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LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 

1. PUNT  6 DEL MANIFEST  

 Dret al propi cos i no a la violència de gènere.  

2. TEMÀTICA:  

Lliures de violència masclista.    

• La violència de gènere és la manifestació extrema de la desigualtat  

• És l’evidència d’un dèficit democràtic i un dels símptomes de la ciutadania incompleta de les 
dones,  

• És en l’àmbit de les relacions de parella on aquesta ciutadania incompleta té la seva 
màxima expressió  

• La violència envers les dones no és una qüestió individual ni privada, és una qüestió politica 

PUNT 6 TEXT DE DEBAT NÚM. 05 (v.1.0) 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

FEMINISMES. NO A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 

3.1. Què és la violència de gènere? 
“Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení, que tingui o pugui tenir com a 
resultat un dany físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests 
actes, la coacció o la privació arbitraria de llibertat, tant si es produeix a la vida pública com 
a la vida privada” 

(Declaració de la ONU sobre la eliminació de la Violència contra la Dona, 1993) 

Aquesta declaració: 

• Afirma que les diferents formes de violència contra les dones són violacions dels drets 
humans 

• Amplia el concepte de violència incloent-hi la violència física, psicològica o sexual així com 
les amenaces tant en el context familiar com en el de la comunitat o l’estat 

• Ressalta que es tracta d’una forma de violència basada en el gènere, de manera que el 
factor de risc per patir-la és precisament ser dona 

 
Des del nostre punt de vista la violència de gènere també es pot manifestar en diverses 
situacions, on hi hagi presents relacions de poder, independentment que aquestes relacions 
siguin heterosexuals o no 

3.2. És natural que hi hagi violència masclista? 
En parlar de violència de gènere a vegades ho fem per a assenyalar la importància que en 
ella hi té la cultura 

El concepte de gènere es refereix al conjunts de rols, estereotips, valors, comportaments, 
relacions, característiques de la personalitat, poder d’influència, actituds...socialment 
construïts, que la societat assigna a cada sexe de manera diferenciada. 
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És en aquesta construcció social desigual on es situa la violència envers les dones i així se 
li ha estat atorgant durant anys i panys carta de naturalitat . 

El concepte de sexe és biològic i està determinat per les característiques genètiques i 
anatòmiques 

Per contra el gènere és una identitat apresa i adquirida culturalment 

Aquesta violència és una construcció social  i no una derivació espontània de la 
naturalesa. No és natural . És apresa .  

La raó de ser d’aquesta violència, és la necessitat dels homes de controlar a les dones en 
el sistema social que coneixem com a patriarcat 

3.3 Quins tipus de violència hi ha?  
Hi ha diferents tipus de violència de gènere: 

1) VIOLÈNCIA DIRECTA 
És el tipus de violència més manifesta. Pot ser: 

• Física : Tota acció realitzada voluntàriament que atenti contra la integritat física. 
(Empentes,bufetades, cops, puntades de peu,estirades de cabells, pessigades, 
mossegades, mutilació genital, tortura, assaciant..) 
 

• Sexual: atenta contra la llibertat sexual i obliga a suportar actes de naturalesa 
sexual contra la voluntat (Bromes, expressions grolleres, assetjament, violació, 
propostes sexuals indesitjables, obligació de prostituir-se...) 

• Psicològica : acció, normalment de caràcter verbal o econòmic, que atempta contra 
la integritat psicològica, el benestar, l’autoestima o la consideració, tant pública com 
privada (Denigrar, menystenir el que fa, fer que se senti culpable, tractar-la com a 
una esclava, controlar-la, prohibir-li relacions d’amistat o familiars, limitar el seu 
espai vital, fer-li xantatge emocional. amenaces, intimidacions, insults...) 

• Econòmica : tota acció que intenti el control econòmic de les dones i atenti contra la 
seva autonomia financera 

 
2) VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL 

Es tracta de la violència intrínseca als sistemes socials, politics i econòmics que governen 
les societats i el mon. És una violència poc visible, derivada del lloc d’inferioritat que les 
dones ocupen en l’ordre econòmic i de poder (Feminització de la pobresa, barreres o 
negacions per accedir a llocs de responsabilitat o decisió política o socials, salaris o 
permisos desiguals als homes, responsabilització del treball de cura, excés de jornada ...) 

3) VIOLÈNCIA CULTURAL 
És una violència simbòlica i persistent en el temps. Neix de la ideologia, religió, tradició, 
cultura, llengua, art, ciència, mites, símbols, mitjans de comunicació, educació...que poden 
ser usats per justificar o legitimitzar la violència directa o la estructural ( naturalitzar el treball 
de cura en les dones, la violència i l’agressivitat en els homes, l’amor romàntic, el mite de la 
mitja taronja...) 

