada pel racisme 
que pel gènere. Considera que les dones han 
assumit un rol que les fa sentir culpables i les 
converteix sempre en cuidadores, amb les seves 
virtuts, però també amb les seves rèmores, 
i denuncia que les violències masclistes són 
només la punta de l’iceberg d’un sistema que 
legitima les desigualtats. “Les dones patim totes 
les menes de violència alhora i les patim bastant 
més multiplicades que els homes”, afirma.

Com es construeixen aquestes 
desigualtats? Què és desigualtat? 
Hi ha una frase del filòsof Michel Foucault 
que em serveix sovint com a referència. 
Ell defineix desigualtat com les condicions 
de l’acceptabilitat de la matança, és a dir, el 
moment en què la matança d’un col·lectiu és 
acceptable. I acceptable vol dir que no genera 
tant d’escàndol, que no és tan problemàtica. 
Hi ha moltes desigualtats quotidianes tant en 
l’àmbit del gènere com en d’altres, però en el del 
gènere és evident aquesta acceptabilitat. Només 
cal pensar en els feminicidis.

El feminicidi és un terme que la llei no 
contempla. De fet, l’administració avui 
només du el registre de les dones que 
són assassinades per la parella o ex-
parella. Com hem d’acotar la violència 
masclista? 
Tot aquest sistema de desigualtats és violència 
en sí mateix, però, efectivament, quan parlem 
de violència masclista sempre hi ha hagut 
un debat sobre on hem de posar el límit. Tot 
i així, em preocupa que s’entengui el gènere 
només com el cos de les dones, que quan es 
parli de violència masclista es deixin al marge 
altres cossos, com el de les criatures, com els 
cossos mariques. Quan es parla de violència, 
del context dels feminicidis, no es parla de les 
criatures, no es parla de l’entorn. La violència 
masclista afecta molt més enllà de la persona 
que la rep, de la persona assassinada. Un 
assassinat és un drama social, des d’allò micro 
fins allò macro.

A Catalunya les denúncies per violència 
masclista en l’àmbit de la parella 
s’han estancat i el nombre de dones 
assassinades no disminueix. Creu que 
estem revertint els feminicidis? 
A Catalunya no sé si anem a millor o a pitjor. 
Jo només sé que un sol assassinat, una sola 
violència, és prou i és massa. Realment, potser 

sí que són més visibles ara, però hi ha molta 
feina de conscienciació a fer i realment s’està 
treballant des de la punta de l’iceberg i no des 
de la base. Només s’ha de veure com s’aborda 
a les escoles, quins reportatges segueixen 
apareixent als mitjans, quines pel·lícules 
promouen encara un cert tipus de rols. Tot això, 
després, fa que sigui possible que hi hagi un 
assassinat, una violència contra una dona, i que 
ningú no s’escandalitzi.

Hem deixat d’usar el terme violència 
de gènere, que aplegava els atacs 
dels homes contra les dones i de les 
dones contra els homes, entre d’altres, 
i acceptem que, de fet, la violència de 
gènere és majoritàriament violència 
masclista.  
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5. Entrevista a Brigitte Vasallo

Sóc poc partidària de considerar la violència 
que fa el grup minoritzat cap al grup 
hegemònic. La violència que pot exercir una 
dona contra un home o una persona LGTBI 
contra una persona heterosexual és una 
violència concreta, no va contra tot el sistema 
que la representa. En canvi, quan parlem de 
violència masclista, estem parlant de violències 
estructurals. Quan diem estructurals, ens 
referim no només que tenen un raó sistèmica 
que les alimenta, les potencia, les justifica i 
les legitima, sinó que fins i tot la defensa és 
molt complicada. Defensar-te d’allò que t’està 
agredint és molt complicat perquè hi ha tota 
aquesta maquinària que fa que la violència 
sigui possible. 

La legislació espanyola tampoc sembla 
que entengui la violència contra les 
dones com una violència estructural. 
La legislació ja sabem qui la fa i va sempre a 
remolc de les demandes socials. Però, abans 
d’arribar a aquest punt en què s’ha de definir 
què es pot denunciar i què no, cal plantejar-se 
quin és l’únic canal que hem proposat per fer 
la denúncia. Estem demanant a poblacions que 
són perseguides pels cossos policials a través 
de batudes o desnonaments que, davant d’una 
situació de maltractaments, facin la denúncia 
precisament als cossos que les amenacen. És 
ridícul i fora de context. Posem pegats quan 
s’hauria de canviar de dalt a baix. Es va fent, 
però es fa a poc a poc. La llàstima és el poc 

temps que tenim per fer-ho perquè la urgència 
ja és aquí.

