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Presentació



L’Associació CooperAcció és una ONGD catalana que treballa 
a El Salvador des de la dècada dels noranta a favor dels drets i 
l’apoderament de les dones, i la igualtat de gènere. Treballa amb 
organitzacions de la societat civil d’El Salvador, concretament 
amb associacions feministes.

En aquest marc, s’està desenvolupant el projecte Promoció i 
defensa dels drets de la població jove d’El Salvador en coordinació 
amb l’Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local 
i l’alcaldia de Mercedes Umaña a El Salvador, i, a Catalunya, 
amb l’Associació Tamaia, Viure Sense Violència i l’alcaldia de 
Granollers.

Aquest projecte té com a objectiu enfortir les capacitats de les 
joventuts en el coneixement del marc jurídic nacional per a una 
vida lliure de violències. Tot ciutadà i ciutadana ha de conèixer els 
drets i les lleis vigents al seu territori per acompanyar, així, el seu 
compliment, exercir la seva exigibilitat i incidir perquè s’inclogui 
en l’agenda política.

Basant-se en un intercanvi d’experiències i coneixements —a 
partir de l’aproximació a les vivències d’una organització salvado-
renca i una catalana en el terreny de la violència de gènere entre 
la joventut, així com al marc legal existent a un i altre país que 
regula la prevenció, atenció i penalització de les violències mas-
clistes— el projecte té la finalitat d’assolir una major difusió i in-
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cidència en la lluita contra aquestes. D’aquesta manera, i buscant 
obtenir una perspectiva internacional, es posen de manifest les 
diferents metodologies, pràctiques, convenis, recursos i treball 
en xarxa que es duen a la pràctica des de la societat civil organit-
zada, entenent que la violència de gènere no coneix fronteres.

Els articles, doncs, ens aporten les seves reflexions, experièn-
cies i conclusions a partir de les quals podem dialogar i deba-
tre sobre les diferents lleis i la seva aplicació real, així com sobre 
les praxis més efectives per incidir en la lluita contra aquestes 
violències, tot proposant conceptes bàsics per a fer una anàlisi 
acurada de la seva situació actual.

Sense la intenció de negar certs avenços en la problemàtica 
que ens ocupa, les relacions desigualitàries persisteixen, doncs el 
patriarcat es reinventa amb formes més subtils de violència. Els 
feminicidis i altres formes de violència de gènere són clars exem-
ples dels límits i la fragilitat dels avenços realitzats en les últimes 
dècades en polítiques i lleis. A nivell mundial, les violències mas-
clistes són un dels principals limitadors del ple exercici dels Drets 
Humans. Tot i estar integrada en les agendes globals, segueix 
sent un problema estructural que no és prioritari pels Estats. 

Degut a una manca de voluntat política en la lluita contra la 
violència cap a les dones, l’experiència indica que les lleis són poc 
efectives i que el pes de la lluita per eradicar-la sovint acaba re-
caient sobre les organitzacions feministes i de dones, que són les 
que realment estan implicades en les intervencions més eficients, 
posant l’agenda de les dones en les polítiques públiques i acords 
internacionals i destinant esforços i recursos per trobar les estra-
tègies més efectives per fer-ne front. Tal i com remarca Sánchez 
Moy en un dels articles que conformen aquesta publicació, és ne-
cessària la implicació dels poders públics (més enllà d’una simple 
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declaració d’intencions) i una aposta amb compromís en la tasca 
d’eradicar-la. Per part de les institucions, però també proveint les 
entitats dels recursos necessaris per poder fer la nostra feina. 
       

Paula Serrano Ros
Estudiant de pràctiques a CooperAcció
i coordinadora de la present publicació.
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Avenços i reptes en els 

drets de les dones en

un petit gran país,

El Salvador

Licda. Laura Andrea Morán Herrera
Advocada del Centro de Atención 
Integral “Elda Ramos”.
Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local. San Salvador, El Salvador, 2016.
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El Salvador és un país ubicat a Amèrica central, amb una ex-
tensió territorial de 21.040,79 km2, considerant-se el país més 
petit de la regió. Compta amb el rècord de ser el país més densa-
ment poblat de tota Amèrica continental. A nivell nacional, l’En-
questa de Llars i Propòsits Múltiples 2012 mostra que la població 
total del país és de 6.249.262 persones.

La població per sexe, segons dades proporcionades per l’en-
questa, mostra que les dones representen el 52.8% de la pobla-
ció total del país i els homes el 47.2%. Si bé és cert que les dones 
representem més de la meitat de la població, la bretxa de des-
igualtat de gènere, la cultura masclista i la construcció i/o siste-
ma patriarcal, el qual atorga i promou poder i domini als homes 
sobre les dones, segueixen sent els grans obstacles per avançar 
en la protecció dels drets de les dones, sobretot en el dret a viure 
una vida lliure de violència.

Segons dades de la Policia Nacional Civil, durant el 2015 es 
van registrar 575 feminicidis. San Salvador és el que presenta un 
nombre major de casos, amb un total de 223, seguit per San Mi-
guel amb 48 i La Libertad amb 531.

1 Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres – ORMUSA. 
Feminicidios. El Salvador.
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L’Instituto de Medicina Legal (IML) va informar la primera 
setmana de novembre que 475 dones van ser assassinades entre 
gener i octubre de 2015, és a dir, una dona cada 16 hores. Segons 
l’Observatorio de Violencia de ORMUSA, al voltant de 2.521 
dones han estat assassinades en els últims sis anys, amb una 
mitjana de 420 dones l’any. 

És preocupant com les expressions d’odi i la misogínia es se-
gueixen manifestant dia a dia, situant en un estat de vulnerabi-
litat a nenes, adolescents i dones de totes les edats, ja que en 
les estadístiques són les dones joves, de 18 a 30 anys, les que 
pateixen major violència arribant a causar la mort2. 

Segons dades de la Policia Nacional Civil, durant el 2015 van 
rebre 1.100 denúncies per violència intrafamiliar, és a dir, una mi-

2 Observatori de Violència de Gènere contra les Dones – ORMUSA (en 
espanyol). Feminicidis. El Salvador.
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tja de tres denúncies al dia. Entre gener i desembre de 2015, hi 
va haver 7.734 persones ateses en els diferents centres de salut, 
víctimes de les diverses formes de violència. Entre elles, 1967 
persones van ser víctimes de violència física; 2.981 de violència 
psicològica i 1.494 de violència sexual. Les dones són les princi-
pals víctimes en els casos de violència sexual i psicològica: 997 
dones ateses per violència sexual i 703 per agressions físiques3 
Sense deixar de banda l’alt índex d’adolescents embarassades al 
país, El Salvador és un dels pocs països del món on existeix una 
penalització absoluta de l’avortament, el que augmenta la vulne-
ració de les dones que tenen problemes obstètrics o d’altres que 
posin en risc la seva vida per no ser criminalitzades. 

L’Estat Salvadorenc, conscient de la complexitat de la situació 
de violència contra les dones i de la desigualtat en els diferents 
àmbits com el laboral o social, entre d’altres, ha assumit diferents 
convenis i tractats internacionals a favor de les dones, amb la fi-
nalitat de preveure i eradicar la violència i la discriminació contra 
aquestes. Entre els que podem nomenar, es troben La Declaració 
Universal dels Drets humans i La Convenció Internacional sobre 
l’Eliminació de totes les formes de Discriminació Contra les Dones. 
Aquesta última va entrar en vigència el setembre de 1981, i pro-
mou la igualtat d’accés i oportunitats per a les dones, els Estats 
part han de garantir que no existeixin obstacles que impedeixin 
a les dones el gaudi i la plenitud dels seus drets, i afirma que la 
discriminació contra les dones viola els principis de la igualtat de 
drets i del respecte de la dignitat humana. Una altra normativa 
internacional de gran importància és la Convenció Interamerica-
na per a Preveure, Sancionar i Eradicar la violència contra la Dona 

3 González, Xenia: “Aumentan atenciones por Violencia” Nota Periodística 
14 març 2016.
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(Convención Belém do Pará), firmada i ratificada pel Salvador el 
1994, la qual defineix la violència contra les dones com a “qualse-
vol acció o conducta basada en el seu gènere que causi la mort, 
dany o patiment físic, sexual o psicològic a la dona, tant en l’àm-
bit públic com en el privat4”. 

Els Estats part es comprometen a que existeixi accés a una 
vida lliure de violència, garantint la no revictimització per part 
de les Institucions Públiques, i amb l’obligació de modificar totes 
aquelles lleis i polítiques públiques que fomentin la violència con-
tra aquest sector de la població. 

