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Introducció

El VI Congrés per a l’Erradicació de les Violències Masclistes des dels Serveis Socials i Sanitaris: abordatges feministes davant les violències sexuals, està organitzat des de l’Associació Hèlia 
conjuntament amb l’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS), el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Creación Positiva, l’Associació Dones No Estàndards, l’Equip 
EMMA – Unitat d’Atenció a les Violències vers la Infància i l’Adolescència de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, la Fundació Àmbit Prevenció-Àmbit Dona, l’Hospital Clínic de Barcelona, el 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Mujeres Pa’lante, Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET), el Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans – Campus Clínic de la Universitat de Barcelona (SEPC UB Clínic), la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, la Unitat d’Igualtat de 
la Universitat Pompeu Fabra i la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona. El Congrés també compta amb la col·laboració dels Comitès de Treball per a la Salut 
(Health Work Committees, HWC), de Palestina, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, de la Generalitat de Catalunya.

El Congrés neix inspirat en la pràctica de les companyes palestines dels HWC, amb qui treballem des de 2015. La seva organització dirigeix hospitals i clíniques a Cisjordània i implementa des de fa 
anys una formació obligatòria en gènere i detecció de violències masclistes a tot el personal que hi treballa, de manera que professionals de la salut, d’atenció social i d’administració esdevenen agents 
clau per a la detecció de les violències masclistes i l’acompanyament de supervivents de violències masclistes.

L’any 2015, durant la seva visita a Barcelona, les companyes dels HWC ens van suggerir que iniciéssim un procés similar a Catalunya per tal d’avançar cap a un abordatge feminista de la salut. Fruit 
d’aquest aprenentatge, el 2016 vam organitzar el I Congrés per a l’Erradicació de les Violències Masclistes des dels Serveis Socials i Sanitaris. A Catalunya, ara com ara no hi ha una formació reglada 
i sistematitzada amb perspectiva de gènere i interseccional per a professionals dels àmbits social i sanitari, ni a les facultats ni als centres de treball.

El VI Congrés es va celebrar el 28, 29 i 30 de novembre de 2022 (de dilluns a dimecres) de 17 h a 20 h, en format presencial al Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus UB 
Clínic) i també en línia. El programa va estar carregat d’intervencions de la mà de grans ponents amb qui es va generar un espai de reflexió col·lectiva i de propostes a l’entorn de la necessitat d’avançar 
cap a un abordatge feminista de les violències sexuals. Es van analitzar les diferents desigualtats i opressions que afecten les dones en els àmbits socials i de la salut, quan són ateses perquè han patit 
qualsevol mena de violència sexual. 

El Congrés es va adreçar al públic general, però especialment a estudiants i professionals dels àmbits social i sanitari, amb l’objectiu de promoure intervencions efectives en pro dels drets de les dones. 
Pensem que és important que totes ampliem els nostres coneixements sobre aquesta matèria per tal que la igualtat de gènere no quedi relegada a un segon pla.

Equip Associació Hèlia

TAULA 1  
L’EDUCACIÓ, ESTRATÈGIA CLAU PER A LA PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS

La primera taula del Congrés, moderada per Beatriz Cantero Riveros, del Grup de Recerca de Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències UAB, posa el focus en la prevenció de les violències 
sexuals a través de l’educació. El primer pas per abordar les violències sexuals amb una mirada feminista és aconseguir que no arribin a succeir o, com a mínim, reduir-les. Per fer-ho, cal incorporar 
una mirada feminista en totes les etapes educatives i dotar d’eines infants i joves per no repetir els patrons patriarcals d’abús i victimització. Diferents ponents van compartir estratègies en l’educació 
secundària i universitària, així com el desplegament de recursos que s’ha fet des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Es van analitzar quines experiències estan 
tenint èxit i quines mancances i accions ens queden pendents per avançar cap a vides lliures de violències sexuals.
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MARTA SALES ROMERO
Membre de la cooperativa Candela. Àmbit de la prevenció

L’eix de la ponència és donar diferents claus per argumentar per què és important incorporar 
la mirada feminista dins de l’àmbit educatiu, concretament en l’etapa de l’educació 
secundària. En primer lloc, es destaca que hi ha una dificultat per diferenciar la sexualitat 
de la violència sexual i que aquesta confusió és deguda, principalment, a l’aprenentatge 
del gènere i al procés de socialització mateix: la sexualitat es construeix des d’una lògica 
de triomf i rang dins del grup en l’àmbit de la masculinitat més hegemònica, mentre que 
en la feminitat, està associada a la penalització i el control de la sexualitat de les noies. En 
segon lloc, hem de tenir en compte que l’adolescència és una etapa evolutiva complexa i que 
moltes vegades hi ha una mirada adultista que culpabilitza i estigmatitza els i les joves, de 
manera que es genera un altre tipus de violència. Cal, doncs, reflexionar on posem la mirada 
com a professionals de l’educació.