Urgència perquè totes les dones podem 
patir maltractaments, cap no se’n lliura... 
El maltractament ens pot afectar a totes, sí. 
Haver llegit o fer activisme no et lliura de 
la possibilitat de patir-lo, perquè està súper 
invisibilitzat, perquè partim d’una construcció 
de gènere que ens fa necessàriament culpables 
i cuidadores, i això és una de les trampes més 
complicades de desmuntar, perquè va més enllà 
de la situació de maltractament, sinó que és 
la manera com se’ns ensenya a estar al món. 
Després hi ha també tota aquesta solitud, de 
com de difícil és explicar que t’estan passant 
aquestes coses. Ser feminista o activista no 
fa més facil explicar que has patit o pateixes 
violència. 

Per què és tan difícil de visibilitzar el 
maltractament? 
És difícil visibilitzar-lo perquè està sostingut 
per tota una sèrie de propaganda que et fa 
normalitzar-lo, des de les cançons pop fins 
al reaggeton, per exemple. La major part de 
maltractaments no ens ho semblen perquè 
estan amagats sota formes d’amor romàntic. Et 
va calant molt més endins del nivell racional 
que pots desmuntar llegint o fent assemblees. 

I com se sustenta aquest sistema de 
dominació masclista? 

D’una banda, hi ha una qüestió d’habitus, com 
deia Pierre Bourdieu, és a dir, el costum, la 
manera com les coses passen i que permet que 
es vagin replicant perquè estan extremadament 
interioritzades. Els públics s’acostumen a una 
sèrie d’imatges, de propostes, i aleshores els 
mitjans i la producció cultural els les segueixen 
donant. Això genera un vincle pervers que és 
molt difícil de trencar. Aquesta seria com la 
banda innocent, si volem dir-ho d’una manera. 

I l’altra? 
L’altra banda és que totes aquestes violències 
generen una sèrie de beneficis pel capitalisme, 
pels poders establerts. Genera beneficis que 
hi hagi una part de la població, les dones, 
que estigui totalment minoritzada. I això si 
pensem que les dones només són dones, però 
si a l’eix de gènere li afegim l’eix de raça, el de 
classe social, el de la salut mental, el de l’edat… 
llavors la muntanya és enorme! Això és molt 
útil pel sistema, perquè genera una forma de 
governabilitat, aquesta paraula que s’ha posat 
de moda en positiu i que a mi m’esgarrifa, molt 
senzilla: si tens a la població jerarquitzada i uns 
estan exercint violències contra els altres, que 
estan per sota, ja ho tens fet, tens l’exèrcit.

I, quan hem assimilat que el poder 
s’exerceix amb violència, quan hem après 
que la dona ha de mantenir una postura 
que la fa culpable, com ho fem per 
reconstruir els rols? 
No hi ha un procés de deconstrucció i després 
un de construcció, sinó que són simultanis. 
No sé com ho fem, però sí que sé que les dones 
tenim la possibilitat de fer-ho i que necessitem 
acompanyar-nos per trobar les eines i les 
estratègies. També cal tenir present que totes les 
estratègies de resistència són legítimes. I penso, 
en concret, quan a la violència per gènere s’hi 
afegeix el racisme. Quan parlem de violència 
contra les dones sembla que només parlem de 
masclisme, però el racisme és violència contra 
les dones, el capitalisme és violència contra 
les dones. Quan parlem de violència contra 
les dones hauríem de parlar de tot tipus de 
violència. Les dones patim totes les menes 
de violència alhora i les patim bastant més 
multiplicades que els homes.

Aleshores, com es resisteix contra aquest 
sistema de dominació? 
Hi ha teories que posen l’eix d’anàlisi només 
en un focus, les perspectives monofocals, que 
diuen que quan caigui el gènere tot s’haurà 
resolt o que quan caigui la classe social tot 
s’haurà resolt o que quan caigui el racisme 
tot s’haurà resolt… Jo penso, com Patricia Hill 
Collins, que les violències com a formes de 
dominació no són una matriu, sinó una xarxa. 

Per tant, cal fer un canvi de dinàmica des dels 
diversos eixos. No tinc clar com cal refer les 
relacions, però sí que estic bastant convençuda 
que el canvi ve per les dinàmiques, i no tant 
pel resultat immediat que donin, que moltes 
vegades no és el que esperem. No crec que el 
gènere sol contra el patriarcat pugui fer caure 
res. 