D’acord amb l’article 144 de la Constitució de la República, 
aquests tractats es tornen llei de la República en entrar en vigèn-
cia. Ara bé, a nivell nacional, el marc jurídic es fonamenta amb 
principis de llibertat, igualtat, dignitat i drets de les persones, i en 
la Constitució de la República, en els Articles 1, 2 i 3 reconeix a la 
persona humana com l’origen i el final de l’activitat de l’Estat i ha 
d’assegurar la igualtat de totes les persones davant la Llei. 

Per tot això, i basat en la Constitució de la República, en Trac-
tats Internacionals i en diferents lluites feministes, El Salvador ha 
avançat en Lleis i Polítiques Públiques que protegeixen els drets de 
les dones, i es veu reflectit en la Llei Especial Integral per a una Vida 
Lliure de Violència per a les Dones (LEIV) i en la Llei d’Igualtat, Equi-
tat i Eradicació de la Discriminació contra la Dona (LIE). Aquesta 
última té per objectiu ser fonament de la política de l’Estat i crear 
les bases jurídiques explícites que orientaran el disseny i l’execu-
ció de les polítiques públiques per garantir la igualtat real i efecti-
va de dones i homes, sense cap tipus de discriminació en l’exercici 

4 Art. 1. Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació 
contra la Dona, de 18 de Novembre de 1970.
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i gaudi dels drets consagrats legalment5. Així, l’Estat ha de realit-
zar accions permanents orientades a eliminar els comportaments 
discriminatoris, eliminar obstacles a l’acompliment i intervenció 
de les dones, en totes les àrees d’interès col·lectiu i individual, i 
a la creació de condicions que facilitin, propiciïn i promoguin la 
participació igualitària de les dones i homes en el ple exercici de 
tots els seus drets. Tot basat en els principis d’igualtat, equitat, 
no discriminació i respecte a les diferències entre homes i dones.

Quant a la LEIV, és una llei pràcticament nova en la normativa 
del país, doncs va entrar en vigència l’1 de Gener de 2012, i té per 
objectiu establir, reconèixer i garantir el dret de les dones a una 
vida lliure de violència, per mitjà de polítiques públiques orienta-
des a la detecció, prevenció, atenció, protecció, reparació i sanció 
de la violència contra les dones, a fi de protegir el seu dret a la 
vida, la integritat física i moral, la llibertat, la no discriminació, la 
dignitat, la tutela efectiva, la seguretat personal, la igualtat real 
i l’equitat6. I tot això basant-se en els principis rectors com el d’ 
Especialització, Favorabilitat, Integralitat, Intersectorialitat, Laïci-
tat i Prioritat absoluta7. De la mateixa manera en què presumeix 
legalment la posició de desavantatge en què es troba la dona en 
relació a l’home, aquesta llei proporciona un nou abordatge de 
la violència contra les dones a través del reconeixement de tres 

5 Art. 2. Llei d’Igualtat, Equitat i Eradicació de la Discriminació contra la 
Dona de 17 de Març de 2011, de l’Assamblea Legislativa, decret núm. 645.

6 Art.1. Llei Especial Integral per a una Vida Lliure de Violència per a les 
dones, de 25 de Novembre de 2010, de l’Assemblea Legislativa, decret núm. 
520.

7 Art. 4. Llei Especial Integral per a una Vida Lliure de Violència per a les 
dones, de 25 de novembre de 2010, de l’Assemblea Legislativa, decret núm. 
520.
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eixos importants: a) Prevenció b) Atenció especialitzada c) Perse-
cució i sanció.

L’Art. 9 defineix les diferents formes de violència contra les 
dones: econòmica, feminicida, física, psicològica o emocional, 
patrimonial, sexual i simbòlica, i en l’Art. 10 es defineixen els di-
ferents àmbits en què es pot donar: laboral, comunitari i institu-
cional.

La LEIV plasma també un nou marc conceptual, aportant les 
definicions legals que ajuden a evitar l’arbitrarietat en la inter-
pretació de termes com “desaprenentatge”, “reaprenentatge”, 
“sexisme” i “misogínia”, entre d’altres. Així mateix, ordena la 
creació d’una nova institucionalitat per l’Estat a través del Siste-
ma Nacional de Datos y Estadísticas i les Unidades Especializadas 
de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. És interessant 
i destacable el fet que la Llei tipifica 11 nous delictes com el de 
feminicidi i feminicidi agreujat, així com expressions de violència 
contra les dones i l’obstaculització de l’accés a la justícia, entre 
d’altres fets criminals.

Com a conseqüència de la implementació de la LEIV, al No-
vembre de 2013 es va crear la Política Nacional para el Acceso 
de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la qual dicta les pau-
tes d’acció, els objectius i les estratègies, orientats a la detecció, 
prevenció, atenció, protecció, reparació i sanció de la violència 
contra les dones.

Un altre avenç important es la creació d’unitats institucionals 
d’atenció especialitzada per a les dones, les quals tenen la finali-
tat d’oferir serveis integrals en condicions higièniques i de priva-
citat, amb atenció de qualitat i proximitat. Entre elles en podem 
mencionar la Unidad Especializada de la Procuraduría General de 
la República i la creació de la UNIMUJER-ODAC de la Policía Na-
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cional Civil, les quals són oficines especialitzades en l’atenció a to-
tes les dones en les diferents etapes de vida (nenes, adolescents 
i adultes) que es troben en situació de violència. Aquest model 
en desenvolupament ha estat reprès per alguns països del sud 
com Colombia i Xile, i ha estat presentat com a una bona pràctica 
davant l’Organització d’Estats Americans (OEA)8. Actualment, es 
compta amb 20 oficines distribuïdes per tot el país.

Un dels avenços més importants ha estat que, amb la neces-
sitat de crear una nova jurisdicció que atengui, exclusivament, els 
casos de violència i discriminació contra dones —acomplint amb 
la LEIV i la LIE— i un cop es van dur a judici els casos d’agressió als 
drets de les salvadorenques, el Ple Legislatiu va autoritzar, amb 
77 vots, la creació de Tribunales Especializados para una Vida Li-
bre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

Al respecte, els tribunals s’hauran d’establir a la zona oriental 
—San Miguel— , central —San Salvador— i occidental —Santa 
Ana—. Així, s’establirà un jutjat especialitzat en instrucció, un 
d’especialitzat en sentència i una cambra especialitzada, els quals 

8 Policia Nacional Civil – Govern d’El Salvador. Portal informatiu. El Salvador.
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hauran d’iniciar les seves funcions l’1 de juny de 2016 pel cas de 
San Salvador i l’1 de juny de 2017 per la resta de tribunals9.

Si bé és cert que existeixen diferents avenços en la protec-
ció dels drets de les dones, també existeixen molts reptes, pels 
que és necessari: promoure la igualtat de gènere i les pràctiques 
d’equitat, essent fonamental apoderar les dones perquè partici-
pin plenament en la vida econòmica, política i social; sensibilitzar 
a les i els operadors de justícia per a l’aplicació de les lleis que 
protegeixen els Drets de les Dones; enfortir les institucions per-
què puguin aplicar i executar la nova normativa; i, com a part fo-
namental, promoure una cultura de denúncia perquè quan exis-
teixin actes de violència, aquests no quedin impunes en l’oblit. 
Queda molt per fer en aquest petit gran país perquè les dones 
hi puguem viure lliures de violència, però és així com s’avança, 
treballant, defensant, atenent i prevenint la violència contra les 
dones.

9 Tribunals especialitzats com a garantia per a la defensa dels drets de les 
dones, 25/02/2016, Pàgina de l’Assemblea Legislativa.
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Dones joves i

violència de gènere

a El Salvador.

Narració i vivència per a confrontar

i transformar la societat

Mónica Calvo
Mariana Moisa
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1El Salvador ha estat, durant quasi set dècades, un país on la 
població jove, legalment definida entre els 15 i els 29 anys per la 
Llei General de Joventut (art.2), té un pes demogràfic molt im-
portant, suposant quasi el 30% de la població (DYGESTYC, 2013). 
Algunes de les dades generals més significatives sobre aquesta 
població mostren diferències de gènere substancials. Així, tro-
bem que l’índex d’assistència escolar és major entre els homes 
que entre les dones, amb un 35% davant d’un 29% en les zones 
urbanes, i un 32% davant d’un 29% en les rurals, respectivament 
(DIGESTYC, 2012). Entre els motius de deserció que mostren els 
registres del Ministeri d’Educació, podem observar com l’entrada 
a l’adolescència suposa un abandonament impactant dels estudis 
per a la dedicació laboral, que en les zones rurals es reflecteix en 
el treball del camp en els homes joves i en les tasques domèsti-
ques en el cas de les dones. S’observa, a més, una agudització 
en la deserció escolar per raons d’inseguretat a causa de la de-
linqüència de les pandilles o mares, i a la combinació d’aquest 

1 Aquest article ha estat realitzat a partir de la investigació “Violencias que 
afectan a la población joven y que obstaculizan su plena gobernabiliadd en 4 
departamentos de El Salvador”, duta a terme el 2016, en el marc del Convenio 
de AECID 2014/PCONV/000678, “Contribuir a la gobernabilidad y seguridad 
demócrata, desde la promoción y la defensa de los derechos humanos de la 
población joven, para contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, 
de género y a la promoción de la cohesión social”.
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factor amb el canvi de residència, l’emigració o la mort, entre 
d’altres.

