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1. Els estereotips envers la gent 

gran. L’edatisme 



 

 
• Manteniment d'estereotips o actituds 

carregades de prejudicis cap a una 

persona únicament pel fet de ser gran 

(Butler, 1969) 

• La tercera gran forma de discriminació 

de la nostra societat, després del 

racisme i el sexisme. 

 



  
Mites sobre les dones grans 

• Les dones grans són totes molt 

semblants. 

• Les dones grans estan socialment 

aïllades. 

• Les dones grans estan malaltes, són 

fràgils i depenen d’altres persones. 

• La majoria de dones grans tenen algun 

grau de deteriorament cognitiu. 



• Les dones grans estan deprimides. 

• Les dones grans es tornen difícils de 

tractar i són, amb el pas dels anys, més 

rígides. 

• Les dones grans rarament s’afronten 

als declivis inevitables associats amb 

l’envelliment. 

 

 



2. Característiques de la violència  

cap a les dones grans 

? 



• Les dones grans (més de 60 anys) han 

superat la idea romàntica de l'amor, 

potser pel nombre d'anys que porten 

patint la violència en les seves relacions 

de parella 

     

   “Jo ja no crec ni en l’amor ni en res” 



• El matrimoni ha estat una forma de sortir de 

la família o de dificultats econòmiques. 

• Una visió una mica més pràctica de la parella 

i menys romántica. 

• Destaca també l'argument normatiu “em vaig 

casar perquè m'havia de casar” 

• Els sentiments maternals cap a les seves 

parelles i la disposició d'ajudar-los a superar 

conflictes més o menys personals (una certa 

compassió o pena). 

 



• Les situacions i els sentiments tendeixen a 

relativizar-se amb el pas del temps (?) 

• Van iniciar la relació sent molt joves, amb 

molt poca experiència         zona de perill 

 

 

      les conductes abusives de les parelles i els     

      intents de control poden ser percebuts com   

      alguna cosa normal o com a símptomes    

      d'amor 



“Per mi no ha existit un altre home a  

la meva vida més que el meu marit” 

 

• Figura de l'home com a salvador. 

Idealització, proveïdor de recursos per 

al grup familiar i encarregat de la 

protecció de les i els membres de la 

família (passen a veure’l com un déu). 

  

          

            el príncep blau i la princesa 



• La maternitat eix central en les dones 

de totes les edats. 

• Presenten el seu sacrifici personal, 

materialitzat en una relació violenta i 

insatisfactòria, justificat per la criança 

dels seus fills i filles. 

• La descendència és un factor central en 

la ruptura o el manteniment de la 

relació.  



• El context de socialització.  

 

 Cultura més condicionada i oprimida   

 per les creences religioses, amb 

 una dictadura que afecta

 directament a la posició de les 

 dones en la família i en la societat 

 en el seu conjunt i en una època 

 en la qual la dona estava al servei i 

 disposició de l'home.  

 

 



“Li passava a la teva veïna, a altres 

dones del carrer o fins i tot a la teva 

mare” 

• No era una cosa sorprenent  

• Era una situació en la que la gent 

preferia no interferir/intervenir 

“El meu pare era un home bo, però 

deia per què posar-nos en aquest 

embolic? Els homes es tapen uns als 

altres”  



• Les dones de més de 60 anys 

consideren que les actituds de les 

dones i els homes en les seves 

relacions de parella no han variat 

substancialment 

• Sí detecten canvis pel que fa a una 

major independència econòmica de les 

dones 



“Jo veig a les noves generacions de 

dones joves completament esgotades 

perquè pretenen estar a tot arreu. 

Estan tot el dia lluitant: estudien, 

treballen i s'encarreguen de la seva 

família”  



•  Altres elements comuns en la socialització 

de dones grans i joves: 

– la dependència,  

– la minimització de les agressions,  

– la tolerància a la situació  

– l'existència d'estereotips en els rols de gènere en 

la parella  

– la posició que les dones han de tenir dins de 

l'estructura familiar 



“Jo sé que no he estat una mala dona, 

així que no tenia dret a tractar-me tan 

malament, ni tan sols a aixecar-me la 

veu perquè jo he complert amb els 

meus deures com a esposa”. 

 



 A nivell de discurs, les dones joves manegen 

el concepte de la igualtat 

 

 “Si em posa les banyes doncs no importa 

perquè som liberals, si em crida puta és 

perquè jo li he insultat abans o m'ha 

empès perquè li he fet un lleig davant 

dels amics i jo faria el mateix”.  