Però, si trenques amb una jerarquia de 
gènere, hauries de poder trencar amb la 
resta. 
Tu pots estar trencant una jerarquia que ve 
donada pel gènere i que et sembli fantàstica 
la jerarquia per raça. Et pot semblar terrible 
la jerarquia per classe, però que la jerarquia 
per orientació sexual et sembli bé. De 
contradiccions n’estem plenes. A mi m’agrada 
molt com pensa Boaventura de Sousa Santos 
i ell sempre parla de patriarcat, capitalisme 
i racisme com els tres eixos de dominació. 
Efectivament, ell afirma que van junts i que 
es retroalimenten i que cal saber mirar, en 
cada situació concreta, quin és l’eix emergent. 
I fixar-nos en quin és l’eix emergent no vol dir 
que hàgim d’anar corrents i abandonar totes les 
lluites. Vol dir que des de les nostres lluites hem 
d’atendre aquell eix.

De fet, tot just ara sembla que algunes 
dones, des del món de la cultura de 
masses i la faràndula, pregonen una 
mena de feminisme diluït que complau al 

sistema de dominació més que presenta 
batalla. 
És cert que moltes vegades tens la sensació que 
s’està surfejant per la superfície del feminisme i 
que poques vegades s’arriba al compromís, però 
alhora penso que potser això també és útil per 
a algú. I si resulta que aquest missatge arriba a 
llocs on el meu no arriba? Tinc la sensació que 
cadascuna fa el que pot i que l’enemic està allà, 
en una altra banda. Per exemple, per molt que 
les quotes siguin un horror, jo me n’adono que 
tenen una funció. De la meva experiència com 
a activista contra la islamofòbia, quan dius ‘Ei, si 
a la xerrada no hi van musulmanes, no hi vaig’, 
la gent s’espavila i, després, en altres col·loquis, 
ja pensen en aquelles dones abans que en mi. És 
una qüestió de resistència. Sembla que si no ho 
forces, les coses no canvien. Ara, que no hi hagi 
paritat comença a molestar. Les coses comencen 
a canviar.

Llegeix l’entrevista completa a Social.cat. •

“Patriarcat, racisme i 
capitalisme són els tres eixos 
de dominació”, afirma Vasallo.

http://www.social.cat/entrevistes
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Assetjament sexual 
Conducta verbal o física de caire sexual o altres 
comportaments fonamentats en el sexe que 
vulneren la dignitat de la dona i de l’home a 
la feina, i que són considerades ofensives i no 
desitjades per la víctima.

Discriminació 
Aplicació de distincions, diferenciacions, 
restriccions, exclusions, preferències i/o 
pràctiques desiguals, arbitràries, injustes 
i no raonables que es donen en diferents 
àmbits (educatiu, social, econòmic, laboral, 
cultural, etc.) i que estan fonamentades en la 
diferència de sexe, raça o idees. Tenen un efecte 
perjudicial.

Discriminació per raó de sexe 
Discriminació que es produeix quan una 
persona és tractada de manera diferent pel 
fet de pertànyer a un determinat sexe i no 
per la seva aptitud, competència o capacitat 
individual. Tota distinció, exclusió, restricció o 
preferència per raó de sexe que té per objectiu 
o per resultat limitar o anul·lar a la dona el 
reconeixement, el gaudi o l’exercici de les 
llibertats fonamentals en les esferes política, 
econòmica, social, cultural, civil o qualsevol 
altra.

 

Estereotip de gènere 
Conjunt d’actituds, clixés, concepcions, opinions 
o imatges convencionals, simplificades, 
generalitzades i moltes vegades equivocades, 
que adjudiquen carac terístiques, capacitats i 
comportaments a les dones i als homes. Són 
simplistes i uniformitzen les persones.

Gènere 
Construcció cultural i social que defineix les 
diferents característiques emocionals, afectives 
i intel·lectuals i els comportaments que cada 
societat assigna com a “propis” i “naturals” a 
dones i a homes. El gènere s’aprèn i pot ser 
educat, canviat i manipulat.

Sexe 
Atribut innat de les persones determinat per 
la naturalesa que estableix diferències físiques, 
biològiques i anatòmiques entre dones i homes. 
El sexe classifica les persones pel seu potencial 
en la reproducció sexual.

Masclisme 
Fet, costum o fenomen social i cultural que 
fa ressaltar l’homenia i la prepotència dels 
homes sobre les dones en tots els camps 
de la vida: social, laboral i afectiu. És un 
conjunt de creences, conductes i actituds que 
s’alimenten de dos supòsits bàsics: per un costat, 
l’excessiva polarització de les característiques 

que defineixen allò que és masculí i allò 
que és femení i, per l’altre, la consegüent 
estigmatització i desvaloració d’allò que és 
pròpiament femení.

