
FORMACIÓ D’ACOLLIDA AL VOLUNTARIAT

VEÏNES X VEÏNES



Presentació

✓ Entrega de documentació

✓ Conceptes bàsics sobre les violències masclistes

✓ Marc legislatiu

✓ Teories psicosocials explicatives de les violències masclistes

✓ Xarxa de recursos i serveis

✓ Protocol d’acompanyament

✓ Preguntes i dubtes



CONCEPTES BÀSICS SOBRE VIOLÈNCIES 

MASCLISTES



1. El sistema sexe / gènere

❑ Coneixem la diferència entre sexe i gènere?

❑ De què parlem quan parlem d’heteropatriarcat?

❑ Ens impacta d’alguna manera en la nostra vida?

❑ Identifiquem discriminacions que hem patit per ser dones?



2. Definició de violència masclista

❑ Tot acte de violència per motius de gènere que es dirigeix contra les dones pel
simple fet de ser dones, com a manifestació de la discriminació i de la situació de
desigualtat.

❑ És un problema generalitzat i greu que afecta la vida de moltes dones en tots els
continents.

❑ És una violació dels drets humans.

❑ Es dona en un context d’heteropatriarcat, en el marc d’un sistema de relacions de
poder dels homes sobre les dones.

❑ Té múltiples formes de manifestació i és pot produir tant en l'àmbit públic com
privat.

❑ És a la vegada un mecanisme de perpetuació de la subordinació i una
conseqüència de la subordinació.

❑ És un problema social que ens travessa i afecta a totes i tots.



1033 dones assassinades 
a mans de la seva parella o ex-
parella a Espanya des del 2013,  

segons dades oficials. 

El 64,4% de les dones majors 
d’edat han viscut alguna forma de 

violència masclista al llarg de la 
vida (EVMC, 2016)

1 de cada 4 dones ha patit formes 
molt greus de violència masclista 
(violacions o intents de violació, 

tocaments amb violència, 
agressions físiques violentes o 

amenaces greus a la vida (EVMC, 
2016)

3. Algunes dades...

Dades dels assassinats per VM, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Dades dels feminicidis a Espanya, Feminicidio.net



4. Tipus i àmbits de les violències masclistes

Física Psicològica

Sexual

Econòmica i 
patrimonial

Mutilació Genital
Femenina

Tracta de dones per 
explotació sexual

Matrimonis 
forçats

Conflictes armats

Institucional Parella 

Laboral Familiar

Social

Comunitaria

Laboral Simbòlica



5. Violència en l’àmbit de la parella

❑ La violència en l’àmbit de la parella és la forma més comú de
violència experimentada per les dones en tot el món.

❑ Parteix de relacions asimètriques que es donen per les
desigualtats de gènere pròpies d’una ideologia patriarcal.

❑ Hi ha un vincle afectiu entre víctima i agressor, on opera el
mite de l’amor romàntic.

❑ Es produeix en l’àmbit privat, dificultant la seva visibilització.

❑ Existeix una legitimització social de l’ús de la violència com a
forma vàlida de resolució de conflictes.

❑ S’arriba a normalitzar i es cronifica, augmentant la seva
gravetat.

❑ Té conseqüències en la salut física, psicològica i social de les
dones.

David

Exposició itinerant "Dibujantes por la igualdad", 

2007. Coordinada per "Proyectoarte"



MARC LEGISLATIU



1. Ley orgánica 1/2004

✓ Ley orgànica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección integral

contra la violencia de genero

✓ Àmbit estatal

✓ Limita la violència de gènere a l’àmbit de la parella i ex-parella, invisibilitzant les

víctimes d’altres formes de violència i limitant-te els drets reconeguts per la llei.

✓ Visió paternalista, amb l’establiment de mesures de protecció

2. Llei 5/2008

✓ LLei 5/2008 de 24 d’Abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

✓ Àmbit Catalunya

✓ Amplia el concepte de violències masclistes, les manifestacions i els àmbits.

✓ L’objectiu és garantir el dret a viure vides lliures de violència

✓ No és necessari l’existència de denúncia per a determinades ajudes



3. Estatut de la víctima del delicte

✓ Llei 4/2015, de 27 d’Abril, de l’Estatut de la Víctima del Delicte

✓ Incorpora la figura de la persona acompanyant

✓ Estableix el dret a que s’eviti contacte entre víctima i infractor

✓ Estableix el dret a ser informada

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista

Llei penal Llei civil

Problema de seguretat individual Problema de vulneració de Drets Humans

Violència de gènere: per part de qui sigui o
hagi estat cònjugue o lligat per relació
análoga d’afectivitat

Violència masclista: Conductes de domini,
control i abús de poder de l’home sobre la
dona

Física, Psicològica i Sexual Física, Psicològica i Sexual i Econòmica

Parella o Exparella Parella, familiar, laboral, social o comunitària

Accés recursos: denuncia, OP Accés recursos: sentencia, OP, Serveis, etc.