Retirar-se dels estudis o, en el seu cas, trobar-se fora de l’edat 
escolar, suposa per a les dones joves una sobreimposició del rol 
reproductiu. D’una banda, perquè el mercat laboral les segrega 
sota l’imperatiu de la divisió social de rols sumat a una endèmi-
ca manca d’incentius i oportunitats accedint a treballs de menor 
qualificació i pitjors prestacions, dins dels quals el de major con-
centració de dones, amb més del 90%, és el treball domèstic i de 
cura. Aquest sector, segons una enquesta realitzada per l’Institut 
de Drets Humans de la UCA, IDHUCA, ocupa el 2,3% de les dones 
que tenen entre 13 i 17 anys, i el 20,4% entre les que tenen entre 
18 i 28 anys (IDHUCA, 2014, pág. 51).

D’altra banda, a causa dels estereotips sobre la maternitat 
encara fortament arrelats al país, se segueix pressionant a les 
dones joves a limitar les seves vides a la maternitat i la cura fa-
miliar. Tot i el mandat legal d’accés a l’educació sexual dels i les 
joves, encara fortament arrelats al país, se segueix pressionant 
les dones joves a limitar les seves vides a la maternitat i la cura 
familiar. Malgrat el mandat legal d’accés a l’educació sexual dels i 
les joves2, nombroses barreres culturals limiten el seu dret a una 
educació sexual lliure de prejudicis, així com l’accés a mètodes 
d’anticoncepció i prevenció de MTS i VIH/SIDA per a exercir la 
seva sexualitat lliurement. A això s’hi suma la situació d’il·legalitat 
i penalització de l’avortament induït al país després de la reforma 

2 Dret reconegut a la Ley General de Juventud, cal garantir-se mitjançant 
les polítiques educatives a la població jove, “l’existència i l’accés als serveis 
i programes de salut i educació sexual integral, amb l’objectiu d’enfortir la 
presa de decisions responsables.” (art. 17, incís d)
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constitucional de 19983, basada en principis no científics sobre la 
protecció de la vida, com és el moment de la concepció. Cada cop 
que una dona arriba a un centre mèdic hospitalari amb símpto-
mes d’avortament, s’activa el mecanisme de la denúncia i la dona 
és posada sota custòdia policial, acabant en nombrosos casos en 
presó4.

Una de les conseqüències més alarmants és l’alt percentatge 
d’embarassos en adolescents a El Salvador, que l’any 2015, se-
gons dades del Ministeri de Salut, va suposar el 30% del total de 
parts al país, el més alt de tota Amèrica Llatina. Junt amb aquest 
fet, cal destacar que el suïcidi per situació d’embaràs en nenes 
i adolescents concentra més de la meitat, el 57%, del total de 
morts d’aquesta població, juntament amb l’alarmant dada que 
indica que el suïcidi és la segona causa de mort en la població de 
10 a 19 anys (MINSAL, 2012). 

El fort impacte de la diferenciació social de gènere en la vida 
dels joves salvadorencs també es tradueix en la vivència dife-
rencial de la violència. Matisar i entendre això és un exercici tan 
necessari com complicat quan la violència —a més d’afectar de 
forma directa o indirecta a tota la població del país— s’homo-
geneïtza a causa de l’impacte del fet d’accionar de les mares o 

3 Cal assenyalar que només 5 països a Amèrica Llatina, incloent El Salvador, 
tenen lleis tan restrictives.

4 Tal com assenyala Herrera (2012); les dones “acudeixen a un hospital 
públic a la recerca d’ajuda mèdica, i juntament amb l’atenció sanitària, 
se’n van sopreses per la denúncia judicial (...). Són tractades com animals, 
processades inicialment per avortament i condemnades més tard per 
homicidi agreujat , amb penes que van de 30 fins a 40 i 50 anys de presó” 
(pág.8). L’Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El 
Salvador reportava l’any 2016 un total de 146 casos de dones processades 
per avortament i delictes relacionats.



24

pandilles. Però no per això s’ha de deixar d’estudiar i mostrar 
l’especificitat de la violència que viuen les dones joves, per des-
comptat pel moment vital que significa, i fonamental perquè 
aquesta violència, sigui del tipus que sigui, es manifesta com un 
exercici de poder basat en la subordinació de les dones davant 
d’una masculinitat hegemònica que s’alimenta d’una demostra-
ció constant de la força.

Si volem veure de forma tan clara com impactant aquesta vi-
vència diferencial de la violència, no hem de fer més que revisar 
algunes xifres oficials. Segons dades de l’Institut de Medecina 
Legal, l’any 2015 el 94% de les víctimes dels homicidis transco-
rreguts a El Salvador van ser homes, dels quals el 50% eren joves 
(entre 15 i 29 anys) assassinats quasi en la seva totalitat per altres 
homes; però el 90% de les agressions sexuals van ser patides per 
dones, de les quals el 59% van ser dones joves agredides per ho-
mes del seu entorn pròxim.

Aquestes dades ens mostren la violència pel fi de les seves 
conseqüències físiques visibles, verificables i quantificables en les 
estadístiques oficials, amb l’excepció dels feminicidis que encara 
avui no són visibilitzats com a tals. Tot i així, és necessari visibi-
litzar quins elements configuren aquesta violència i quines altres 
violències que es viuen en la quotidianitat sota formes culturals 
acceptades i normalitzades poden ser reconegudes o prevaldre 
en els discursos i narracions, en el cas concret que ens ocupa, 
de les dones joves. A continuació, es mostra una aproximació a 
aquestes violències a través d’algunes narracions fruit d’entre-
vistes realitzades a 56 dones joves d’entre 13 i 27 anys en quatre 
departaments d’El Salvador.

Reprenent les dades quantitatives sobre violència sexual, és 
necessari començar assenyalant que aquesta no és altra cosa que 
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la conseqüència d’una construcció cultural del cos de les dones 
joves com a sexuat, fràgil i constantment disponible i accessible 
al domini masculí. No és d’estranyar, per tant, que en les narra-
cions de les joves observem una presència constant de la violèn-
cia sexual al·ludint a escenaris de la quotidianitat on normalment 
transcorren. Així, per exemple, l’autobús, mitjà de transport habi-
tual per a la majoria de la població, és un espai que es converteix 
en un escenari de constant abús sexual, com ho mostra la cita 
d’una jove de Chalatenango que explica la següent situació: 

“L’home es volia arrimar a mi, agafar-me… i jo me’n vaig anar 
més endavant i vaig seure al costat d’una altra dona.” 

Mentrestat, una jove de La Libertad narra un fet similar: 

“A vegades els homes pugen i seuen al teu costat i et volen 
començar a tocar.”

Tot i així, l’escenari on tenen lloc la majoria de les violacions 
sexuals a dones joves, com s’avançava anteriorment, és el seu 
entorn més pròxim, és a dir, la família o l’escola, fet que es cons-
tata en la narració d’una jove del departament de La Paz sobre la 
història d’un familiar: 

“L’esposa tenia dues filles més grans i va abusar de les dues. 
L’esposa el volia posar a la presó, però per por no ho va fer i no 
va posar ni la denúncia.”

Quan la conseqüència de la violència sexual és l’embaràs, la 
impossibilitat d’acabar amb aquest degut a una de les legislacions 
més punitives del món i al fort arrelament de preceptes morals i 
religiosos, empenyen les joves a buscar sortides desesperades a 
la seva situació com el suïcidi. En altres casos, s’arriben a donar 
situacions d’estupre com a estratègia de supervivència després 
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de viure un episodi de violència prèvia del qual la jove busca lliu-
rar-se. Així, aquesta pràctica de violència sexual es troba tan cul-
turalment naturalitzada com es mostra a continuació:

“Tinc una amiga de 15 anys, ja té un nen, del noi de la fleca, de 
23 anys. La noia estava estudiant el setè curs quan la va treure 
d’estudiar. La noia va decidir estar amb ell, ja no va seguir 
estudiant.” (Jove de La Paz)

La violència sexual també deriva en fortes conseqüències a 
nivell social per a les dones, com el denominat “terror sexual”, 
com designa Maitena Monroy (2011) a la por omnipresent en la 
vida de les dones des de nenes davant la possibilitat real de viure 
violència sexual i que és utilitzat com a mitjà de control que frena 
l’exercici i el gaudi de drets, com ho explica una dona jove del 
departament de Chalatenango:

“Tenim menys llibertat per arribar a l’hora que sigui. A nosaltres 
ens diuen que és perillós, que poden abusar de nosaltres, per 
això ens diuen que no arribem tard a casa. Als homes també 
els pot passar alguna cosa, però ells es poden defensar, es 
protegeixen més.”