Patriarcat 
Sistema de dominació violenta que pressuposa 
l’hegemonia dels barons –que posseeixen el 
poder econòmic, polític, religiós, ideològic 
i cultural– a costa de l’opressió de la dona. 
Basat aparentment en el simple fet del 
dimorfisme sexual, estableix jerarquia (més 
rang als homes) i dicotomia (prejudicis i 
conceptualitzacions oposades per a homes 
i dones) entre les persones segons el sexe al 
qual pertanyen. Per tant, es dirigeix contra 
les dones en conjunt, i insisteix a separar-les 
de la cultura per assimilar-les a la naturalesa 
reproductiva (només existeixen com a mares) 
i així els fa perdre poder i els impedeix la 
igualtat. El patriarcat és en realitat el poder dels 
pares, que genera androcentrisme, sexisme 
i discriminació. No s’ha d’utilitzar aquest 
terme com a contrari de matriarcat, teoria 
historicomítica que concedia el poder a les 
mares i que no ha deixat herència significativa 
en cap cultura com a sistema d’organització 
social, econòmica, ideològica i política.

6. El vocabulari de la violència

17 conceptes que cal entendre per 
abordar les desigualtats Violència de gènere 

És la que exerceixen els homes sobre les dones 
en les relacions de parella o exparella o situació 
anàloga d’afectivitat, encara que no hi hagi 
convivència, i també s’estén sobre els fills o filles 
de la víctima, sempre que tingui connexió amb 
la situació de violència de gènere sobre la mare.

Violència masclista 
La violència que s’exerceix contra les dones 
com a manifestació de la discriminació i de 
la situació de desigualtat en el marc d’un 
sistema de relacions de poder dels homes sobre 
les dones i que, produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, 
les intimidacions i les coaccions, tingui com a 
resultat un dany o un patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic 
com en el privat.

Sensibilització 
El conjunt d’accions pedagògiques i 
comunicatives encaminades a generar canvis 
i modificacions en l’imaginari social que 
permetin avançar cap a l’eradicació de la 
violència masclista.

Prevenció 
El conjunt d’accions encaminades a evitar o 
reduir la incidència de la problemàtica de la 
violència masclista per mitjà de la reducció 
dels factors de risc, i impedir-ne així la 
normalització, i les encaminades a sensibilitzar 

la ciutadania, especialment les dones, en 
el sentit que cap forma de violència no és 
justificable ni tolerable.

Detecció 
La posada en funcionament de diferents 
instruments teòrics i tècnics que permetin 
identificar i fer visible la problemàtica de 
la violència masclista, tant si apareix de 
forma precoç com de forma estable, i que 
permetin també conèixer les situacions en les 
quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el 
desenvolupament i la cronicitat.

Atenció 
El conjunt d’accions destinades a una persona 
perquè pugui superar les situacions i les 
conseqüències generades per l’abús en els 
àmbits personal, familiar i social, tot garantint-
ne la seguretat i facilitant-li la informació 
necessària sobre els recursos i els procediments 
perquè pugui resoldre la situació.

Recuperació 
L’etapa del cicle personal i social d’una dona 
que ha viscut situacions de violència en què 
es produeix el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació viscuda.

Reparació 
El conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, 
socials, laborals, sanitàries, educatives i 
similars, preses pels diversos organismes i 

agents responsables de la intervenció en l’àmbit 
de la violència masclista, que contribueixen al 
restabliment de tots els àmbits danyats per la 
situació viscuda.

Victimització secundària o revictimització 
El maltractament addicional exercit contra 
les dones que es troben en situacions de 
violència masclista com a conseqüència 
directa o indirecta dels dèficits quantitatius i 
qualitatius de les intervencions dutes a terme 
pels organismes responsables, i també per les 
actuacions desencertades provinents d’altres 
agents implicats. •

 

Fonts:  

Departament de Salut. Protocol per a l’abordatge de la 

violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. 

Desembre 2009.

Parlament de Catalunya. Llei del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista. 2008

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/ordenacio_cartera_i_serveis_sanitaris/abordatge_de_la_violencia_masclista/documents/arxius/abordatge.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/ordenacio_cartera_i_serveis_sanitaris/abordatge_de_la_violencia_masclista/documents/arxius/abordatge.pdf
http://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
http://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
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7. Recorregut cap a l’apoderament

Circuit per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista

La prevenció del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, 
d’acord amb la Llei 5/2008, 
consisteix en el conjunt d’accions 
dirigides a evitar o reduir la 
incidència del problema de la 
violència masclista per mitjà de 
la reducció dels factors de risc, i 
impedir-ne així la normalització, 
així com les accions dirigides 
a sensibilitzar la ciutadania, 
especialment les dones, en el 
sentit que cap forma de violència 
no és justificable ni tolerable. 
S’entén per sensibilització el 
conjunt d’accions pedagògiques 
i comunicatives dirigides a 
generar canvis i modificacions en 
l’imaginari social que permetin 
avançar cap a l’eradicació de la 
violència masclista.