3.4 Quines són les causes que provoquen la violènci a? 
La violència de gènere és un fenomen molt complex i multicausal. Per això es fa tan difícil 
eradicar-la. S’hi ajunten molts factors que provenen de diferents contextos o sistemes en els 
que es mou i socialitza una persona: 
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a) Macrosistema (Factors socials) : Creences i valors culturals sobre la família, els rols 
masculí i femení, la concepció del poder i el sometiment de la dona, l’ús de la força per 
resoldre conflictes... 

 
b) Exosistema (Factors comunitaris) : El paper de les institucions (educatives, empresarials, 

sanitàries..) com a potenciadores del model tradicional, dels models violents que ens 
presenten els mitjans de comunicació, el context desigual de l’ocupació i l’economia entre 
homes i dones, el tipus de legislació... 

 
c) Microsistema (Factors relacionals) :Estil de família, patrons d’interacció familiar, històries 

personals dels membres de la família, resolució violenta dels conflictes familiars, aillament.... 
 
d) Nivell individual (Factors individuals) : És el que està relacionat amb les característiques 

individuals de les persones concretes: autoestima baixa, idees masclistes, experiències 
violentes, ús de drogues o abús d’alcohol, gelosia, immaduresa emocional.. 

 
Aquests factors no actuen per separat ni per si sols, sinó que interactuen entre ells 

Victoria Sau (1998) quan parla de maltractaments diu que són al manifestació particular i 
específica del maltractaments estructurals. 

3.5 Quin és l’abast de la violència masclista? 
Els maltractaments físics i l’assassinat de dones només són la punta d’un iceberg. La violència 
de gènere, segueix sent molt invisible , excepte quan deixen rastres físics. La desqualificació i 
el menysteniment, la limitació de llibertat, la subordinació o sometiment, la manca de 
participació social i econòmica... formen part de la “normalitat acceptada. Ja ens ho deien les 
nostres mares o avies quan ens aconsellaven: “nena, aguanta, els homes són així” 

Les arrels de la violència estan amagades darrera del que ha normalitzat la nostra cultura.. 

Aquesta normalitat patològica conforma la mentalitat de les persones i la reprodueix, fent 
visibles uns fets i obstaculitzant que se’n vegin d’altres 

Cal recordar també, que la violència de gènere és un fenomen transversal , afecta a dones de 
totes les edats, origen ètnic, nivells educatius i classe social. És dona en parelles, ex parelles, 
en relacions esporàdiques, i que es dona també a casa, a la feina, a la universitat, a l’institut, a 
la discoteca.... 

Es pot dir que les mares, germanes, amigues... pel sol fet de ser dones, corren el risc de la 
violència de gènere  a qualsevol context on es trobin 

Moltes coses han canviat en les últimes dècades però les investigacions sobre aquest tema ens 
adverteixen que els models tradicionals  que generen violència segueixen vigents en una part 
molt important de les generacions més joves, amb el risc que això suposa de futures 
agressions 

3.6 Algunes conseqüències.... 
Algunes conseqüències de la violència sobre les dones : 

a) Conseqüències mortals: Feminicidi i suïcidi 
 
b) Conseqüències no mortals:símptomes i danys corporals, lesions traumàtiques, afeccions 

genitourinàries, problemes en l’embaràs, malestar psicològic generalitzat, baixa autoestima, 
trastorn per estrès posttraumàtic, depressió, ansietat, trastorns cognitius, trastorns 
relacionals i aïllament social, trastorns emocionals... 



 
4 PUNT 6 DEL MANIFEST 

punt 6 text 05 (v1.0) 

SECTORIAL DE FEMINISMES 

 
Algunes conseqüències de la violència sobre les filles i fills : 

La violència contra les mares te conseqüències col·laterals sobre les filles fills: risc d’imitar i 
reproduir conductes violentes, problemes escolars per falta de concentració i disminució del 
rendiment escolar, ansietat, depressió, alteracions de la son, conductes regressives, 
alteracions del desenvolupament emocional i relacional (inseguretat, baixa autoestima, 
aïllament...)..... 

 

3.7 Què diuen les dades? Quina magnitud té aquesta violència? 
La incidència de la violència de gènere és molt difícil de determinar degut a les seves pròpies 
característiques. Ja hem dit que la seva manifestació és com la punta d’un Iceberg. El que és 
segur és que ens trobem davant una gran epidèmia. Es possible estimar la seva magnitud a 
traves de diferents fonts com les denúncies, els assassinats, les atencions sanitàries, les 
enquestes de salut o de violència. 

Recentment s’ha publicat “l’enquesta Enquesta sobre violència de gènere a Europa” que ens 
pot donar una idea de l’abast del problema. 