Aquest dispositiu de control actua en l’àmbit territorial com a 
un efectiu delimitador del lliure ús de l’espai i de les accions que 
les dones joves poden dur-hi a terme. Cal senyalar que, si bé els 
alts índexs de violència pandillera han generat que la gent jove, en 
general, vegi limitada la seva mobilitat, els homes veuen limitada 
una mobilitat de la qual sempre han gaudit i viuen una pèrdua 
d’allò que legítimament els pertany. En canvi, per a les dones, 
l’ús d’espais públics en les seves comunitats o localitats pròximes 
ha estat tradicionalment restringit per raons de gènere, la qual 
cosa ha minvat les possibilitats de generar unes relacions socials 
àmplies i impedit en gran mesura l’exercici lliure de la ciutadania. 
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Junt amb la violència sexual, la violència física és una altra de 
les formes de violència que més freqüentment es manifesta en 
les narracions de les dones joves. És necessari destacar que, a 
diferència de la violència física que viuen els homes, aquesta no 
és fruit de la forma de socialització amb els seus pars, sinó d’una 
socialització diferencial de gènere, que les ubica com a depen-
dents dels homes i cuidadores de la família. Com senyala Marce-
la Lagarde (2012) “els mandats de gènere per a les dones estan 
relacionats amb el ser i estar per a les altres persones, ser bona 
filla, germana, esposa, mare”, per això, no ser-ho és físicament 
castigable, i així ho mostren algunes joves:

“S’han vist nombrosos casos dels homes que peguen a la seva 
dona a casa seva, per qualsevol cosa, s’enfaden perquè no els 
fan el menjar o alguna cosa. El meu germà colpejava a la meva 
germana només perquè no li donava el menjar quan ell ho 
deia.” (Jove de Usulutan)

“Vivim més violència les dones, sobretot a casa nostra que ens 
colpegen, ens tracten malament, quan arriben embriagats, quan 
ens culpen del que els passa als fills.” (Jove de Chalatenango)

“Ella em va explicar que la mare li havia aconsellat al fill que la 
colpegés tot el que volgués, però on no es veiés. Que la colpegés 
al cap, que allà no es pot veure el blau.” (Jove de Chalatenango)

Cal subratllar el sorgiment de formes de violència sexual i físi-
ca, entra d’altres, fruit del context violent que està vivint el país, 
i que imposa una forta presència policial i militar fins i tot als 
centres educatius, com veiem en la següent narració:

“A la meva escola també van arribar a mirar si portàvem les 
faldilles curtes, va arribar el policia i em va trencar el plec de 
la faldilla perquè no era suficientment llarga i són homes i ens 
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revisen i ens trenquen les faldilles a nosaltres davant de la gent 
i es referien a nosaltres com si fossim pandilleres o ves a saber 
què, ells ens tracten així perquè els tinguem por, però ells no 
poden fer això.” (Jove de Usulután)

Finalment, és necessari reflectir la violència més subtil, la que 
no sempre és reconeguda per trobar-se inscrita i normalitzada 
tant en la cultura popular com en l’adoptada com a oficial. Es 
tracta de la violència simbòlica que exerceixen principalment els 
mitjans de comunicació, i que reforcen els estereotips i rols de 
gènere, la sexualització de les nenes, i perpetuen la construcció 
de la feminitat i masculinitat hegemònica. Encara que no sigui tan 
fàcil trobar narracions que la identifiquin com a tal per part de les 
joves, aquestes qüestionen clarament construccions simbòliques 
sobre amor romàntic, o la reproducció d’estereotips de gènere, 
com les que es mostren a continuació: 

“Aprenem per la violència que veiem a tot arreu, les caricatures, 
la lluita, quan els pares colpegen a les mares.” (Jove de Usulután)

“La majoria de noies se ceguen quan tenen xicots, es deixen 
manipular i a vegades una els vol fer veure el que estan vivint i 
al final fins i tot s’enfaden.” (Jove de Chalatenango)

Aquesta violència està molt present en l’ús que les i els joves 
fan de les xarxes socials com Facebook, en el qual sovint, com a 
reflex del mitjà físic, es busca representar un estereotip determi-
nat de feminitat per assolir l’acceptació. En aquest mitjà s’estan 
veient, per tant, formes de violència heretades i reconstruïdes a 
partir de les ja conegudes com a ciberassetjament, les agressions 
en línia, la manipulació d’imatges i les violacions a la privacitat, 
les quals són les que es troben amb major facilitat, com es mos-
tra en les següents cites: 
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“A mi m’assetjaven per Facebook.” (Jove de Usulután)

“A una amiga li van haquejar el Facebook, van enviar fotos i 
missatges obscens.” (Jove de Usulután)

“Existeix l’assetjament cibernètic, ve un desconegut i li demana 
fotos nua i ella les envia, ho publica i fa quedar malament a la 
dona. Es creen perfils falsos i creen indirectes, en els comentaris 
li diuen puta.” (Jove de Usulután)

Afrontar aquestes violències quotidianament no és fàcil per 
a cap dona. Tanmateix, existeixen formes, tan normativament 
regulades com socialment acceptades, per a treballar i intentar 
pal·liar l’efecte de la violència des de diferents espais, amb meca-
nismes i eines diverses. En les entrevistes anteriorment citades, 
es van abordar formes de fer front a la violència des de la dife-
renciació entre eines del marc normatiu, lleis i polítiques, a través 
de la implementació de diferents mecanismes, en l’àmbit nacio-
nal i local, com a jutjats especialitzats, policia i altres derivats del 
desenvolupament normatiu; i el que en l’estudi s’ha denominat 
“espais” ubicats en els diferents territoris i que, donada la seva 
acceptació social, descriuen camins i escenaris des d’on treballar 
i construir alternatives a la violència, com els centres escolars, els 
centres de salut i espais de participació creats per persones joves 
o que compten amb participació jove, com organitzacions juveni-
ls, de dones, xarxes socials, familiars i d’amistat.

L’anàlisi de l’ús d’aquests mecanismes i espais existents mos-
tra una preferència en l’ús d’espais sobre l’ús de mecanismes, és 
a dir, una preferència per part de la joventut en la cerca d’espais 
fora de les institucions amb legitimitat normativa per a resoldre 
i enfrontar la violència. Però fonamentalment, deixa patent que 
l’ús de mecanismes i espais està totalment determinat pel gène-
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re, ja que si bé, en general, es dóna un major ús de mecanismes 
repressius (policials), en detriment de mecanismes que plantegen 
accions preventives com l’associacionisme i la participació local, 
aquells gaudeixen d’un major ús per part dels homes joves que 
de les dones, i elles s’impliquen en major mesura en accions pre-
ventives, fet que està molt marcat en el cas de la prevenció i de-
núncia social de la violència de gènere.

Davant d’això, una peça clau per a confrontar la violència que 
viuen homes i dones joves és invertir en el desenvolupament 
d’espais organitzatius emanats des de les necessitats de la ma-
teixa població jove aprofitant el potencial que ja ofereix l’ús de 
les diferents xarxes senyalades (amistat, familiars, socials, vir-
tuals) per interconnectar persones i aprenentatges.

En aquest sentit, un dels factors determinants tant per la 
creació d’espais organitzatius com per la participació de ciutada-
nia jove en les estructures i mecanismes locals i nacionals exis-
tents és la limitació de la mobilitat geogràfica degut a la violència 
generalitzada que es viu en els diferents territoris. La percepció 
de la por basada en la possibilitat de patir un episodi de violència, 
des de la intimidació, l’extorsió, l’assetjament o inclús l’homicidi, 
ha derivat en un total control del trànsit i accionar en els territoris 
i, en definitiva, en la pèrdua de relacions interpersonals dels i les 
joves. 

Les limitacions de mobilitat provoquen que joves de comu-
nitats i municipis contigus no puguin tenir relació de proximitat 
entre ells, ja que no poden traspassar els límits geogràfics cons-
truïts per la violència de les pandilles. Aquest fet, en les dones 
joves, agreuja la situació de menor marge de mobilitat respecte 
a l’home imposada socialment per la seva condició de gènere. 
Aquesta manca d’interrelació social en la vida pública, està sent 
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substituïda per formes virtuals, com les xarxes socials, que no 
sempre són utilitzades de forma adequada, i que estan generant 
una coexistència de violències contra les dones en l’espai físic i 
virtual.