 



 Entre les dones de més edat hi ha una major 

presència de discursos relacionats amb la 

religió o amb les normes socials o la seva 

funció com a dones, mares i esposes dins de 

la família 

 

• “Ell pot fer-ho!”  O des de posicions 

relacionades amb la lleialtat “ell ha treballat 

tota la vida fora de casa perquè puguem 

criar als nostres fills i li dec” 

 



• El discurs sobre la igualtat està afectant a 

les noves generacions i fomenta una 

identificació tardana de les agressions 

que estan vivint. 

 



• Entre les dones grans no existeix l’esperança 

de canvi de les seves parelles però es 

resignen per l'edat o per l'imperatiu de 

normes socials.  

 

• Resignació        el poc valor social que tenen 

les persones grans en la societat també 

influeix en les escasses perspectives de 

canvi o de creixement personal que aquestes 

dones grans perceben per si mateixes. 



 Els sentiments de vergonya, la por a les 

reaccions de l'agressor, el silenci i l'aïllament 

en el que han viscut aquestes situacions 

(comuns a totes les dones) 

 

                        Factors explicatius del   

                        manteniment de la situació de   

                        violència            



• Altres factors: 

– No voler donar un disgust a les seves 

famílies d'origen  

– L'estigma social que suposava una 

separació en l'època en la qual es 

trobaven (és a dir, quan eren més joves)  

– Necessitat d'un entorn estable que 

garantís la criança dels seus fills i filles  

– La dependència econòmica pel que fa a 

l'agressor, l'edat i la idea que ja no hi ha 

futur per a elles 8en l'actualitat) 



“És el pare dels meus fills i ha estat un 

home treballador i arribes a una edat 

en la que ja, què has de fer”. 

 

"Que es trenqui una estructura familiar 

d'uns pares de 40 anys no és el mateix 

que ara, les meves filles es veuran que 

han de fer-se càrrec del seu pare" 

 

 



 

 

 

3. Com es manifesta la violència  

en les dones grans. Eines per la 

detecció. 

 

? 
 



Una millora de la sensibilització de la societat, 

dels i les professionals i de les pròpies dones 

grans respecte a les característiques, els riscos 

i les conseqüències dels maltractaments és una 

de les mesures més eficients de prevenció i 

eradicació. 

  



Indicadors 

• Indicadors físics: talls, hematomes, 

cremades, lesions, laceracions, 

marques en els canells o en zones de 

subjecció. Fractures d'ossos 

especialment de la cara, múltiples, o no 

explicables. Relats estranys, vagues o 

contradictoris sobre les causes de les 

lesions. 

 



• Indicadors psicològics: Si la dona 

gran rep crits, insults, amenaces, 

humiliacions o infantilització.·Actituds 

de la víctima de desemparament, por i 

hipervigilància, vacil·lació en parlar, 

elusió del contacte visual. Ansietat i 

depressió. Actitud de la víctima de 

negació, passivitat, confusió, ira. 

 



• Indicadors sexuals: Hematomes o 

marques en àrees genitals o mamàries. 

Malalties de transmissió sexual i 

sagnats vaginals o anals inexplicables. 

Roba interior tacada o trencada. 

 



• Indicadors de caràcter general: Si una 

dona gran confessa ser víctima de 

maltractaments, la parella no ens permeti 

visitar a una dona gran, o no puguem 

realitzar-la a soles amb la dona gran. Actituds 

d'indiferència, de falta de col·laboració, d'ira, 

o culpabilitza a la dona. Quan s'observa 

agressivitat i conflicte en les relacions. Canvis 

continus de domicili o de professionals que 

l’atenen. 

 



• Presència de desequilibri de poder en la 

relació 



Com es manifesta aquest 

desequilibri? 

1. Impedint la comunicació per mantenir el 

mite de la superioritat i el control 

 

1. Demostrar que ella és inferior i ell és    

superior: mite de la ventafocs i en 

Súperman 

 

1. Impedir que la dona rebi informació o 

ajuda de l’exterior 

 

 



5. La intervenció en dones grans 

víctimes de violència.  



• Les dones grans: 

– No tenen informació sobre els seus drets, 

– Tenen poca confiança en la justícia,  

– Se senten infravalorades   

– Tenen por a l'hora de denunciar. 

 



• La intervenció ha d’anar encaminada a: 

 

– Propiciar i facilitar l'establiment d'una xarxa 

de suport instrumental i emocional 

– Propiciar un millor coneixement de si 

mateixes 



 

 

– Promoure relacions horitzontals, 

igualitàries, respectant la diversitat de 

formes de pensar i acceptant les 

diferències 

– Crear un ambient durant la intervenció 

lliure de culpes i amb caràcter reparador  

– Provocar canvis positius d'actitud  



• Les dones que pateixen o han patit la 

violència masclista per part de les 

seves parelles presenten necessitats 

comunes o similars.  