Des d’una perspectiva feminista s’assumeix la responsabilitat de construir espais educatius 
més amables i lliures de violència de gènere. Es donen algunes idees per poder assolir aquest 
repte: com a professionals de l’educació hem de poder explicar que la sexualitat té a veure 
amb el plaer i la violència sexual, amb la dominació; cal fer entendre aquesta diferència  
i evitar la confusió. Ens hem de plantejar com hem d’acompanyar els i les joves perquè puguin 
construir nous imaginaris sobre la sexualitat: valorar les diverses maneres d’entendre la 

feminitat i trobar maneres de transgredir la masculinitat hegemònica per aconseguir que el 
que doni rang dins del grup no siguin les dinàmiques de dominació, sinó les dinàmiques de 
cura. Igualment, hem de poder fer una major autocrítica com a persones adultes i reconèixer 
que moltes vegades les violències són un reflex del món adult en el qual els i les adolescents 
viuen. Així doncs, l’educació sexual ha de tenir com a protagonista el plaer i la diversitat, 
fugint de les fórmules biològiques i binàries més tradicionals i molt centrades en la prevenció 
de malalties de transmissió sexual, per exemple.

Finalment, es plantegen alguns dubtes i reflexions, com per exemple, el fet que existeix 
una dicotomia clàssica pel que fa a gènere en la qual no tothom se sent reflectit; o el fet 
de preguntar-nos, com a professionals de l’educació, si tenim o no consciència de la nostra 
pròpia trajectòria entorn de les violències.
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DOLORS RODRÍGUEZ MARTÍN 
Presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut UB

La ponència comença fent un recorregut pel marc legislatiu existent en matèria de preven-
ció en el món de l’educació postobligatòria i superior. Es destaca el tercer Pla d’Igualtat 
de la Universitat de Barcelona, que aposta per la incorporació de la perspectiva de gènere 
com un eix específic i per la lluita contra les desigualtats. Es considera que aquest avenç en 
l’àmbit legislatiu no es veu reflectit en les aules universitàries: el professorat es troba limitat 
en relació amb la seva formació i capacitació. L’alumnat rep xerrades puntuals o seminaris en 
algun moment de la formació, cosa que dista molt del fet de poder accedir a una inclusió de 
la perspectiva de gènere més transversal.
Per tant, es considera que queda molt per fer per arribar a entendre que la inclusió de la 
perspectiva de gènere i la prevenció de les violències masclistes tenen a veure amb una visió 
crítica i no jerarquitzada de la societat.

A la pregunta de què podem fer per treballar per a l’erradicació de les violències sexuals a la 
universitat, es respon fent menció dels següents aspectes que cal tenir en compte:

 • S’ha de poder formar els i les professionals que estan atenent les persones que 
                        reben les violències masclistes.
 • Actualment, a la Universitat de Barcelona hi ha un vicerectorat específic d’igual 
                        tat i gènere que ha portat a terme el tercer protocol contra l’assetjament. 

                              Aquest protocol inclou canvis significatius, com ara la nomenclatura o la política  
                        de tolerància zero cap a qualsevol mena de violència.
 • Una eina important són els plans d’igualtat.
 • Es realitzen accions específiques organitzades des de la Comissió d’Igualtat: per 
                        exemple, eines per organitzar punts liles dins de l’àmbit universitari.
 • La Xarxa Vives ha editat guies per a professorat sobre com es pot incloure la  
                        perspectiva de gènere en les matèries.

Per concloure, la ponent considera que s’ha d’apostar per la inclusió del gènere de manera 
transversal a la universitat, amb assignatures obligatòries o troncals que estableixin les bases 
perquè la resta d’assignatures ho puguin complementar. Reitera que als futurs professionals 
de l’àmbit de les ciències de la salut els manca formació i capacitació específica, atès que en 
el futur els pertocarà dur a terme l’atenció directa amb persones i es trobaran la realitat de la 
violència masclista i les violències sexuals en l’exercici de la seva tasca.
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RUBÉN SÁNCHEZ RUIZ 
Subdirector de Sensibilització i Prevenció del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

Al llarg de la ponència es presenten les bases i alguns instruments que s’han elaborat des del 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció 
de les violències sexuals. La campanya del 25N d’enguany està centrada en les violències 
sexuals i la cultura de consentiment. Es recalca la relació que hi ha entre la masculinitat 
hegemònica dominant, la cultura del terror i la violència sexual, i se cita l’exemple del 
mediàtic cas del Colegio Mayor Elías Ahuja, de Madrid, per mostrar-ho i evidenciar que cal 
treballar en aquesta línia.