Recursos
socials

VALORACIÓ 
DEL CAS 
I DE LA  

SITUACIÓ  
DE RISC

NO 
URGENT

Demanda 
implícita

Facilitar informació, orientació  
i assessorament per tal de

facilitar la identificació
de necessitats concretes  

i formulació de demandes d’ajut

Serveis jurídic/ 
psicològic ICD

SIAD 
(xarxa local)

SOJ

OAVD

Altres serveis 
(associacions, etc.)

Recursos especialitzats 
d’atenció a dones

Recursos
sanitaris

Altres recursos
especialitzats

Recursos de 
seguretat

Demanda 
explícita

Facilitar informació, orientació  
i assessorament. 

 Informe de derivació/acompanya- 
ment als serveis  

generals i/o especialitzats

Recursos socials

Recursos
judicials Recursos sanitaris

Recursos
educatius

URGENT

Recursos
sanitaris

Protocol 
d’inter- 

venció en  
situacions  

de crisi

Informe 
de

derivació  
/ 

acompa- 
nyament

Denúncia

Recursos laborals

Recursos
laborals

Recursos de seguretat

Recursos
seguretat

Recursos judicialsRecursos 
d’assessorament 

a dones

Recursos
socials

Recursos especialitzats
d’atenció a homes que
exerceixen violència

Grups de dones  
i altres recursos

PREVENCIÓ DETECCIÓ

Detecció i identificació de possibles 
situacions de violència a través de 

diferents mitjans d’accés:  
presencial – telefònic – en línia

ATENCIÓ

Cap forma de violència pot estar justificada ni tolerada i, 
per tant, un dels primers objectius per a l’abordatge de la 
violència masclista és la sensiblització de la ciutadania. 
Les actuacions preventives han de considerar tant els 
casos en què encara no s’han manifestat les situacions 
d’abús, com els casos en què ja s’han donat situacions 
de violència, per evitar-ne la cronicitat. Així doncs, 
la prevenció és l’eix d’intervenció clau en aquest 
circuit, i les actuacions preventives poden fer-se des de 
pràcticament tots els serveis i recursos. 

A banda, segons la Llei 5/2008 del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, tots els agents socials 
poden ser detectors o coneixedors de situacions de 
violència. Per tant, no hi ha una única via de detecció 
d’aquest delicte. A la feina, als centres sanitaris, a les 
escoles, als serveis socials… en qualsevol espai es poden 
identificar possibles situacions de violència masclista.

Ara bé, una vegada s’ha confirmat una situació de 
violència masclista, es duen a terme un conjunt 
d’accions cap a la víctima perquè aquesta superi tant 
les situacions d’abús com les conseqüències en els 
contextos personals, familiars i socials. Amb l’atenció 
a les víctimes, s’ha de garantir la seguretat d’aquestes i 
se’ls ha de proporcionar informació detallada sobre els 
recursos i els procediments que faciliten la resolució de 
la situació. 

S’entén per atenció urgent aquella en què hi ha un perill 
per a la integritat física de la dona o els seus fills o quan 
el fet acaba de succeir. En canvi, es considera atenció 
no urgent quan no es percep un risc imminent per a la 
integritat física de la dona i dels seus fills o fills i s’inicia 
un procés d’informació, orientació, acompanyament i 
derivació al serveis adients.

El cicle per a la recuperació total de la persona es tanca 
quan es restableixen els àmbits danyats a causa de les 
situacions de violència. Aquest procés es du a terme 
amb l’acompanyament d’una persona o d’un equip 
professional, i la seva durada es relaciona amb el dany 
patit, la cronicitat de l’abús i la capacitat de resiliència de 
cadascuna de les persones afectades. •

Protocol per a l’abordatge de la violència 
masclista en l’àmbit de la salut a 
Catalunya (Generalitat de Catalunya).RECUPERACIÓ
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La Llei de protecció a la 
infància també reconeix 
com a víctimes de la 
violència masclista els 
menors, que són atesos 
sovint des dels centres 
d’atenció primària
Els menors que han viscut o viuen en un 
context de violència de gènere també han rebut 
o reben maltractaments, sigui d’una manera 
directa o bé com a testimonis de les agressions. 
Una de les modificacions que introdueix la Llei 
26/2015 de protecció a la infància i adolescència 
és, justament, que també reconeix com a 
víctimes directes de la violència masclista als 
fills de les dones maltractades, de la mateixa 
manera que ho fa amb la regulació de la pàtria 
potestat i de la custòdia dels fills en entorns de 
maltractament. 