 

• Existeixen necessitats específiques o 

condicionaments al procés de 

recuperació en funció de l'edat. 

 

          

       Programes d'intervenció adaptats 

 



• Els costa projectar el seu futur en cinc anys 

perquè senten que ja es troben en l'última 

etapa de la seva vida. 

 

• Les creences religioses amb una presència 

molt important en aquelles dones que han 

crescut en el context del franquisme. 

 

• Estereotips de gènere o el rol molt rígids. 



• En realitat, el que busquen és viure 

tranquil·les els últims anys de la seva vida, 

per exemple, fent vides paral·leles amb les 

seves parelles, sense denúncies, sense 

separacions ni divorcis. 

 



• Les resistències al canvi pròpies de l'edat  

 

• La por al desconegut  

 

• La por a tot el que sigui començar de nou  



• L’edat és una variable que ens permet: 

 

– Contextualitzar el procés de socialització 

– Anys que ha viscut la situació de violència 

 

 



• L’edat condiciona procés de recuperació ja 

que afecta a: 

– l'accés a recursos econòmics  

– la salut 

– resistències al canvi 

– la xarxa de suport 

– el nivell d'instrucció 



• L’aïllament de les dones grans: 

– estratègia desplegada per l'agressor per 

exercir control  

– materialitzacions d'aquesta més evidents, 

producte potser de la socialització  

– sentiments de solitut 



 

Aquests aspectes poden semblar propis 

de la tercera edat i no tant a 

conseqüència d’estar patint violència 

masclista, per això es fa tant important no 

oblidar mai la hipòtesi de violència quan 

ens trobem davant de les dones grans. 



• La síndrome de la indefensió apresa: 

   Quan les dones grans manifesten la 

decisió ferma de mantenir-se en la 

relació o certes actituds de resignació, 

podem estar davant estar d’estratègies 

d'adaptació després d'una història de 

maltractament de molts anys i a la falta 

de recursos  

 



  6. L’apoderament de la dona gran.  

La nostra experiència en el treball 

grupal 



 

 • L’ apoderament de la dona: 

– identifiquen les situacions de discriminació 

i subordinació 

– reconeixen i donen valor als seus 

interessos 

– enforteixen les seves capacitats 

– inicien processos de canvi en què 

adquireixen poder  

 

        Dona impulsora dels canvis 



• Inclou accions com:  

– tenir en compte els interessos de les 

dones, 

– millorar la seva situació personal,  

– fomentar l’autonomia,  

– afavorir la creació i l’enfortiment de la seva 

xarxa de relacions socials , 

– atendre necessitats vinculades al gènere. 

 



• La intervenció que nosaltres duem a 

terme amb dones grans víctimes de 

violència masclista és psicoeducativa 

i/o psicosocial i amb caràcter formatiu. 

 

• Intervenció a través de propostes 

grupals. 

 



• El grup permet sortir del model mèdic 

(de la passivitat-dependència) 

 

• Pot fer sortir a la superfície la 

consciència de la problemàtica personal 

que pugui existir 



Factors d’apoderament grupal 

• L'experiència comuna que es posa en 

joc en els grups de dones. Veure com 

les altres persones gestionen un 

problema. Models alternatius de pensar, 

sentir i actuar  



• La possibilitat de compartir 

experiències, allò que saben i viuen, i 

d’interaccionar i entrar en diàleg, 

verbalitzant les situacions viscudes; la 

possibilitat de sortir d’elles mateixes  

 



• El suport emocional. Per l'acceptació 

que reben, la manca de judicis de valor, 

les actituds tolerants i, en general, el 

suport continu. Motivació pel canvi i un 

augment de confiança en els propis 

recursos a través dels assoliments de 

les altres 

 



• La informació, el consell i l'educació 

que es dóna  



• Un element que ajuda a les dones 

grans a sortir de sí mateixes és la 

reestructuració cognitiva. Necessitem 

una nova mirada sobre les coses.  



• Les connexions socials mitjançant les 

interaccions que s'estableixen. La 

relació i el contacte social proporcionen 

les bases per al desenvolupament 

personal i la capacitat per a poder 

aprofitar oportunitats. Mantenir vincles 

amb l’entorn garanteix la conservació 

de la dignitat. 



• La síntesi de tots els elements anteriors 

promou en cadascuna de les dones del grup 

sentiments de control, autoconfiança i 

autoestima.  

 

• Ofereix oportunitats perquè les participants 

assumeixin compromisos de canvi davant la 

resta del grup, el que proporciona una 

poderosa motivació per a la realització de 

tasques.  



• Es descobreixen les possibilitats i 

potencialitats de cadascuna, el que es 

tradueix en autoeficàcia personal.  



 

 

Gràcies per la vostra atenció 