Es parla d’un nou model d’abordatge de les violències sexuals en el protocol marc, en què 
una de les claus és incloure l’educació sexual amb perspectiva feminista. A més, quan es 
parla de prevenció, es distingeixen dos eixos.
 • L’eix estructural: es posa l’èmfasi en l’arrel estructural de les violències 
   masclistes i no en els factors de risc, de manera que es col·loca en un mateix 
   nivell tota mena de violències.
 • L’eix de reparació integral: es posa l’èmfasi i els recursos en la part preventiva  
  i no tant en la punitiva.

S’està treballant per l’estratègia nacional de prevenció de les violències masclistes basada 
en el model gender transformative approach. En aquesta estratègia hi haurà una part molt 
important de promoció de les masculinitats antimasclistes igualitàries inclusives (MAII) per 

intervenir en relació amb l’agressor sexual, tant a escala individual com a escala social. El paper 
de la comunitat es considera fonamental per donar suport a les supervivents i acompanyar-
les, i en conseqüència, per a la prevenció.
 
En l’àmbit de l’educació és necessari realitzar accions contínuament i, sobretot, treballar el 
repte d’integrar l’educació sexual en el currículum acadèmic al mateix nivell que les altres 
matèries. Incloure elements com ara el plaer, el respecte, les cures i la cultura de la tendresa 
en els continguts. En aquest sentit, s’esmenta una guia elaborada el juny del 2022 dirigida al 
professorat1.
No s’ha de perdre de vista que els adults que treballen als centres educatius també poden 
generar conductes agressives i violentes, i, per tant, es tracta d’un altre element important 
per a la prevenció. Es destaca que per fer formacions més vivencials i menys teòriques sobre 
violències sexuals cal incorporar les veus de les supervivents.

Per acabar es fa referència a la necessitat d’utilitzar una perspectiva interseccional que tingui 
en compte els diferents eixos d’opressió que ens travessen a tots i totes.
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TAULA 2  
VIOLÈNCIES SEXUALS EN LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT

En la segona taula, moderada per Almudena Rodríguez García, responsable d’incidència política de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, es tracta la sensibilització envers les violències 
sexuals a la infància i l’adolescència, així com la seva visibilització i politització. S’aborden les estructures que sostenen aquestes violències per tal d’emmarcar-les en un context social i polític i es 
reflexiona sobre la dimensió que tenen. També es planteja la situació actual d’abusos en infants i adolescents per compartir reflexions sobre els reptes i propostes d’intervenció: què està passant i 
què cal millorar. Finalment, s’aborda la importància del paper de la comunitat en el procés d’acompanyament a menors que han patit aquests abusos: si el problema és social i polític, la resposta ha 
de ser també comunitària.
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SUSANNA MINGUELL ALONSO
Filòsofa i escriptora. Autora del llibre Palabras dislocadas 

La ponent és l’autora del llibre Palabras dislocadas (2019), un recull de poemes que plasmen 
part de la seva vivència en la infància en relació amb els abusos sexuals patits, així com 
fotografies d’autoretrats, perquè, com diu ella, «necessitava veure’m des d’un altre punt». 
Utilitzar l’art i la creativitat com a canal d’expressió en una experiència límit com aquesta 
és fonamental: ella els incorpora en les diverses formacions que imparteix adreçades tant 
a persones que han patit abusos sexuals durant la infància, com a persones que vulguin 
apropar-se a la temàtica amb respecte. Actualment, hi ha una exposició itinerant anomenada 
«¿De quién es el Silencio?» a Tolosa i Bilbao.

A continuació explica per què és important entendre l’abús sexual infantil no només des del 
punt de vista moral, sinó també estructural, de manera que distingim dos eixos a l’hora de 
referir-nos-hi: des de la noció de víctima o des de la part política o estructural.