Objectiu: protegir la víctima Objectiu: Dret a viure vides lliures de violència



TEORIES PSICOSOCIALS EXPLICATIVES DE 

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES



1. El cicle de la violència. (Walker, 1979) 



2. L’ escalada de la violència



3. La indefensió apresa (Seligman, 1981) 

✓ Estat psicològic que es produeix freqüentment quan els esdeveniments son
incontrolables.

✓ Les dones estan sotmeses a
esdeveniments incontrolables, actes
violents que no poden preveure, generant
una sensació de vulnerabilitat i indefensió.

✓ Amb el pas del temps, aquesta situació
generarà un estat psicològic on la resposta
de reacció o fugida quedarà bloquejada.

✓ Això explica el mecanisme pel que es
manté la violència.



3. Processos de victimització (Soria, 1993) 

Importància de l'assessorament i acompanyament en els 
moments previs a la denúncia



XARXA DE RECURSOS I SERVEIS



1. Entitats especialitzades

2. Recursos municipals



3. Altres serveis 

GAV

Servei d’acompanyament a judici per 
a les víctimes més vulnerables



PROTOCOL D’ACOMPANYAMENT



1. A on acompanyem? 

La voluntària decideix ON vol acompanyar

Acompanyem allà on les dones necessiten ser acompanyades:

❑ Ciutat de la justícia (declaracions, judicis, etc)

❑ Salut

❑ Institut Medicina Legal i Forense (avaluacions psicològiques)

❑ Seu policial (denúncies)

❑ Advocats / advocades

❑ Serveis Socials

❑ Recollides en domicili

❑ Altres acompanyaments complexes



2. Ciutat de la Justícia

❑ Trobada per entrada Avda Carrilet

❑ Acompanyament per elles o per fills/es

❑ Normalment 2 voluntàries

❑ Suport de l’equip de funcionaris i 
funcionàries

❑ Kit d’acompanyament



3. Nocions bàsiques sobre el procés judicial

❑ La denúncia: importància de l’assessorament previ per recollir la història de violència.

❑ La compareixença: víctima i agressor seran citats a declarar en hores diferents, als jutjats de guàrdia,
un cop interposada la denúncia.

❑ La compareixença de l’ordre de protecció. Mesures cautelars.

❑ Tipus de judici: el judici ràpid o diligències prèvies.

❑ El dret a evitar el contacte visual: sales d’espera i ús de mampares.

❑ Acompanyament de la dona per una persona de confiança.

❑ Acompanyaments a través de videoconferència.

❑ La decisió sobre quan entrem a la sala durant la declaració de la dona.

❑ Si detectem pactes entre advocats i advocades sense informar a la dona, afavorirem que la dona
pregunti i que tingui tota la informació abans de prendre una decisió.



4. El rol de l’acompanyament

La voluntària fa un rol d’acompanyament, de suport i contenció emocional

❑ Criteri de no intervenció, acompanyem des de
l’empoderament i l’escolta activa.

❑ No prenem decisions per la dona, no aconsellem, no
prometem el que no podem complir.

❑ Posem límits: no facilitem informació personal ni traspassem
els límits de l’acompanyament, a la vegada que ens
comprometem a protegir les dades de les dones.

❑ No preguntem sobre la història de violència: escoltem
activament allò que la dona ens vulgui explicar.

❑ Creiem a la dona, sense fer judicis de valor ni minimitzar les
circumstàncies.



5. Algunes recomanacions

❑ Si la dona no arriba o arriba tard... Establim 30 minuts d’espera màxima, en qualsevol cas es
decisió de la voluntària.

❑ Si no sabem... Preguntem als punts d’informació, funcionaris i funcionàries o equip tècnic
d’Hèlia.

❑ Si la dona ens pregunta “tu que faries”... Mai decidirem per ella, l’ajudarem a obtenir la
informació necessària per poder decidir.

❑ Si la dona es bloqueja abans de declarar... Demanarem temps al funcionari/a o que contacti
amb l’advocada per poder-hi parlar.

❑ Si no ho podem gestionar... Ens dirigim a l’OAVD o Servei d’acompanyament a judicis.

❑ Si presenciem una agressió .... Truquem al 112

❑ Confiem en el nostre acompanyament, si no hi fóssim, estarien soles.

❑ Si necessitem ajuda... Contactem amb l’equip tècnic d’Hèlia, durant l’acompanyament o
posteriorment si necessitem suport emocional i psicològic.



6. Compromisos i informació d'interès

❑ Incorporació al grup de whatsapp.

❑ Difusió dels acompanyaments i informació relativa a
cada cas.

❑ Compromís per fer l’acompanyament i comunicar
qualsevol canvi amb el major temps possible.

❑ Identificació com a voluntàries a través de les xapes.

❑ Resum de l’acompanyament (5 línies).

❑ Possibilitat de desvincular-se del cas en qualsevol
moment.

❑ Dropbox formatiu.

❑ Assegurança.





BENVINGUDES  A L’EQUIP!!!