Per tenir una idea sobre la situació a casa nostra es pot veure: 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/MS%20-
%20Pla%20seguretat%20i%20atencio%20victimes/03%20Materials%20i%20dades/Dades%20
estadistiques/Violencia%20masclista%20-%20Dones/Any%202013/Dades%20VM%202013.pdf 

3.8 En quin marc legal es dóna aquesta violència? 
En els últims anys s’han dictat normatives i plans d’acció destinats a prevenir la violència de 

gènere i a millorar l’assistència a les víctimes a diferents nivells: 

1) Instruments i normes adoptades en les Nacions Unides 
2) A nivell europeu s’han desplegat diferents resolucions, convenis, recomanacions i plans 
3) En el cas de l’Estat Espanyols va aprovar la “Ley Organica1/2004 de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero”. 
4)  A Catalunya la Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones d’eradicar la violència 

masclista 
 

3.9 En quins altres àmbits es dona la violència de gènere? 
La violència de gènere es dóna al si de la parella, en l’àmbit privat, però també pren altres 
formes quan es manifesta en altres espais. Per citar-ne algunes: 

− Violència sexual fora de la parella (que inclou les violacions)) 
− L’assetjament sexual al lloc de treball 
− L’assetjament sexual a les institucions educatives 
− El tràfic de dones 
− La prostitució forçada 
− La mutilació genital 
− Matrimonis forçats 
− .../.. 
 

3.10 Mites i estereotips sobre la violència   
Definim mite  com a creença formulada de manera que sembla una veritat absoluta i poc 
flexible, però que no és certa 



 
5 PUNT 6 DEL MANIFEST 

punt 6 text 05 (v1.0) 

SECTORIAL DE FEMINISMES 

• Els maltractaments només passen al països pobres 
Afirmació falsa. La violència contra les dones és universal i es dóna en països de tot el 
món. A causa d’això diferents organismes internacionals consideren la violència de gènere 
com un problema de primera magnitud i una prioritat en les seves actuacions. 

• Els maltractaments només passen en famílies desestr ucturades 
Afirmació falsa. Les dades sobre violència de gènere ens mostren que aquest es un 
problema social que no té límits ni fronters i que tant l’agredida com el maltractador poden 
provenir de qualsevol classe social, nivell educatiu, grup d’ocupació, país... 

• Les dones també maltracten els homes. És el mateix problema 
Afirmació falsa. El maltractament es el resultat d’una relació desigual i es dóna en el marc 
d’una família patriarcal, per això la majoria de persones maltractades són dones 

• Els homes que maltracten a les dones són malalts me ntals quasi sempre 
Afirmació falsa. Les conductes violentes acostumen a ser una elecció voluntària i la 
violència acostuma a ser selectiva. És freqüent que els maltractadors justifiquin el seu 
comportament buscant factors causals externs (el comportament de les dones, l’estrés..) 

• Els homes que maltracten a les dones són alcohòlics  o drogoaddictes 
Afirmació falsa. L’alcohol i les drogues no fan que les persones no violentes es tornin 
persones violentes. Pot actuar com a desencadenant però no és la causa. Ni tots el 
alcohòlics són violents ni tots els violents són alcohòlics. 

• Els maltractaments són deguts a la gelosia 
Afirmació falsa. La gelosia és una manera més que els maltractadors tenen per controlar el 
comportament de les dones i les seves relacions socials. Són l’indicador del desig de 
possessió. La gelosia i les actituds possessives són un intent de manipular el comportament 
dels altres i mostren la dependència i inseguretat que amb molta freqüència es donen en 
els maltractadors. 

• Algunes dones tenen més probabilitat de ser maltrac tades 
Afirmació falsa. Establir una tipologia de dona maltractada podria ser entès com un intent de 
justificar la violència. L’indicador més potent per ser víctima de la violència masclista és ser 
dona. 

• Si les dones maltractades no abandonen la relació, serà perquè els hi agrada ( mite 
del masoquisme 

 
Afirmació falsa. Les dones víctimes de violència tenen por, sentiments d’indefensió, de 
vergonya, es senten soles i desesperades. Això mostra el dolor i patiment que els produeix 
la situació en què viuen. No es pot atribuir a la víctima la responsabilitat de la violència, ni la 
seva prolongació en el temps. Hi ha diferents teories psicològiques que ho expliquen (El 
cicle de la violència de Leonor Walquer. El model de la persuasió coercitiva aplicat a la 
violència de gènere. El model dels processos cognitius en la presa de decisions en les 
dones víctimes de violència). 