Quan parlem de víctima entren en joc els imaginaris que estereotipen les persones que han 
rebut abusos sexuals infantils i les homogeneïtzen, entenent que totes han viscut experiències 
similars i tenen necessitats i desitjos semblants. Des de la mirada externa social se’ls 
atribueix debilitat: es considera que el que han viscut ha estat un horror i es dona per fet que 

necessiten ser salvades. Tot i que en molts casos no hi ha mala intenció, aquest abordatge 
pot ser revictimitzant i és habitual que, si la persona no s’adapta a aquesta expectativa 
social, no se l’escolti igual i no es legitimi el seu discurs. S’abusa molt de preguntes morboses  
i, socialment, es considera que el fet que un relat sigui testimonial i experiencial significa que 
no té gaire transcendència, com si no formés part d’un entramat més ampli, silenciant així les 
causes socials evidents de les violències sexuals. Per tant, hem de reflexionar molt sobre què 
fa i des d’on es relaciona la persona que interactua amb qui ha rebut abusos sexuals infantils  
i ha decidit trencar el silenci.

Des de la part política o estructural dels abusos sexuals infantils s’entén que existeix un 
ordre social que marca quines persones és més probable que en pateixin i quines no, per 
tant, marca a qui s’ha de protegir. Es recalca que els abusos són una pràctica que existeix a la 
societat i que es dona en el marc d’una relació de confiança. El que manca és un coneixement 
sobre com funcionen més enllà dels imaginaris i els estereotips.

Per acabar recita un dels seus poemes, perquè, com diu, amb les creacions artístiques no es 
parla des del mateix lloc ni s’arriba de la mateixa manera.

11



NÚRIA ITURBE FERRÉ

Impulsora en PrevenSI (prevenció de l’abús sexual infantil) 
i directora del Servei d’Acompanyament a la víctima del delicte a INTRESS

El model de prevenció que se sosté és el d’una prevenció integral que parteix de tres idees: 
es tracta d’un problema estructural, ha augmentat la sensibilització social al respecte,  
i actualment hi ha diverses lleis que estan canviant el paradigma de la prevenció i el focus 
des d’on s’intervé.

S’apunta que moltes vegades, en l’àmbit de la recerca científica, es tenen en compte xifres 
ocultes, vist que s’intervé en molts més casos, però no s’arriba a un procés judicial. Una de cada 
quatre criatures ha patit abús sexual i set de cada deu casos no arriben a ser denunciats. Per 
tant, es considera que en l’anàlisi de la prevenció s’ha de tenir en compte un eix temporal i un 
eix de contingut: tenint en compte en quin moment s’està intervenint i sobre què. En aquest 
sentit, s’identifiquen uns buits que no s’estan cobrint en la tasca preventiva i es fa esment a 
la classificació de Finkelhor (2008) sobre els factors precipitants de l’abús sexual infantil per 
ajudar a pensar sobre quins elements s’actua quan es generen mesures preventives i quins 
es deixen de banda.

En primer lloc, si ens centrem en qui exerceix violència trobem dades que ens indiquen que el 
56-85 % són familiars o persones de confiança i que la resta són persones que formen part de 
la nostra societat. Aquesta dada tan rellevant, juntament amb el fet que el 50 % de persones 
agressores expliquen que la primera conducta agressiva la van realitzar abans dels setze 

anys, ens indica l’existència d’un buit pel que fa a la intervenció en una franja de temps molt 
prolongada. Parlem, doncs, de diferents conductes agressives de diferent intensitat que han 
tingut probablement una resposta d’impunitat, la qual ha permès que es perpetuïn. Aquesta 
evidència ens ha de servir per poder dur a terme més mesures preventives des de l’inici de la 
conducta agressiva, en comptes d’actuar a partir de la sentència i mitjançant una intervenció 
penal.

En segon lloc, si posem la mirada en l’entorn, trobem que hi ha un entorn que no és efectiu 
a l’hora de reaccionar perquè segurament enfoca la resposta des dels mites i els imaginaris.

A més, és important destacar que la responsabilitat de la violència no pot estar únicament 
centrada en la resposta de l’infant. És necessari que hi hagi una capacitat d’agència, però 
sempre serà l’últim esglaó.

Es plantegen, per finalitzar, alguns reptes de futur pel que fa a la prevenció de l’abús sexual 
infantil, fent esment a la necessitat que la prevenció sigui integral i aporti criteris de realitat. 
S’hi afegeix una necessitat de capacitació específica dels professionals i de l’augment de les 
mesures preventives, no només legalistes.
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GIULIANA RIOS QUIÑONES
Treballadora social sanitària de l’Equip EMMA de la Vall d’Hebron

Presenta la tasca de l’Equip EMMA de la Vall d’Hebron, centrada en l’acompanyament  
a famílies cuidadores de nens, nenes i adolescents que han patit abusos sexuals infantils: 
es tracta d’un equip multidisciplinari que durant l’any 2022 ha atès un total de 341 infants  
i adolescents. La seva intervenció, en què l’infant se situa al centre, es basa en tres premisses: 
partir de la credibilitat absoluta, facilitar la protecció i acompanyar emocionalment el procés 
de recuperació.