La prevenció en el marc 

de les estratègies

per a una vida lliure

de violències contra

les dones

Leticia Sánchez Moy
TAMAIA, viure sense violència SCCL
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La presència de les dinàmiques abusives entre la població ju-
venil en el context europeu1 suscita, com a mínim, preocupació i 
alarma i, fins i tot, sorpresa per a qualsevol receptor/a dels mit-
jans de comunicació.

Per a les expertes i per als qui portem anys treballant en la 
lluita per eradicar aquesta xacra social tampoc ens deixa indife-
rents. Intentem buscar-hi una explicació que permeti ubicar la 
problemàtica i continuar treballant per generar nous models de 
ser i estar en el món i noves maneres de relacionar-se. Per tot 
això, seguim partint de la mateixa premissa: la violència masclista 
és una qüestió estructural, és un problema social i és responsabi-
litat de tots i totes.

Però per això és necessària la implicació dels poders públics 
(més enllà d’una simple declaració d’intencions) i una aposta amb 
compromís en la tasca d’eradicar-la. Per part de les institucions, 
però també proveïnt les entitats dels recursos necessaris per po-
der fer la nostra feina.

1 Fem referència a Europa donat que és el context que coneixem, però això 
no vol dir que la prevalència d’aquesta violència es manifesti únicament en 
aquest context, sabem que la violència no comprèn fronteres.
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La prevalència de la violència2 sorprèn encara més quan 
aquesta es manifesta entre els i les més joves. Apareix la preo-
cupació i amb ella la necessitat de resposta o explicació del què 
està passant. Nosaltres no tenim aquestes respostes, però sí 
que disposem d’una comprensió de la violència i, per tant, d’una 
anàlisi de la mateixa que ens pugui aproximar a conèixer les claus 
per incidir en la seva eradicació.

TAMAIA, viure sense violència, en la seva llarga trajectòria, ha 
anat construint un model d’intervenció integral que parteix d’una 
comprensió de la violència des del model ecològic i interseccio-
nal3 que articula el projecte de l’entitat i ens permeti superar els 
reduccionismes de mirades que entenen que els eixos d’opressió 
funcionen de manera independent. (Sánchez Moy, 2014: 53)

“Els nivells de la prevenció”4 ens ajuden a ubicar les diferents 
actuacions a desenvolupar, facilita ampliar la mirada i planificar 

2 Podem remetre’ns a l’estudi publicat pel Ministeri “Percepción social de 
la violencia de género en la adolescencia y la juventud”, on trobem dades 
referents a la tolerància a la violència (només un 44% en reconeix l’existència). 
Aquesta percepció entre els i les més joves és considerablement inferior que 
la de la població adulta. Per tant, les accions de sensibilització i prevenció no 
estan funcionant o bé, la fal·làcia de la igualtat s’està mostrant en la pràctica 
com un factor de risc afegit per la poblaió més jove.
També podem fer referència a altres fonts com la que va publicar el 2013 la 
Fiscalía General del Estado, en què informava que els casos de violència de 
gènere protagonitzats per menors han crescut un 33% en un any.

3 Per ampliar, consultar “Estimar no fa mal”, 2015 Barcelona.

4 El Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista defineix la prevenció com “el conjunt d’accions encaminades a 
evitar o reduir la incidència del fenomen de la violència masclista mitjançant 
la reducció dels factors de risc.”
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accions que puguin desenvolupar-se en diferents nivells. D’aques-
ta manera, les accions tindran major incidència.

Per la seva banda, la prevenció primària fa referència a accions 
concretes que s’activen quan encara no hi ha indicis de violència 
masclista. És proactiva, ja que planteja atacar les causes iden-
tificades del problema abans que aquest s’arribi a produir. Són 
actuacions dirigides tant a transformar l’entorn de risc com a 
reforçar la capacitat de resiliència. Aquesta prevenció no es pot 
limitar a una orientació individual, sinó que s’ha de dirigir a la 
comunitat o a un grup de persones.

Aquí es situarien la gran majoria d’accions que desenvoluparem 
dins del programa de prevenció dirigides a la infància, la joventut 
i l’adolescència5.

La clau de la prevenció primària és acompanyar a la infància i 
la joventut en la incorporació de canvis en els processos de socia-
lització del gènere abans que aquests s’arribin a interioritzar en 
la subjectivitat de la joventut d’acord amb els patrons de gènere 
normatiu (Roca i masip, 2011). En el cas d’incidir en etapes on les 
interioritzacions estan més arrelades la clau estarà en facilitar la 
desconstrucció i reconstrucció d’aquesta subjectivitat.

En aquest sentit, el paper que ocupen les institucions so-
cio-educatives i els mitjans de comunicació són fonamentals. Les 
i els professionals s’han de dotar d’una perspectiva crítica (Cobo, 
2008) i els mitjans de comuicació de masses han d’assumir la 

5 Portem més de 15 anys acudint als centres educatius per desenvolupar 
accions preventives en format de tallers. En aquests anys d’experiència hem 
creat tallers amb continguts diferencials, adaptats als diferents grups d’edat 
i a les seves especificitats. L’objectiu: dotar-los/les d’eines perquè puguin 
detectar l’abús i les seves subtileses, facilitar la seva detecció i convidar-les a 
demanar ajuda quan ho necessitin.
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responsabilitat que tenen en la transmissió de valors no sexistes 
(Íbid. 2014: 60).

Per la seva part, la prevenció secundària6, encarregada de 
reduir la taxa de prevalència i l’objectiu de la qual es basa en 
assegurar una identificació precoç del problema i una interven-
ció ràpida i eficaç, ens presenta com a qüestions bàsiques les se-
güents:

(…) l’accés a la informació sobre la problemàtica, la descons-
trucció d’estereotips i falses creences que reprodueixen i sostenen 
el sexisme i el patriarcat com a causants de la violència masclis-
ta, la formació dirigida a professionals, l’articulació de protocols 
que assegurin un consens i facilitin la coordinació entre agents 
implicats i una xarxa de serveis que no només facilitin, sinó que 
seguin l’accés de les persones a les qüestions aquí assenyalades.
(ibíd. 2014: 60)

I la terciària destinada a reduir els efectes i les seqüeles de les 
violències de gènere que es concreten en programes de recupe-
ració i rehabilitació per a les persones afectades. És a dir, aquest 
nivell de prevenció comprendria el suport i l’atenció individualit-
zada i comunitària de les persones afectades i els seus entorns7.

L’articulació dels diferents programes està directament 
relacionada amb la comprensió del fenomen i el nostre model 
integral.

El projecte de TAMAIA no tindria sentit si no és pensat des de 
la incidència política. En aquest sentit nomenem algunes de les 
qüestions que, essent definitòries de l’entitat, també expliquen 
des d’on i com duem a la pràctica el nostre projecte.

6 Aquí es situaria el programa de formació/investigació de TAMAIA.

7 Aquí trobaríem el programa d’atenció de TAMAIA.
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Ho fem des d’estar i actuar com un compromís polític clar i 
directe. Per fer front a les diferents formes d’opressió que patim 
les dones i tots els col·lectius que s’allunyen de la norma de gènere 
hem de disposar d’un marc perfilat per les teories i pràctiques 
feministes. Aquestes no són alienes a formes específiques 
d’organitzar-se. Des de TAMAIA, viure sense violència apostem 
per un “fer des de la pràctica” que beu de l’experiència pròpia 
i de la de totes aquelles dones que ens acompanyen en aquesta 
tasca, regalant-nos els relats de les seves històries de vida, les 
seves experiències i la mostra de les seves resiliències que es 
despleguen dels testimonis dels que ens fan partícips quan les 
acompanyem en els seus processos de recuperació de la violència 
viscuda.

I és des d’aquí des d’on existim i s’edifica el nostre projecte. 
El “fer des de la pràctica” no es limita als diferents àmbits 
d’actuació, ni formes d’incidir, sinó també en l’estar des del 
coneixement situat8. Aquest es tradueix també en la manera en 
la que ens ajuntem, ens trobem i ens relacionem dins del mateix 
equip de treball.