Sovint, a més, les dones tenen pressions externes per no abandonar la relació com, per 
exemple, la dependència econòmica, la por a perdre els fills i filles, o les pressions culturals 
del seu entorn per “aguantar” 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

• Bosch, Esperanza Ferrer, Victoria A. i Alzamora, Aina. El Laberinto Patriarcal . Anthropos. 
Barcelona 2006. 
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• Garcia Salomon, Montserrat. Els paranys de l’amor.  Editorial octaedro Barcelona  

• Masià, Beatriu. Tamaia. 13 Febrer de 2009 “Els efectes de la violència masclista en 
l’exercici de la marentalitat”. Jornades “I la teva com és? Monoparentalitat i diversitat 
familiar” organitzades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya i Grup Copolis. 

• Equip Interdisciplinar de Tamaia “Vincula’t. Materials per treballar amb dones 
maltactades” Editat per l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Dipuatció de Barcelona 

• Escurriol Martínez, Rakel. TAMAIA. “La violencia sexual a lo largo del ciclo vital de l as 
mujeres” 

• Sau Victoria De la violencia estructural a los micromachismos. En Frisas V. Editor. El sexo 
de la violencia: Genero y cultura de la violencia . Barcelona. Icaria; 1998 

• Tamaia “Ni príncipes, ni perdices. Siete historias de muje res que dicen basta”. Icaria 
Editorial 20007 

Pàgines web: 

• Ca la Dona: http://www.caladona.org/ 
 
• El dit a la nafra: http://elditalanafra.blogspot.com.es/ 

 
• La Bonne - Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison: http://www.caladona.org/ 

 
• Mujeres en red: http://www.mujeresenred.net/ 

 
• Tamaia: http://www.tamaia.org/ 

http://tamaiaviuresenseviolencia.blogspot.com.es/ 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

A. “El que no es valora no es respecta”. 
Atemptar contra la integritat de les dones, independentment del tipus de violència utilitzada, 
significa minar les bases de la democràcia i destruir els projectes de futur de la nostra societat 
(la República Catalana del 99%) 

La violència de gènere, a més de matar en alguns casos, també és un obstacle per al 
desenvolupament social 

Eradicar la violència és sobretot una qüestió de justícia. I és urgent. 

El millor instrument per suprimir aquesta xacra social són les polítiques públiques d’igualtat , 
amb l’objectiu d’aconseguir avançar en el rebuig de la ciutadania a aquest fenomen:  
Tot i que reconeixem els passos gegants que s’han donat en les últimes dècades, encara son 
insuficients ja que aquesta epidèmia social no ha desaparegut. La situació general de pèrdua 
de drets d’aquests darrers anys tampoc hi ajuda, ja que aprofundeix en les desigualtats 

B. Intervenció contra la violència de gènere 
La intervenció ha d’abastar els diferents factors i entramats que l’originen, fomenten o 
mantenen. 

Eradicar la violència comporta treballar des de la prevenció  des d’ara mateix 
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La tasca preventiva és molt important en els processos de socialització i en l’educació afectiva i 
sexual 

Però per a pervenir  el més important és aconseguir fer canvis socials  com: 

Eliminar les desigualtats socials  generades per la societat on vivim (patriarcal)  

Revisar i canviar les creences i actituds misògines  que es deriven dels estereotips  de 
sobre el que es masculí i femení 
Potenciar i prioritzar formes de resolució de conflictes no violentes  
Facilitar a través de la família, l’educació, els mitjans de comunicació, principals instàncies 
socialitzadores, models de relació entre homes i dones més igualitar is  que potenciïn el 
desenvolupament emocional, afectiu, sexual i de convivència  

Per suposat que ha d’haver-hi una resposta a la violència directa amb una atenció integral a 
les víctimes a més d’opcions de reparació per a l’agressor.  

Les retallades d’aquest últims anys estan deixant a la pràctica, sense efecte, moltes de les 
mides previstes en la llei estatal i en la llei catalana. Per això caldria : 
Dotació pressupostaria real i suficient per implementar totes les mesures previstes en l’actual 
legislació 
 

C. El compromís de totes i tots és una bona mida per a  eradicar la violència de gènere 
Aquest ha de ser el compromís dels homes i les dones del Procés Constituent en el camí de 
construir un país més lliure, just i igualitari. 

Repensar la feminitat i la masculinitat al mateix temps que repensem el model social en què 
volem viure 
Construint a tota hora i a tot arreu relacions simètriques i igualitàries entre les persones de 
diferent sexe. 
Mirar als homes com a part de la solució 

.  
6.- AUTORS: 
 
Aquest text és d’autoria col·lectiva: 

− L’ha iniciat Montserrat Busquets a partir de les idees i paraules d’altres dones que fa temps que 
treballen sobre el tema 

− Ha estat modificat, ampliat, corregit, enriquit, millorat.. a partir de les aportacions i debats de les 
dones de la sectorial de feminismes del procés constituent. 

− I esperem també poder incloure-hi les perspectives i punts de vista que es generin a partir del 
debat del conjunt del Procés constituent. 
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