S’ha de tenir en compte que la majoria d’aquestes violències tenen lloc dins del nucli familiar, 
amb la qual cosa es trenca la idea que la família és un espai segur i de protecció. A més, quan 
l’agressor és un dels cuidadors principals i se’l separa del nucli familiar arran de l’acte violent, 
hi ha una afectació important cap a l’altra persona cuidadora —que acostuma a ser la dona—, 
que cal visibilitzar. D’una banda, es veu abocada a una sobrecàrrega domèstica i econòmica, 
i de l’altra, l’impacte emocional és altíssim: sentiments de soledat, tristesa o traïció que, de 
vegades, poden afectar la capacitat de resposta de la dona en aquests moments per continuar 
fent-se càrrec dels infants i de les tasques de la llar. Es recalca aquesta idea per contrarestar 
els discursos més estesos per part del sistema, que solen criminalitzar o culpabilitzar la dona.

Algunes dades objectives corroboren que el fet de ser una nena constitueix un factor de risc 
en l’àmbit de l’abús sexual infantil i ens fan veure la importància d’aplicar la perspectiva de 
gènere a l’hora d’abordar-lo.

 • El 87 % dels casos d’abús sexual infantil es donen en nenes.
 • La persona cuidadora sol ser una figura femenina dins de l’entorn familiar,  
  concretament la mare o l’àvia.
 • La persona a la qual es fa la revelació en un 45 % dels casos és la mare o algú de 
   l’entorn familiar.
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TAULA 3  
IMPACTES MÚLTIPLES DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS

La tercera taula, moderada per Mercè Meroño Salvador, presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció, està centrada en l’abordatge d’alguns impactes de les violències sexuals que habitualment no 
tenim en compte o queden en segon pla. Sovint, quan parlem de violències sexuals, pensem en situacions com les que reprodueixen els mitjans de comunicació: espais d’oci, agressors desconeguts, 
etc. Ara bé, la realitat és molt més àmplia, la violència sexual es dona en tots els àmbits, edats i situacions. Amb aquesta taula es pretén obrir la mirada i endinsar-nos en alguns dels impactes psicolò-
gics i emocionals que molt habitualment desatenem perquè no són tan visibles. Es tracten també els abusos sexuals als quals estan sotmeses les treballadores de la llar i les violències sexuals patides 
en el marc dels matrimonis forçats, per treure a la llum realitats que coneixem molt poc i que cal visibilitzar.
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MONTSE PLAZA ALEU 
Psicòloga feminista, doctora en Psicologia Social, especialitzada en violències masclistes

Per abordar quin és l’impacte psicoemocional de les violències sexuals en les dones, en primer 
lloc, s’especifica que les violències s’han d’emmarcar dins un contínuum que va des d’aquelles 
expressions menys explícites (per exemple, mirades lascives que generen incomoditat) fins 
a les més flagrants (com el cas d’una agressió sexual múltiple). Hi ha un impacte quotidià  
i psicosocial ja en l’inici d’aquest contínuum: la por o l’estat d’hiperalerta de la dona en són 
només un petit exemple. En segon lloc, es recalca que cal tenir en compte que el sistema 
social permet que les violències sexuals existeixin.

Pel que fa a les definicions de violència sexual que trobem en la bibliografia especialitzada, la 
ponent destaca algunes paraules que cal rescatar per la seva rellevància, com ara: insinuacions  
o comentaris no desitjats que es poden donar en qualsevol àmbit, independentment de la 
relació; diferents nivells de coacció; o violació dels drets humans.

A continuació s’explica que, en l’àmbit cerebral, hi ha tres respostes que poden succeir en 
el moment de rebre una agressió sexual: marxar corrents, atacar o paralitzar-se. En aquest 
sentit, les dones acostumen a respondre de la tercera manera, per tant, aquesta paràlisi 

és una estratègia de supervivència i en cap cas s’ha de llegir com una manera de donar un 
consentiment. En aquest marc se subratlla que és totalment normal que el relat de la dona 
que ha patit violència sexual sigui inconnex, amb manca d’informació, amb buits de memòria 
i flaixos. Si això no s’entén com a part de l’impacte psicoemocional, pot semblar fins i tot que 
menteixi. En contraposició, el discurs de l’agressor acostuma a ser ordenat i creïble. L’oblit 
també és un mecanisme de supervivència i, de vegades, pot ser que els records apareguin 
de manera inconscient. És per això que s’ha de tenir en compte que una olor, una veu o una 
determinada imatge, en alguns casos, pot ser el desencadenant per portar a la consciència 
aquest record oblidat. A tot això cal sumar-hi les diferents emocions per les quals es pot 
transitar a conseqüència de les violències viscudes: ràbia, vergonya o impotència, entre 
d’altres. 