8 Concepte que aporta Haraway. Ella ressalta la idea que el lloc des del qual 
es realitzen les pràctiques és sempe un lloc particular, i la il·lusió objectivista 
del no-lloc (com a negació del lloc, simplement) és denunciada per a passar 
a pensar l’objectivitat com el reconeixement del lloc propi a partir del qual 
es configura un coneixement situat. La proposta de Haraway és clarament 
política, perquè suposa la negació d’un objectivisme masculinista, associat 
a la idea de ciència com a instrument neutral de coneixement del món. La 
preocupació de Haraway és clarament per un tipus de coneixement que 
aconsegueixi al mateix temps construir-se en projecte polític, crític inclús 
de si mateix, que produeixi coneixements situats i negui la possibilitat de 
coneixements objectius universals i eterns. Com? Reconeixent les seves 
“posicions del subjecte”, ha de poder donar compte d’elles, reconèixer-se en 
elles, assumir-les com a pròpies o no i a partir d’aquest lloc particular generar 
coneixement. (Sánchez Moy, 2011)
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TAMAIA, viure sense violència va néixer com a grup d’ajuda 
mútua. En aquell moment era l’espai necessari per començar a 
teixir en el que més endavant es va anar forjant. El 1995 ens cons-
tituïm com a associació i finalment el 2006 ens transformem en 
una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre.

D’altra banda, som una entitat que neix del moviment de do-
nes i que pertany als moviments feministes. Això “ens col·loca al 
marge de la institució pública i permet que les nostres actuacions 
i intervencions responguin d’acord als nostres propis preceptes i 
posicionament polític a diferència del treball que pot desenvo-
lupar-se des de les institucions. Aquestes funcionen per mandat 
públic.

Partint d’aquest marc i d’acord amb aquest model d’inter-
venció, fem una breu exposició d’algunes línees d’actuació que 
poden ser eficaces per l’eradicació de la violència masclista. Prè-
viament, delimitarem els col·lectius als que fem referència i obri-
rem paral·lelament algunes reflexions que poden condicionar les 
intervencions.

La joventut és un grup molt heterogeni. Les seves creences, va-
lors, actituds, expectatives i comportaments difereixen considera-
blement. Són les seves experiències i un infinit ventall d’influències 
socials el que les converteix en una població diversa.

La definició de joventut no s’ha de restringir a una etapa 
de desenvolupament físic, cognitiu o social, o a un 
posicionament històric i cultural. Ha de poder incloure les 
diferents variables, qüestions i factors que la constitueixen 
i la configuren no només com a una etapa de socialització 
sinó com un període de construcció de subjectivitat, 
regulació del comportament i desenvolupament d’habilitats.” 
(Fandiño, 2011:161 en 2014: 64)
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Si bé poden semblar òbvies les aportacions respecte a la po-
blació juvenil, es tornen necessàries al detectar les problemà-
tiques que ens ofereixen pistes sobre la prevalença d’aquesta 
violència. Aquestes no només hi són en les pròpies especificitats 
dels col·lectius, sinó també en les persones que intervenim direc-
ta o indirectament amb ells/es.

Ens hem parat en algun moment a reflexionar sobre què pen-
sem de la joventut i de les relacions que estableixen? La manera 
en què ens relacionem amb aquests col·lectius acostuma a eixir 
de la verticalitat que encarna una jerarquia en base a l’edat. En 
ocasions pot funcionar com obstacle en la comunicació i en la 
manera de relacionar-nos. 

En parlar de violència no podem obviar la representació que 
tenim de les seves relacions sexe-afectives. Algunes autores par-
len de la “trivialització de la violència en la joventut” i és que les 
relacions amoroses en l’adolescència tenen poca transcendència 
en l’imaginari col·lectiu. Es pensa que a aquesta edat els senti-
ments no són seriosos, ni profunds; que les relacions en aquesta 
etapa de la vida són un joc i que les seves dificultats i problemes 
són exageracions “pròpies de l’edat” que passaran en poc temps. 
(Meras Lliebre, 2003 a 2009: 16)

Des d’aquest posicionament, difícilment podrem dissenyar 
una campanya de prevenció on les joves es sentin identificades ni 
una acció preventiva, ni tampoc acostar-nos a elles per oferir un 
suport i un acompanyament en identificar, sortir o recuperar-se 
d’una relació de violència.

Una altra reflexió en la que ens hem detingut té a veure amb 
els obstacles per la detecció. Nosaltres hem detectat dues grans 
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qüestions a fer front: la fal·làcia de la igualtat9 i les representa-
cions de violència.

Aquesta fal·làcia suposa un dels obstacles en la identificació 
i detecció de l’abús. La idea que ja està tot aconseguit, que vi-
vim en una societat on homes i dones no només som iguals sinó 
que tenim les mateixes possibilitats, funciona com una espècie de 
“camp de cultiu” on les desigualtats de gènere es difuminen. El 
discurs de la igualtat posa en risc a les joves ja que invisibilitza la 
dificultat de negociació en el marc d’unes relacions de poder on, 
a més a més, donar per suposat la inexistència de les desigualtats 
de gènere fa que elles no s’hagin de plantejar quins elements de 
la socialització masclista estan funcionant en la interacció. Una 
jove haurà d’oferir la seva cura sense plantejar-se que potser 
aquestes qüestions tenen a veure amb mandats de gènere, i ell 
la protegirà sense mostrar la seva vulnerabilitat perquè serà fidel 
a la seva masculinitat hegemònica. El no plantejar la reproducció 
dels rols de gènere com un dels elements que generen desigualtat 
fa que es reprodueixin diferències de poder entre ambdós, però 
des d’un lloc que sembla que sigui fruit d’una elecció personal. 
(Sánchez Moy, 2014: 69)

Les representacions de la violència que s’estan transmetent 
tenen un impacte en la població en general i en la juventut en 
particular.

9 Es basa en la creença que vivim en una societat lliure de discriminació i 
que l’avenç és real i efectiu. Sense intenció de negar els avenços en la matèria, 
en fer un lleuger però audaç cop d’ull al nostre voltant percebrem la subtilesa 
amb la que el patriarcat, dinàmic també en la seva capacitat d’adaptació, 
segueix establint relacions de poder i dominació. Les seves formes no són 
altres sinó les mateixes, més astutes i refinades i per tant, en alguns casos 
més difícils d’identificar. El context actual del patriarcat en el que la joventut 
es desenvolupa és complex i contradictori, raó per la qual, la prevenció es fa 
cada cop més ineludible. (Sánchez Moy, 2014: 56)
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Els mitjans de comunicació mostren majoritàriament una 
simplificació del fenomen, centrant-se en el còmput de dones 
assassinades, tractant els casos de violència com a una qüestió 
privada, i —freqüentment— qüestionant les declaracions de les 
víctimes o inclús culpabilitzant-les de les agressions. L’impac-
te que generen en les persones joves es posa de manifest en la 
construcció d’unes representacions de la mateixa que no fan més 
que distanciar-los/les del problema.

Respecte les campanyes contra la violència, si bé trobem 
també el que podríem denominar com a “bones pràctiques”, la 
realitat és que segueixen transmetent una imatge reduccionista 
de la problemàtica i dibuixen un perfil estandaritzat de víctima i 
agressor en què la població jove no s’hi reconeix.

Tant campanyes com mitjans de comunicació enforteixen la 
estereotipació de les víctimes de violència o dels qui corren el 
risc de patir-la. Retratant a una dona heterosexual, de mitjana 
edat, amb càrregues familiars que la impossibiliten a sortir de 
la situació, immerses en una relació d’anys i en convivència amb 
l’agressor. Per poder entendre les relacions d’abús que es pro-
dueixen entre la població jove és necessari visibilitzar no només 
les parelles ja constituïdes i en convivència, sinó la presència 
d’aquesta violència en relacions més o menys casuals o esporàdi-
ques i aquelles que s’estableixen entre població jove.

Aquestes dues qüestions, des de la nostra experiencia, es 
constitueixen com els principals obstacles en la detecció del se-
xisme i de l’abús en la parella, i encara més en la població més 
jove.
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No voldríem acabar sense parlar sobre la responsabilitat i, se-
guint aquesta línia, pensar on col·loquem la responsabilitat quan 
parlem de violència i població juvenil. I és que:

Els rols i estereotips continuen integrant-se a través del procés 
de socialització. No podem pensar que la prevalença dels valors 
sexistes són responsabilitat únicament d’aquests col·lectius, do-
nat que no són més que el reflex d’una estructura patriarcal enca-
ra vigent. És feina de la prevenció la desconstrucció d’aquests va-
lors mitjançant un procés de reaprenentatge. La responsabilitat, 
així com la problemàtica, és social i per tant la prevenció es fa no 
només necessària, sinó imprescindible en el desplegament d’un 
compromís polític i social. (Sánchez Moy, 2014: 64)
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TAMAIA, viure sense violència som una cooperativa d’inicia-
tiva social que treballem en la problemàtica de la violència de 
gènere des de 1992. Des de l’inici s’ha apostat per realitzar una 
intervenció que pugui considerar la complexitat del fenomen així 
com els diferents àmbits a través dels quals és necessari incidir.