En l’àmbit familiar, quan els nens estan sota 
la pàtria potestat o la tutela d’una víctima de 
violència de gènere, la norma assenyala que 
els poders públics han de garantir el suport 
necessari perquè romanguin amb la seva mare, 
a més de prestar atenció especialitzada i ajudar 
en la seva recuperació. D’altra banda, la Llei 
orgànica 1/2004 de Protecció Integral contra 

Com es protegeixen els fills  
de les dones maltractades?

la Violència de Gènere també insta a prestar 
una assistència social integral a través dels 
serveis socials als menors que es trobin sota la 
pàtria potestat o guarda i custodia de la persona 
agredida. 

Amb tot, a Catalunya, fins l’any 2007 no existia 
cap protocol d’actuació proactiva cap els menors 
en les fases d’exploració, detecció i atenció ni 
en les entitats públiques ni en les privades. Va 
ser aleshores quan, des de l’àmbit municipal de 
Barcelona, l’Equip Infància EAD i Direcció Dona 
i Drets Civils, entre d’altres, es van agrupar per 
crear unes pautes orientatives d’exploració i 
d’intervenció amb els fills i filles de les dones 
ateses per situacions de violència de gènere. 
Unes pautes que passen, en primer lloc, per 
l’exploració exhaustiva de la situació del nen 
i, després, s’activen uns protocols d’actuació, 
de reforç psicològic, adreçats també a les seves 
mares.

L’assistència dels infants des 
dels centres d’atenció primària

L’assistència d’aquests infants, comença, moltes 
vegades, en la visita pediàtrica del mateix 
centre de salut o en el centre educatiu. Segons la 
pediatra d’un Centre d’Atenció Primària (CAP) 
de Reus, un cop els serveis sanitaris detecten 

alguna anomalia a la consulta, estan “molt 
pendents d’aquests infants”. “Les infermeres els 
fan moltes preguntes i si no acudeixen el dia 
que els toca visita, els truquem i fem seguiment. 
Altres vegades, les pròpies mares ja ens 
expliquen els casos de maltractament”, explica.

Quan els professionals mèdics detecten 
un possible cas d’un fill de dona víctima de 
violència masclista es posen en contacte amb 
el Serveis Socials Territorials i, depenent del 
cas, s’avisa a la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA). A partir 
d’aquí, s’obre un expedient de risc i comencen 
a fer seguiment i observació d’aquests menors i 
del seu entorn familiar. 

Segons expliquen des dels Serveis Socials de 
Miami i Mont-roig del Camp, fan “un seguiment 
amb el nucli familiar” i es coordinem amb altres 
serveis per dissenyar un pla de millora a la 
família perquè “les diverses situacions de risc 
en què es troba el menor en el nucli familiar 
desapareguin”. Aleshores, Serveis Socials 
proposa a la mare que adopti mesures tant per 
protegir-se ella com els seus fills. En cas que 
aquest nen hagi presenciat violència a casa, 
s’activa la visita al psicòleg i se li fa seguiment 
des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ). A la dona maltractada se la deriva al 
Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE). 

8. Els casos invisibles

Des de Serveis Socials de Miami i Mont-roig del 
Camp argumenten que, tot i que el protocol per 
protegir els menors fills de mares maltractades 
existeix i està ben dissenyat, “a vegades, pot 
passar que les dones no vulguin denunciar les 
agressions que reben o que alguns professionals 
dels centres mèdics no apliquen de forma 
adequada el protocol establerts en casos de 
violència de gènere i maltractament infantil”. 
“Ens hi hem trobat”, admeten. 

El suport a través de la via 
judicial

Segons l’advocada especialista en violència de 
gènere i protecció de menors, Iris Gaja, els fills 
de les dones maltractades estan protegits, d’una 
banda, per l’administració de Justícia i, d’altra 
banda, per l’administració pública. La primera, 
actua a través de procediments penals però, 
evidentment, en cas que no hi hagi denúncia 
penal, aquesta via no pot intervenir. 

En canvi, l’administració pública sí que pot 
intervenir i, a més, té l’obligació de fer-ho. Quan 
una dona posa una denúncia perquè ha rebut 
maltractament per part de la seva parella, el 
jutge pot posar unes mesures cautelars com a 
ordre d’allunyament. Si aquesta parella té fills, 
la dona pot sol·licitar ordre d’allunyament tant 
per a ella com per als fills. Segons les dades del 
Consell General del Poder Judicial (GGPJ), de les 
més de 4.683 denúncies que es van presentar 

l’últim trimestre del 2016 a Catalunya per un 
cas de violència masclista, només en 76 dels 
casos es va dictar una mesura encaminada a 
garantir la salvaguarda d’altres persones del 
nucli familiar o proper a la dona, entre els quals 
s’hi troben els menors.