Per acabar, es considera que existeix encara un alt desconeixement a escala social d’aquests 
impactes i és fonamental que la resposta de la persona professional que acompanya les dones 
en el procés de recuperació parteixi d’una comprensió i una absència de judici.
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ANA MARÍA GOMAJOA MORENO
Representant de MUET (Mujeres Unidas Entre Tierras)

La ponent exposa la seva vivència sentida com a víctima d’una agressió en el context laboral, 
com a treballadora de la llar, cuidadora de persones grans en situació de dependència i dona 
migrant. 

Es remarca la situació de vulnerabilitat a la qual estan exposades les dones que es troben 
immerses en un procés migratori, per la seva condició d’irregularitat i d’indefensió legal. En 
aquest sentit, es visibilitza la tasca que es fa des de l’organització que ella representa, MUET 
(Mujeres Unidas Entre Tierras), centrada a oferir suport i acompanyament a dones que es 
troben en aquesta situació, a reivindicar els drets com a dones migrants i a lluitar contra tota 
mena de violències masclistes. 

Explica que les agressions rebudes per les treballadores de la llar no són fets aïllats i exposa 
el seu cas concret, fent èmfasi en com la va impactar l’acte violent. Comparteix que l’agressió 

va succeir en el marc d’una teràpia manual que ella realitzava com a part de les seves tasques 
com a cuidadora d’un matrimoni en situació de dependència. L’acte violent per part de l’home 
es va donar en el domicili, quan no hi havia cap familiar més. Expressa la seva sensació de 
desprotecció i de por immediata, que no va impedir que mostrés el seu rebuig a allò que 
acabava de passar, de manera incondicional. Destaca que la resposta per part de la família va 
ser descoratjadora i en remarca fets gestuals com ara l’omissió de la mirada o el silenci, així 
com paraules explícites que atenuaven i minimitzaven l’agressió, fins i tot la normalitzaven. 

Finalment, emfatitza que l’impacte psicoemocional d’aquesta vivència encara és present i que 
part del seu procés de recuperació ha estat poder expressar i visibilitzar aquestes realitats, 
així com poder acompanyar altres dones que es troben en la mateixa situació. Realça la 
importància de demanar ajuda quan una sola no pot. 
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NÚRIA GARCÍA GARCÍA 
Educadora social experta en violències masclistes i matrimonis forçats

La ponència està centrada a mostrar les violències sexuals que es donen en el marc dels 
matrimonis forçats, una realitat sovint invisibilitzada. Per acotar la qüestió, en primer lloc, 
es defineix que un matrimoni forçat és una unió entre dues persones en què almenys una 
(generalment, la dona) no ha atorgat el seu consentiment, sinó que ha patit una pressió física, 
emocional o sexual per part de la seva família o entorn. També es consideren matrimonis 
forçats les unions en què intervenen menors de divuit anys o aquells matrimonis consentits 
que, a causa de les pressions externes, són impossibles de trencar. S’ha de tenir en compte 
que no és el mateix que el matrimoni concertat, tot i que tenen aspectes en comú. En el 
matrimoni concertat sí que hi ha una acceptació i un consentiment, en què s’entén que la 
família són les millors persones per decidir sobre el matrimoni. En aquest marc, s’ha de 
posar en dubte el consentiment, atès que en la realitat poden donar-se pressions, enganys, 
amenaces i situacions de violència de tota classe per aconseguir l’acceptació. El marc legal 
existent és ampli i es destaca que, en l’àmbit internacional, a l’Agenda 2030 apareix per primer 
cop l’eliminació del matrimoni forçat i altres pràctiques nocives, les quals es reconeixen com 
a violències masclistes (i no com a violències comunitàries o familiars).

El matrimoni forçat s’ha d’entendre com un procés en què podem identificar les següents 
característiques:

 1. L’inici és el moment en què la nena es converteix en dona. Immediatament, 
es produeixen uns canvis a escala familiar encaminats a preparar la noia perquè accepti el 
matrimoni. En el cas que la noia no l’accepti comencen les pressions de caràcter psicològic, 
que van en augment a mesura que hi ha més resistència, arribant a situacions de violència 
física o sexual (no perpetrada per la família, però sí consentida). Finalment, en els casos més 
extrems, es produeix el feminicidi.
 2. Dins del matrimoni al qual s’ha vist abocada la dona es produeixen un seguit de 
pràctiques violentes en l’àmbit de la parella.
 3. Al llarg del procés, la comunitat d’origen pren un paper rellevant.