És des d’aquesta perspectiva que la organització comença 
atenent dones que estan en situacions de violència, sobretot en 
la parella i en la família, creant un model d’intervenció propi, i 
paral·lelament desenvolupa altres braços necessaris per aquesta 
mirada i abordatge integral. Un d’aquests braços és la prevenció i 
sensibilització a través de les quals intentem incidir en la població 
més jove i en els infants. Un altre dels braços imprescindibles per 
a una bona praxis és la formació a professionals, a través de la 
capacitació en la prevenció, detecció i intervenció en violència de 
gènere. Avui dia, ens trobem en un terreny pantanós en relació a 
la preparació de les i els professionals, ja que és massa comuna 
la poca formació professional en violència i la detecció de ma-
les praxis que generen victimització secundària1 en les dones i 
que, en moltes ocasions, les perjudiquen en els seus processos 
de separació, en processos judicials i, òbviament, en el procés de 
recuperació personal.

1 La victimització secundària és un patiment afegit que infereixen les 
institucions i professionals encarregats d’assistir, protegir i acompanyar la 
víctima.
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Finalment, un dels braços que va ser imprescindible i que 
forma part de la columna vertebral de l’entitat és la participa-
ció comunitària. És a través d’aquest braç que participem en xar-
xes tant socials i activistes com institucionals. TAMAIA neix dins 
de Ca la Dona, un espai creat per dones i per a dones que fins 
ara segueix sostenint l’entitat a través de la sororitat feminista. 
Aquest inici en què es presenta el recorregut de l’entitat és per 
fer entendre des d’on fem les nostres aportacions, ja que la po-
lítica feminista i el treball en equip seran dos dels nostres eixos 
d’orientació i acció.

Abans d’entrar en els protocols ens agradaria fer un incís en 
quin és el fenomen en el qual estarem incidint, com anomenem i 
què anomenem, ja que els diferents conceptes que es venen uti-
litzant actualment en relació a la violència de gènere ens situen 
en perspectives diferents i per tant poden variar la intervenció i 
la/les subjecte/s d’aquesta.

Avui dia, a Espanya i concretament a Catalunya, tenim diver-
ses opcions sobre com anomenar i per tant des d’on entenem la 
violència que s’exerceix actualment contra les dones.

La violència de gènere seria la definició comuna que ens per-
met entendre’ns des de definicions consensuades a nivell inter-
nacional. En el nostre context, la violència de gènere, a través de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, s’ha reduït a aque-
lla violència exercida per la parella o ex parella, per tant sempre 
hi contempla un vincle sentimental. Tot i que ha estat un gran 
avenç i la violència dels homes cap a les dones en la parella ha 
passat a ser un delicte, aquesta visió ha reduït la capacitat d’ac-
tuació en l’àmbit legal.
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Article 1. La present Llei té per objectiu actuar contra la violència 
que, com a manifestació de la discriminació, la situació de 
desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, 
s’exerceix sobre aquestes per part dels qui són o han estat els 
seus cònjuges o dels qui estan o han estat lligats a elles per 
relacions similars d’afectivitat, encara que sense convivència.

Per tant, hi ha tot un ventall de violències de les que les dones 
en continuaran sent receptores pel fet de ser dones que no es 
contemplen dins d’aquest marc legal, tot i el supòsit de la llei que 
reconeix la violència com una manifestació de les relacions de 
poder històricament desiguals entre dones i homes.

A Catalunya específicament es va crear la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, una 
llei civil que va comptar amb els grups de dones que treballem 
o participem activament en la lluita contra la violència cap a les 
dones. Aquesta llei parla de violència masclista en comptes de 
violència de gènere i amplia els àmbits en els quals es manifes-
ta, afegeix a l’àmbit de parella i familiar els àmbits laboral, so-
cial i comunitari, on entrarien la mutilació genital femenina, les 
agressions sexuals o els matrimonis forçats entre altres formes 
de violència, i incideix en senyalar la ideologia que sosté les di-
ferents violències contra les dones. No hem tingut la sort que 
s’inclogués un altre àmbit que reclamaven les organitzacions de 
dones i que sí que es contempla en la Ley especial integral para 
una vida libre de violencia para las mujeres del Salvador, la violèn-
cia institucional2.

2 Violència institucional: Tota acció o omissió abusiva de qualsevol servidor 
públic, que discrimini o tingui com a fi dilatar, obstaculitzar o impedir el gaudi 
dels drets i llibertats fonamentals de les dones; així com la que pretengui 
obstaculitzar o obstaculitzi l’accés de les dones al gaudi de polítiques 
públiques destinades a prevenir, atendre, investigar, sancionar i eradicar les 
manifestacions, tipus i modalitats de violència conceptualitzades en aquesta 
llei d’El Salvador.
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Després d’aquesta exposició aclarim que tot i que en l’article 
ens referirem a partir d’ara en la terminologia a violències mas-
clistes perquè és a través de la que estarem concretant a què 
ens referim, les experiències que exposarem més endavant de la 
participació en creació de protocols seran sota la limitació que 
ens suposa la llei espanyola que només contempla la violència 
per part de la parella i exparella.

El què anomenem tindrà relació directa amb quina delimita-
ció i objectius ens podrem plantejar en la tasca de creació dels 
protocols d’intervenció en violència masclista.

Els protocols com a eines professionals, que ens ajuden en 
la intervenció en violència, han de poder ser elaborats a partir 
de la responsabilitat social de participar en un canvi ideològic a 
través de propostes pràctiques que situen la violència masclista 
com a un problema social, polític i de salut en qualsevol socie-
tat. Evitant victimitzar les dones a través dels diversos mites que 
s’han anat desenvolupant al voltant de “què és una dona mal-
tractada”, per exemple situar les dones com a víctimes passives 
sense recursos personals o bé com a aquelles “dones pèrfides i 
maquiavèl·liques” que fan un mal ús dels sistemes de protecció i 
de la denúncia en benefici propi. O bé dels mites generats sobre 
els homes maltractadors com aquells que desresponsabilitzen als 
agressors a través de situar la violència masclista com una malal-
tia o un problema individual.

Els protocols tindran la funció de dinamitzar, ordenar i coor-
dinar el treball en xarxa existent, és a dir els circuits d’intervenció 
presents en cada territori.

Quan treballem en violència és necessari el treball en xarxa 
per tal de poder intervenir en la complexitat i diversitat de formes 
de les situacions de violència i els múltiples efectes d’aquesta, no 
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únicament en les dones sinó també en el seu entorn immediat. 
Quan no tenim present aquesta xarxa correm el risc de sentir que 
estem intervenint cadascuna en la nostra pròpia parcel•la i no hi 
ha comunicació i suport a través del qual sostenir les situacions 
que ens anem trobant. Això també té el risc que no tinguem tan 
clares quines són les nostres funcions i/o els límits d’aquestes. 
Per tant, en la creació d’un protocol haurem de tenir en compte 
els diferents nivells de prevenció i intervenció (primària, secun-
dària i terciària) i serà necessari establir canals de comunicació 
entre els diferents àmbits d’actuació per tal de poder realitzar un 
treball conjunt, coordinat i complementari. Quan aquests canals 
i circuits no estan dissenyats i impulsats per les i els diferents 
professionals que intervenen en violència els protocols d’actua-
ció poden ajudar a començar a dissenyar aquests ponts per faci-
litar el treball cooperatiu i coordinat. L’objectiu últim serà poder 
proporcionar atenció, protecció i reparació a les dones que han 
patit violència així com als seus fills i filles, a més de recursos 
per aquells homes que, més enllà de les mesures alternatives de 
presó, busquin un servei en el qual tractar el seu paper com a 
agressors.

A la ciutat de Barcelona per exemple, les i els professionals 
van començar a impulsar el circuit. Protocol marc per a una in-
tervenció coordinada en violència masclista es dissenya amb l’ob-
jectiu d’establir un marc conceptual comú, ja que les diferents 
institucions que disposaven de protocols emmarcaven la violèn-
cia masclista en àmbits conceptuals diferents, el que suposava 
que les intervencions no sempre fossin adequades. Les experièn-
cies locals anteriors (aquí ens referim a diversos exemples com 
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el Circuit de Barcelona contra la violència el 20013), van facilitar 
el consens necessari per la participació i el compromís de dife-
rents actors (col·legis professionals, municipals) a més dels que 
per competència directa havien de participar (salut, policia, edu-
cació, serveis socials, judicatura) ja hi havia tot un treball fet i per 
tant el protocol fou una participació dels diferents serveis que 
en aquest moment estaven intervenint de manera més o menys 
coordinada en el circuit.

