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La intervenció amb homes en el marc d’una resposta 
coordinada contra la violència de gènere: reflexions a 
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Associació Conexus

Introducció
Vull agrair a les organitzadores del Seminari d’Intervenció-Investigació 
en Violència de Gènere. Polítiques socials. Articulacions en la xarxa 
socioprofessional. Coneixements i anàlisis feministes en la comunitat 
universitària, realitzat durant els mesos de febrer a maig del 2014, a la Pilar 
Albertín, l’Antonia Dorado i la Irene Matés la invitació no només a participar 
en el seminari —el qual va tenir molt bona acollida—, sinó també a col·laborar 
amb un escrit en la realització d’aquest volum editat per elles. Aprofito aquesta 
invitació compartint algunes reflexions al voltant de la intervenció amb homes 
que exerceixen violència de gènere, el tema de la meva intervenció en el seminari 
el dia 30 de març, arrel de tres esdeveniments rellevants que han succeït a escala 
europea des d’aleshores (i en dos dels quals hem participat d’una manera més 
o menys activa des de l’associació Conexus), per ordre d’importància (no pas 
cronològic):

1. L’entrada en vigor del Conveni d’Istanbul, el nou marc europeu en matèria 
de violència de gènere i sexual (1 d’agost del 2014).

2. La fundació de la Xarxa Europea per al Treball amb Agressors de 
Violència de Gènere (European Network for the Work with Perpetrators 
of Domestic Violence, WWP-EN) com a entitat legal (8 d’abril a 
Copenhaguen).

3. La celebració del 1r Congrés Europeu sobre l’avaluació dels programes per 
a homes agressors de violència de gènere (21 i 22 d’octubre a Barcelona).

Acabaré aquestes reflexions amb alguns apunts sobre la seva traducció a la 
pràctica en el programa d’atenció als homes del Programa d’Atenció Integral 
contra la violència de gènere (PAI) de l’associació Conexus.



Heinrich Geldschläger100

El Conveni d’Istanbul
El Conveni del Consell d’Europa sobre Prevenció i lluita contra la violència envers 
les dones i la violència domèstica, també anomenat Conveni d’Istanbul, va entrar 
en vigor el passat 1 d’agost del 2014. Aquest nou marc normatiu europeu 
sobre la violència de gènere, que és d’obligat compliment per part dels països 
que l’han ratificat —entre ells Espanya—, significa un salt qualitatiu en les 
normes internacionals per diferents raons, entre elles perquè defineix la violència 
de gènere i sexual com una violació dels drets humans i com una forma de 
discriminació, i perquè inclou una perspectiva de gènere en el seu abordatge, 
centrant el seu articulat en drets i protecció de les víctimes.

Per al tema de la intervenció amb els homes que exerceixen violència de gènere, 
el Conveni d’Istanbul també és molt rellevant atès que, en l’article 16, obliga als 
estats membres a «adoptar les mesures legislatives o altres que siguin necessàries 
per crear o donar suport a programes destinats a ensenyar als autors de violència 
domèstica a adoptar un comportament no violent en les relacions interpersonals 
per prevenir noves violències i canviar els esquemes de comportament violents».

En el mateix article insta als estats a «vetllar perquè la seguretat, el suport i els 
drets humans de les víctimes siguin una prioritat i que, si escau, aquests programes 
es creïn i s’apliquin en coordinació estreta amb els serveis especialitzats en el 
suport a les víctimes».

Així, el Conveni d’Istanbul no només insta als estats a crear i/o donar suport a 
programes específics per a homes que exerceixen violència de gènere, sinó que 
adopta dos dels principals criteris de qualitat que diversos organismes a diferents 
països ja havien establert per a aquests programes (Geldschläger, 2012):

• la seguretat, el suport i els drets de les víctimes (dones, i filles i fills) han 
de ser la prioritat dels programes d’intervenció amb homes en tots els seus 
nivells i totes les seves fases;

• els programes per a homes s’han de crear i aplicar en estreta coordinació 
amb els serveis especialitzats de suport a les víctimes.

La Xarxa Europea per al Treball amb Agressors de Violència de Gènere
La Xarxa Europea per al Treball amb Agressors de Violència de Gènere 
(European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, 
WWP-EN) es va crear el 2008 com a xarxa informal d’organitzacions que 
ofereixen aquest tipus de programes, a partir del projecte Daphne II, Work 
with Perpetrators of Domestic Violence in Europe, el qual havia realitzat una 
enquesta entre els programes europeus amb l’objectiu de crear-ne un mapa de 
les diferents pràctiques, els contextos, les metodologies, les dificultats i les 
necessitats (Geldschläger et al., 2010). Un dels principals resultats de l’enquesta 
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realitzada entre 170 programes de 19 països europeus va ser l’alt percentatge 
d’incompliment d’alguns dels principals estàndards de qualitat, especialment 
aquells referits al contacte amb les víctimes i la coordinació amb els serveis 
que hi donen suport. En conseqüència, un dels productes d’aquell projecte va 
ser una Guia per a desenvolupar estàndards de qualitat per programes dirigits a 
homes que exerceixen violència de gènere, que incloïa aquests i d’altres criteris 
(Geldschläger et al., 2010). La xarxa europea es va crear amb l’objectiu de 
fomentar que els programes d’atenció a homes agressors a Europa prioritzin la 
seguretat i els drets de les víctimes, i que compleixin els estàndards de qualitat 
establerts a través de l’intercanvi de bones pràctiques i la formació, entre altres 
activitats.