Si ens preguntem a què ens referim específicament quan parlem de violències sexuals dins 
el matrimoni forçat, hem d’anomenar la iniciació sexual forçada, l’abús sexual infantil, la 
mutilació genital femenina, l’embaràs forçat o la manca de control sobre els drets sexuals  
i reproductius, entre d’altres. Per concloure, la ponent reivindica que un matrimoni forçat és 
una pràctica cultural patriarcal que es reprodueix, i no un fet inherent a una cultura o religió 
concreta com a vegades es pensa.
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TAULA 4  
COM ATENEM ELS CASOS DE VIOLÈNCIES SEXUALS?

A la quarta taula del Congrés, moderada per Maria González Aran, responsable del programa jove de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius, es planteja com atenem les violències sexuals i, sobre-
tot, com les hauríem d’estar atenent per fer-ho des d’una mirada feminista i interseccional que no deixi ningú fora. S’indaga quina és l’atenció feminista que s’ofereix des de les entitats, les mancances 
existents i les propostes d’acció per millorar l’atenció. Emmarcant l’atenció a violències sexuals dins la promoció de la salut sexual amb un enfocament de drets, s’aborden encreuaments amb VIH, 
diversitat sexual, privació de llibertat, ús de drogues i diferents situacions de vulnerabilitat i violència.
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AURA ROIG FORTEZA 
Directora i fundadora de Metzineres, entorns d’aixopluc per a dones i persones de gènere no binari que usen drogues

Metzineres va néixer el 2017 per acompanyar aquelles dones que quedaven fora dels 
circuits d’atenció i protecció social (serveis d’intervenció especialitzats en drogues i serveis 
especialitzats en violències) pel fet de consumir substàncies, que representen el 15 % del 
total. Tenint en compte que les dones venen de viure processos en què s’han produït moltes 
violacions dels seus drets, és fonamental poder oferir un acompanyament que esdevingui 
una alternativa segura des d’on poder iniciar un procés de recuperació real de l’autoestima 
i la confiança. La metodologia d’intervenció que es fa servir és innovadora: es basa en 
l’escolta de les seves necessitats i desitjos, posant-les a elles al centre, sense càstigs, normes 
ni sancions. Hi ha uns acords i se segueixen els ritmes de les dones, sense infantilitzar-les, 
per poder donar respostes holístiques i individualitzades. Es genera un espai de pertinença 
on cadascú pot compartir els seus coneixements, alhora que es comparteix amb altres dones 
que fan de suport. Les cures no només s’entenen des de la perspectiva assistencial, sinó que 
també es fa palesa la part estructural de la situació per evidenciar les causes del problema. 
Es fomenta l’activisme social així com la participació en xarxes comunitàries.

 Amb el temps, la diversitat de dones que han arribat a l’entitat i que s’han sentit interpel·lades 
ha augmentat molt. Per tant, queda clar que si es vol parlar de dones que queden excloses del 
sistema s’ha de fer des d’una mirada interseccional: dones amb diagnòstics de salut mental, 
dones racialitzades, criminalitzades, treballadores sexuals, etc. Es remarca que una dona 
abans d’arribar al carrer ha rebut ja moltes violències i que totes aquestes dones sobreviuen 
a situacions de violència contínues i quotidianes. Davant d’això, des de l’entitat es treballa 
per oferir eines per lidiar amb aquesta realitat des d’una perspectiva feminista i de reducció 
de danys. Respecte a la violència institucional, es fomenta que es puguin trencar les barreres 
d’accés als serveis adherint-se a les xarxes d’atenció existents.

En últim lloc, es fa menció dels diferents mecanismes de participació de què disposa l’entitat 
per tal que les dones formin part dels diferents processos de presa de decisions (planificació, 
seguiment i avaluació). En aquesta línia, s’assenyala la importància de fer arribar les seves 
veus i experiències perquè estiguin recollides en els plans i programes institucionals (drogues, 
sensellarisme, salut…).
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LUCIE FOISSIN MASSEY 
Aconselladora de Creación Positiva

La tasca de Creación Positiva se centra a fer efectius els drets sexuals de la societat  
i, concretament, a promoure abordatges integrals en relació amb la salut sexual des d’una 
perspectiva feminista. En aquest sentit, abordar el VIH des d’una perspectiva de drets ha 
permès realitzar accions que donen resposta a les demandes de dones amb VIH en interacció 
amb les violències masclistes. És així com l’entitat arriba a l’atenció i l’acompanyament de 
les violències sexuals. Creación Positiva ofereix atenció individual a dones i homes que viuen 
amb VIH així com a dones privades de llibertat, a través l’aconsellament i el treball social. 
D’altra banda, també ofereix propostes grupals. Es posa de manifest que la perspectiva 
feminista i la diversitat de dones a les quals atenen fa que es tinguin en compte als diferents 
eixos d’opressió que existeixen.