El jutge, a més de les mesures penals -en cas que 
la víctima hagi denunciat-, també pot prendre 
mesures civils en relació als nens, com ara que 
la mare obtingui la custòdia temporalment, 
que l’home hagi d’abandonar la llar familiar o 
que les visites es facin en els punts de trobada, 
que són espais habilitats per això. L’ordre més 
extrema és la retirada de la pàtria potestat als 
presumptes maltractadors, tot i que es tracta 
d’una mesura que s’utilitza en escasses  
ocasions. • 
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«Sospitem que la reacció patriarcal 
està provocant crims més acarnissats»

La Llei Integral de Violència de Gènere 
contempla les agressions perpetrades en l’àmbit 
de la parella o ex-parella, en l’àmbit familiar i 
en el social i comunitari. Tanmateix, el Govern 
només elabora un registre oficial sobre les 
dones assassinades cada any a mans de la seva 
parella. Això exclou les víctimes mortals d’altres 
altres tipus de violència masclista. Per tal de 
visibilitzar-les totes, el col·lectiu Feminicidio.
net, a través de l’eina de Geofeminicidio, 
documenta els casos de feminicidis i assassinats 
a dones des de l’any 2010. El seu objectiu és ara 
ampliar aquesta tasca a tota Llatinoamèrica. 
“Hi ha un debat sobre si hi ha un repunt d de 
la violència o si hi ha una reacció patriarcal 
al feminisme que està provocant crims més 
acarnissats“, admet la periodista Nerea Novo, 
membre del col·lectiu.

De fet, Feminicio.net recopila fins a sis menes 
més de feminicidi. D’entrada, el familiar, 
perpetrat per altres membres de la família, com 
ara germans, oncles o nebots. En segon i tercer 
lloc, el feminicidi no íntim i el perpetrat per 
desconeguts o persones amb les que la dona 

no tenia cap tipus de relació afectiva. En quart 
lloc, l’infantil, que té víctimes menors de 16 
anys assassinades per una persona amb la qual 
tenien una relació de responsabilitat, confiança 
o poder, en la seva major part, pels seus propis 
pares.

També documenten el feminicidi per 
prostitució, amb 22 casos entre 2010 i 2015 a 
tot l’Estat espanyol. I, finalment, el transfòbic. 
A més, també tenen en compte aquells casos 
de feminicidi en què no hi ha dades suficients 
per classificar-los. Segons Novo, Feminicidio.
net parteix de la base que “cal documentar totes 
les morts violentes de dones per determinar, en 
base als detalls, de quina mena d’assassinat es 
tracta”.

Per això, aquest col·lectiu també documenta, 
a banda, altres tipus d’assassinat, com 
l’assassinat per robatori. En aquest cas, “les 
víctimes són dones d’edat avançada, amb una 
menor capacitat de defensa, que en moltes 
ocasions estan soles a casa”, diu Novo. “Sense 
documentar aquests casos que, a priori, no 

El col·lectiu Feminicidio.net ha recopilat entre el 2010  
i el 2015 fins a 681 casos mortals de violència masclista 
més enllà dels que registra l’administració

8. Els casos invisibles

tindrien biaix de gènere, no veuríem les 
característiques d’aquests crims ni la misogínia 
que s’expressa en l’innecessari d’un assassinat, 
per exemple, d’una dona de més de 90 anys a la 
qual pretens robar”, detalla.

D’entre tots els àmbits que Feminicidio.
net documenta, quin és el que aplega 
més víctimes? 
Sens dubte és l’àmbit íntim. Segons un estudi 
que acabem de publicar, veiem que, dels 681 
casos de feminicidi, entre el 2010 i el 2015, 390 
es van perpetrar en l’àmbit íntim, és a dir,  duts 
a terme per la parella o ex-parella. En segon lloc 
se situa el feminicidi familiar, amb 90 casos. El 
feminicidi transfòbic ocupa l’últim lloc, amb un 
cas entre el 2010 i el 2015.

En quin punt ens trobem en la lluita 
contra la violència masclista? 
Actualment es debat si hi ha un repunt 
de la violència o si la reacció patriarcal a 
un moviment feminista cada vegada més 
organitzat està provocant crims amb més 
acarnissament. El que nosaltres sí que vam 
registrar el febrer d’aquest mateix any va ser 
una concentració dels crims. En quatre dies van 
ser assassinades sis dones només en l’àmbit de 
la parella. Això no passava des de 2010, quan 
vam començar a documentar el feminicidi a 
l’Estat espanyol.