L’abril d’enguany, la Xarxa Europea per al Treball amb Agressors de Violència 
de Gènere (WWP-EN) es va constituir com a entitat legal en forma d’associació 
d’organitzacions que treballen, directa o indirectament, amb agressors de 
violència de gènere; Conexus va ser una de les 18 organitzacions fundadores 
provinents de 13 països europeus, i forma part de la seva Junta Directiva.

La missió de la WWP-EN és:

• prevenir la violència en relacions íntimes com a fenomen basat en el 
gènere;

• fomentar la igualtat de gènere;
• millorar la seguretat de les dones, de les filles i els fills i d’altres en risc 

de patir violència fomentant la intervenció efectiva amb aquells que 
exerceixen aquesta violència.

Els seus objectius són:

• promoure que els programes tinguin la seguretat de les víctimes com a 
prioritat i treballin en coordinació estreta amb els serveis de suport que les 
atenguin;

• fomentar que els programes incorporin una perspectiva de gènere;
• desenvolupar, revisar i actualitzar guies de bones pràctiques i estàndards 

per al treball amb agressors basats en l’evidència, i promoure’n l’adherència;
• fomentar la transmissió del coneixement i l’intercanvi de bones pràctiques;
• crear i difondre oportunitats de formació i debat sobre temes d’actualitat 

en aquest camp;
• promoure i portar a terme recerques;
• sensibilitzar el públic i els grups d’opinió de la importància del treball amb 

agressors orientat a enfortir la seguretat de les víctimes en el marc d’una 
resposta comunitària coordinada;

• desenvolupar un arxiu d’informació;
• donar suport a xarxes en l’àmbit nacional, regional i local;
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• promoure la prevenció de la violència en les relacions íntimes des d’una 
perspectiva de gènere;

• crear aliances, i col·laborar amb altres xarxes i organitzacions 
internacionals amb missions i objectius semblants;

• promoure la no-violència, la igualtat de gènere i els drets humans a tots els 
nivells de la societat, en el funcionament i les activitats de la WWP-EN i 
entre els seus membres.

L’estreta col·laboració entre els programes per als agressors i els serveis per a 
les víctimes que exigeix el Conveni d’Istanbul, i que reflecteixen la missió i els 
objectius de la WWP-EN, també es manifesta en la composició de la seva junta: 
WAVE (Women Against Violence Europe) com a Xarxa Europea per al Treball 
amb Víctimes/Supervivents ocupa un lloc fix a la Junta; la vicepresidència i, com 
a mínim, tres de les nou organitzacions membres de la Junta han de treballar 
principalment amb víctimes/supervivents.

1r Congrés Europeu sobre l’Avaluació dels Programes per a Homes 
Agressors de Violència de Gènere
L’associació Conexus, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Institut 
Català de les Dones, va organitzar aquest congrés a Barcelona els passats 21 i 
22 d’octubre, com a congrés final del projecte Daphne III IMPACT sobre 
l’avaluació dels programes europeus per a agressors de violència de gènere. En 
diferents taules rodones i ponències de persones expertes, durant el congrés es 
van presentar els principals resultats d’aquest projecte:

1. L’anàlisi de la praxi d’avaluació que fan els programes europeus, 
habitualment a través d’una enquesta.

2. La revisió dels estudis científics d’avaluació d’aquests programes pel que 
fa a la metodologia i els instruments utilitzats, i respecte als resultats.

3. La identificació de les possibilitats i les dificultats d’un estudi multicèntric 
d’avaluació de programes per a agressors a diferents països europeus.

4. Una «caixa d’eines» (toolbox) desenvolupada per a l’avaluació habitual en 
els programes europeus.

Respecte al fil conductor d’aquestes reflexions, la coordinació i la col·laboració 
dels programes per a homes amb els serveis d’atenció a les víctimes/supervivents, 
cal destacar alguns dels resultats de l’enquesta que 134 programes de 22 països 
europeus van respondre (Geldschläger et al., 2014):

• El 30% dels programes no ofereix cap servei de suport a les parelles 
víctimes, i entre aquells que sí que l’ofereixen, un 6% no hi intercanvia 
informació, no s’hi coordina.
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• El 35% dels programes no contacta amb les parelles víctimes, i entre aquells que 
ho fan, només la meitat contacta amb noves parelles com a potencials víctimes.