Els protocols han de ser, per tant, un resultat d’aquest treball 
en xarxa. Quan existeixin les condicions estructurals que faciliten 
aquest treball en xarxa podrà abordar-se des de les necessitats 
concretes del municipi/territori i els recursos disponibles i neces-
saris. De fet, els protocols poden optimitzar justament aquests 
recursos a través de valorar les accions que s’estan efectuant i 
donar cabuda a les i els agents socials que intervenen d’una ma-
nera o altra. Per exemple, la inclusió dels grups de dones que 
treballen en el territori serà un gran aportament al circuit, diríem 
que imprescindible, ja que són les que compten amb l’experièn-
cia en el treball de base i que moltes vegades acaben abordant 
casos als quals l’administració no hi arriba. En el cas exposat an-
teriorment, la creació del protocol marc de Catalunya, TAMAIA 
va participar com a assessora en aquest protocol degut a la llarga 
experiència del treball amb dones en situacions de violència així 
com en el treball en xarxa. Posteriorment, també hem partici-

3 L’Ajuntament de Barcelona va engegar l’any 2012 el Circuit BCN contra la 
Violència, un pla d’atenció, acollida i prevenció dels casos de maltractaments 
a les dones de la ciutat. Amb l’objectiu d’obrir les màximes portes possibles 
a les víctimes de violència en el moment de demanar ajuda. Amb aquest 
objectiu es van redefinir els serveis assistencials municipals i es van coordinar 
per tal que qualsevol professional pogués atendre a una dona en situació de 
violència i actuar de la forma més ràpida i eficaç possible. 
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pat com a assessores en la creació del Protocol de Joventut per 
a l’abordatge de la violència masclista, realitzat el 2013, 4 anys 
després del protocol marc.

D’aquí es dedueix que un protocol tindrà sentit i serà re-
forçat en la seva funció quan existeixi un circuit d’intervenció en 
violència. Els protocols seran instruments que ens ajudin a poder 
proposar i consensuar les intervencions necessàries per a la pro-
blemàtica a abordar. Per tant necessitarem treballar en quines 
necessitats s’han detectat i com s’han d’abordar. En aquest cas 
torna a ser imprescindible comptar amb la presència de les orga-
nitzacions de dones que treballen directament i que tenen l’ex-
periència i l’expertesa de la pràctica i la formació especialitzada, 
així com els serveis que són receptors de les primeres demandes 
i que poden ser elements importantíssims de detecció de situa-
cions de violència incipient. En l’experiència a Catalunya, després 
de l’elaboració del protocol marc el 2009 es va treballar en el Pro-
tocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la 
salut a Catalunya el 2010, que contempla l’àmbit de la salut i les 
diferents realitats a abordar des d’aquest (drogodependències, 
diversitat funcional, migració...), i no serà fins el 2013 que no es 
publicarà el de Joventut.

Com anem remarcant, l’elaboració del protocol hauria de par-
tir del treball en xarxa previ i hauria de ser el resultat d’un procés 
participatiu, consensuat i que compti amb la necessitat de forma-
ció prèvia. Aquesta última part és molt important encara que no 
sempre veurem que sigui la realitat en la qual ens mourem, per 
això pensem que és necessari que hi hagi veus autoritzades per 
la seva trajectòria i formació en violència masclista en el procés 
d’elaboració dels protocols així com en les seves posteriors revi-
sions. Per tant, s’haurà de plantejar el marc ideològic sobre què 
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s’aborda i des d’on i facilitar que els grups de treball que es gene-
ren puguin comptar amb varietat de veus expertes. 

Com a anècdota, en la creació dels Estándares de servicios del 
protocolo de juventud es va comptar amb la participació d’unes 
30 professionals, entre els que es va comptar amb grups de dones 
molt diversos. A part d’aquests, es trobaven presents professio-
nals de salut, educació, justícia, serveis socials, cossos de segure-
tat, etc. Realment la formació en violència masclista era variada, 
va ser un treball molt enriquidor unir tantes veus diverses que 
poguessin escoltar i aportar necessitats diverses de cada servei, 
essent a vegades difícil el consens i per tant havent de treballar 
en qüestions en les quals totes i tots hi estiguéssim d’acord. Real-
ment la formació prèvia pensem que facilitaria generar treball en 
xarxa més fluid i profund.

Seguint l’exemple mencionat, la participació ha de comptar 
amb els diferents serveis i entitats socials implicades, ja que les 
realitats seran diverses i això enriquirà el procés de creació del 
protocol així com les situacions i complexitats a tenir en compte.

Una altra de les condicions que afavoreixen l’elaboració 
d’un protocol de qualitat és que la conducció del grup de treball 
compti amb una dinamització experta en la temàtica així com en 
la conducció de grups, posar a treballar junts personal de l’àmbit 
de la salut, de l’educació, de la justícia, de la seguretat, de l’àmbit 
comunitari, etc. no és gens fàcil i serà la perícia de les que dina-
mitzin per poder trobar llenguatges i eixos de treball comú.

Per poder iniciar aquest treball és important comptar amb el 
compromís polític de les institucions implicades així com una pre-
visió de recursos econòmics, tècnics i humans adequats. A Cata-
lunya trobem realitats molt diverses, en les quals hi ha municipis 
que compten, a part del Protocol marc, amb el seu propi protocol 



53

territorial i a més en determinats centres o institucions també 
han fet la creació pròpia de protocols d’actuació, per exemple en 
centres escolars; en canvi hi ha municipis als quals els mancaran 
aquests protocols més específics. Aquest exemple posa de ma-
nifest la voluntat política en el treball en violències masclistes i 
l’aportació de recursos per generar grups de treball que puguin 
tenir més eines per detectar i intervenir, així com una millora de 
l’aprofitament dels recursos del territori mateix.

Una vegada elaborat el protocol serà necessari que aquest 
es posi en pràctica i faciliti el coneixement mutu dels professio-
nals, els ponts de comunicació en la resolució i derivació de ca-
sos i, punt molt important, el suport mutu per afrontar els casos. 
Com bé sabem, hi ha casos que seran complexes d’abordar i en 
moltes ocasions ens faran xocar amb la sensació d’impotència en 
la intervenció perquè a vegades no hi ha suficients recursos per 
cobrir les necessitats de la dona, o bé són casos en què hi ha un 
gran nombre de professionals intervenint. Per no sentir aïllament 
o descoordinació el treball en xarxa continuat permetrà fer sentir 
aquest suport mutu. La violència és molt contaminant i nociva, 
tant per la dona com pel seu entorn, com per les i els professio-
nals que hi intervenim. Per tant, és un exercici d’autocura el no 
treballar des de la soledat, ja que la responsabilitat dels efectes 
de la violència pot sobrepassar-nos a nivell professional i humà.

A la vegada, el treball en xarxa ens permetrà veure les dificul-
tats de coordinació a millorar, la falta de recursos, els límits en la 
intervenció de cada servei i professional i el treball amb aquells/
es que no compten amb una suficient formació i sensibilitat en el 
tema i que en canvi estan intervenint prenent decisions impor-
tantíssimes en la vida de les dones i els seus fills i filles.

Finalment, haurem de tenir en compte quin treball posterior 
es fa del protocol i quin seguiment té.



54

Algunes de les dificultats que ens trobem en aquests punts 
són, per un costat, la manca de revisió dels protocols i, per tant, 
la manca d’actualització. A través del temps i de les modifica-
cions en l’administració els serveis poden anar canviant tant en 
la seva estructura com en les seves funcions, o bé poden sorgir 
nous serveis més especialitzats, més generalistes... És necessària 
l’actualització per tal que els i les noves professionals coneguin 
els circuits i les funcions. Respecte a la revisió dels circuits i els 
protocols serà necessari comptar amb les premisses que s’han 
exposat anteriorment.

D’altra banda, una de les realitats freqüents és la falta de co-
neixement per part de moltes i molts professionals de l’existència 
dels protocols específics del seu àmbit ja existents. Aquest pro-
blema en moltes ocasions està relacionat amb la falta de voluntat 
política, ja que ens trobem amb professionals del circuit que no 
han rebut formació específica, a vegades tampoc se’ls exigeix, i 
les pròpies dinàmiques i falta de recursos de les seves estructu-
res organitzatives no faciliten el coneixement d’aquestes eines, 
només aquells/es sensibilitzats tindran a l’abast aquests recursos. 

Fins aquí hem volgut aportar algunes idees en relació als pro-
tocols i la necessitat i necessitats d’aquests, quan hi ha voluntat 
política el treball en la creació de protocols pot ser un gran apor-
tament en la lluita contra les violències masclistes.
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