En quin àmbit s’ha treballat més per 
eradir la violència masclista? 
En l’àmbit familiar. Totes les violències fora del 
marc de la parella estan invisibilitzades per les 
estadístiques d’homicidis i això és una cosa que 
no ha canviat. L’origen masclista i misogin de 
la violència que els provoca queda en l’aire i les 
xifres oficials no els inclouen en el recompte de 
víctimes mortals de violència de gènere en el 
marc de la Llei Integral del 2004.

Com penseu que s’ha d’afrontar aquesta 
lluita? Com cal conscienciar? 
Per a nosaltres és molt important que la societat 
en el seu conjunt s’impliqui per condemnar fins 
a les més subtils expressions de masclisme. Els 
agressors han de sentir que no són acceptables 
els comportaments que ataquen els drets 
humans i que soscaven la llibertat individual i 
col·lectiva de les dones. El 2015, només un 2% de 
les denúncies per violència de gènere van ser 
presentades per familiars i terceres persones, 
segons el Consell General del Poder Judicial. 
Per això, cal cridar a l’acció, sempre respectant 
la situació de la víctima i sense comprometre el 
més mínim la seva seguretat. •

El programa ‘Canviem-ho’: quan 
l’home vol deixar enrere la violència

El Servei d’Atenció a Homes 
ofereix assessorament i 
tractament per als homes 
que han exercit violència 
contra la parella

Tot i que les violacions dels drets humans 
afecten tant a homes com a dones, el seu 
impacte varia d’acord amb el sexe de la víctima. 
El 70% de les persones que moren de forma 
violenta al món són dones a mans d’homes. 
Moltes d’aquestes morts són perpetrades per 
les seves parelles, ex-parelles o homes del 
seu entorn familiar. El 38% directament és 
assassinada a mà del seu company de vida. En 
canvi, el nombre de morts d’homes a mans de 
dones amb aquests vincles no arriba al 4%. 

És fàcil entendre per què només les dones 
poden ser víctimes de violència de gènere si 
es tenen en compte les xifres oficials i el marc 
regulador actual, en el que la llei estatal vigent 
1/2004 de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere, en el seu primer article, determina 
que només és violència de gènere si l’agressor i 
la víctima són parella o ex parella.  Per tant,  si 
ens trobem davant d’una violació i l’agressor 
no és parella  o ex-parella de la víctima, el cas el 
tractarà un jutge general aplicant la llei general, 

no un jutge específic de violència de gènere.

Des de l’àmbit municipal, s’han desplegat una 
sèrie de recursos per pal·liar la violència de 
gènere. En el cas concret de l’Ajuntament de 
Barcelona, existeix el Servei d’Atenció a Homes 
(SAH), un servei d’assessorament i tractament 
dirigit a homes que exerceixen o han exercit 
violència vers la parella i que volen canviar la 
seva manera de relacionar-se, allunyant-se de 
les conductes violentes. 

Amb l’objectiu d’aconseguir unes relacions 
familiars i de parella més respectuoses i 
igualitàries, aquest servei treballa, d’una banda, 
a nivell grupal, oferint espais de reflexió. D’altra 
banda, a nivell individual, un grup d’experts 
acompanya els participants perquè identifiquin 
i reconeguin les actituds violentes per trobar 
alternatives.

El mateix SAH ha impulsat el projecte 
‘Canviem-ho’, que busca implicar als homes en 
la igualtat efectiva entre dones i homes i en la 
prevenció i l’eradicació de relacions violentes 
cap a la parella. Ho fa mitjançant tallers i 
cursos sobre el desenvolupament emocional, 
sobre l’auto-cura de la salut, educant en hàbits 
saludables, reconèixer les limitacions físiques 
i emocionals pròpies, ensenyant a demanar 
ajuda i participant en grups de suport. •
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9. Referències

El Social.cat és el mitjà de comunicació de referència del 
tercer sector social a Catalunya. Des de fa vuit anys omple 
un buit informatiu en aquesta matèria i potencia la interacció 
entre diferents agents del sector. El portal és una iniciativa 
de Xadica, una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 
2003 amb l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els 
sectors de la nostra societat.

El portal digital ha decidit impulsar un seguit de debats 
pel territori català, en col·laboració amb la seu de la UVic a 
Granollers, UGranollers. Sota l’epígraf ‘Socialitzant,  col·loquis 
de l’acció social a Catalunya’, la iniciativa pretén erigir-se 
com un pont entre entitats, universitats i habitants d’arreu 
de Catalunya i oferir reflexió i anàlisi entorn a temes socials 
d’actualitat.

Aquest dossier s’emmarca en la tercera d’aquestes jornades 
que porta com a títol ‘Desigualtats de gènere: com aturem la 
violència masclista?’ i que es va celebrar el 30 de març del 
2017 a Granollers.
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