Aquests resultats indiquen que no hi ha hagut cap millora substancial en aquests 
aspectes des de l’última enquesta realitzada en el marc del mencionat projecte 
Daphne WWP el 2007 (Geldschläger, 2012). Concretament, a Espanya i a 
Catalunya, els programes que operen en el marc del sistema judicial, principalment 
aquells de mesures penals alternatives, tenen al davant un repte que els planteja 
el Conveni d’Istanbul: per poder prioritzar els drets i la seguretat de les víctimes 
i col·laborar estretament amb els serveis que les atenen, és fonamental (i així ho 
indiquen tots els estàndards de qualitat) contactar proactivament amb les parelles 
(també noves i exparelles) dels homes atesos. Actualment, això no se sol fer per 
raons de protecció de dades i de confidencialitat, argumentant que totes les 
víctimes tenen una ordre de protecció que prohibeix el contacte amb l’agressor.

Sobre la importància de contactar amb les parelles i oferir un servei de suport
Tal com estableix el nou marc legal del Conveni d’Istanbul, l’objectiu principal 
i la prioritat de tota intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere 
ha de ser millorar la seguretat i garantir els drets de les dones, i dels fills i les 
filles víctimes/supervivents. La necessitat de contactar amb elles i oferir serveis 
de suport especialitzats deriva directament d’aquest objectiu principal, ja que 
contactar-hi és l’única manera de corroborar que el programa contribueix a 
aquest objectiu i d’evitar que el pugui posar en perill.

Per això, en el programa per a homes del Programa d’Atenció Integral contra 
la violència de gènere de Conexus, el contacte proactiu forma part del protocol 
d’actuació durant la fase d’acollida. És un requisit imprescindible per poder-hi 
participar que els homes ens facilitin les dades de contacte de les seves (ex)parelles 
i ens permetin contactar-hi. Una professional (dona) especialitzada en l’atenció a 
dones víctimes/supervivents realitza aquest contacte telefònic amb les ex(parelles) 
—per a la dona, és absolutament voluntari i confidencial (de fet, l’home no sabrà 
si s’ha contactat amb la seva parella, o quan ha tingut lloc el contacte). Si la dona 
hi està disposada, se li proposa assistir a una entrevista personal i se li explica que 
no implica cap mena de compromís o responsabilitat en el procés d’intervenció de 
l’home. El contacte amb les (ex)parelles té els següents objectius:

a. Informar sobre el programa.
b. Prevenir manipulacions i falses expectatives.
c. Informar sobre els recursos de suport per a ella.
d. Obtenir informació sobre violència rebuda/avaluació.
e. Oferir la possibilitat de contactar amb el servei.
f. Advertir que l’informarem en cas de perill o abandonament del programa 

per part de l’home.
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La importància del contacte proactiu amb les parelles radica en el fet que la 
participació de l’home en un programa d’intervenció pot inadvertidament 
disminuir la seguretat de les víctimes en comptes d’augmentar-la, concretament 
si aquesta:

• crea/augmenta l’esperança de la dona en el canvi de l’home;

• torna promeses («no ho tornaré a fer») en el cicle de la violència («lluna de 
mel») més creïbles;

• contribueix a fer que les dones deixin de prendre decisions (com ara de 
separar-se o marxar) o mesures de seguretat;

• contribueix a fer que altres serveis (tant d’atenció a l’agressor com a la 
víctima) hi pressuposen una disminució del risc i rebaixen les mesures de 
protecció o vigilància.

Ja fa més de 25 anys, un estudi de Gondolf (1988) sobre els resultats de les estades 
de dones víctimes de violència de gènere a cases d’acollida als EUA va mostrar 
que la participació de l’home en un programa per a agressors era el factor més 
determinant perquè les dones acabessin tornant amb ells.

L’escena al riu de la pel·lícula Te doy mis ojos il·lustra molt bé què pot anar 
malament si és l’home qui «informa» la seva parella sobre el programa 
d’intervenció en el qual participa: Antonio li explica a Pilar com funciona el 
«temps fora» i ella no ho acaba d’entendre. Després li diu: «Pero me tienes que 
ayudar», «¿Cómo?», «Pues estando conmigo… si no, no puedo hacer nada», i al 
final de l’escena ja tornen a estar junts.

En resum, el Conveni d’Istanbul acaba de marcar com a norma legal europea 
per als programes d’atenció a homes que exerceixen violència allò que diferents 
estàndards de qualitat, com aquells proposats i defensats per la xarxa europea 
WWP-EN, ja establien com a criteris fonamentals: que prioritzin la seguretat i 
els drets de les víctimes/supervivents i que col·laborin estretament amb els serveis 
especialitzats que les atenguin. Traduït a la pràctica, en aquests programes això 
significa principalment contactar proactivament amb les parelles dels homes 
atesos i oferir un servei de suport especialitzat amb el qual existeixi una bona 
coordinació. Si no complim aquests criteris, correm el risc de disminuir la 
seguretat de les víctimes en comptes de contribuir-hi.
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