En referència a com s’intervé i com s’aborden les violències sexuals, es remarca que és 
fonamental anomenar-les, donar-los un lloc i no defugir-les, acostar-s’hi amb cura i no de 
manera intrusiva. De la mateixa manera, és important poder visibilitzar que el VIH existeix, 
atès que els mites i el mateix estigma sovint han dificultat molts diagnòstics i processos 
d’acompanyament.

Acompanyar vol dir tenir cura de la relació, de manera que es posa el respecte al centre  
i no s’invalida el que ens diu la persona. S’han de poder acompanyar els danys i anomenar 
les emocions que es posen en joc, com ara la injustícia i l’enuig. Els espais de cura i les 
xarxes són crucials per arribar a conèixer els propis drets i per a la reparació, perquè, tant 
en la violència com en l’estigma, hi ha hagut una vivència prèvia d’un gran aïllament. Com  
a professionals és també clau aprendre a reconèixer la violència: en els gestos de les persones 
a qui s’acompanya, en les sensacions corporals que tenen o en algunes expressions de ràbia 
o por en els seus discursos. A més, és imprescindible que els i les professionals tinguin espais 
de cura i d’autoregulació personal.

Finalment, es plantegen algunes preguntes que com a entitat es formulen per tal de continuar 
creixent i poder reflexionar col·lectivament sobre l’abordatge de les violències sexuals en 
interacció amb l’àmbit de la salut sexual.
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VIOLETA GARCIA GAGO 
Psicòloga d’AADAS (Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment)

AADAS és una entitat amb un llarg recorregut (des de l’any 1982) i una referència pel que 
fa a la prevenció, l’acompanyament i la lluita per l’erradicació de les violències sexuals. És 
important comentar i reivindicar tot allò que els ha funcionat en el transcurs de la seva 
trajectòria. La seva metodologia d’intervenció està centrada a recuperar el poder i la 
reconnexió de les dones, des d’una perspectiva feminista i integral i a través de diferents 
serveis i programes: teràpia individual, atenció jurídica, suport a familiars i professionals, 
recerca, voluntariat, grup terapèutic i formació, entre d’altres. Disposen de diferents canals 
de derivació, entre els quals hi ha la mateixa associació, a peu de carrer, on tothom és 
benvingut, independentment del seu lloc d’origen, els seus diners, la seva capacitat, etc. 
Actualment, en un acte d’autoresponsabilitat, s’atenen específicament dones que han patit 
violència sexual no prolongada en el temps.

Com a professionals de la intervenció és important reflexionar on ens situem i des de quin 
privilegi, a més d’entendre que totes les dones estem travessades per les violències: això les 
dones que són acompanyades ho senten i fa que la intervenció arribi més enllà. Es trenca, 
doncs, amb la verticalitat en l’acompanyament. En el procés de recuperació de les dones 

és fonamental el grup i la comunitat, ja que permeten potenciar el sentiment de pertinença, 
i propicia compartir i donar-se suport les unes a les altres. De la mateixa manera, les cures 
entre les diferents membres de l’equip de professionals i fer de l’associació un lloc agradable 
i proper per tal que tothom se senti com a casa, formen part dels elements d’èxit de l’entitat. 

Alhora, en l’acompanyament entra en joc el treball corporal, donat que en processos de 
violència sexual i tenint en compte els impactes del trauma, hi ha un cos que ha quedat afectat, 
que ha perdut autonomia i que també s’ha de reparar. Tot seguit es mostren una sèrie de 
paraules i afirmacions que tenen a veure amb les ferides del trauma, deixant clar també, que 
hi ha una recuperació i una reparació, que es pot fer el dol i es pot tornar a viure, no només 
sobreviure. Per acabar es fa esment del valor de les entitats socials que treballen en l’àmbit de 
les violències, tot i la dificultat i la manca de recursos econòmics per dur a terme la seva tasca 
amb qualitat. S’apel·la a la necessitat d’un major reconeixement en aquest sentit.
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TAULA 5  
DEBATS FEMINISTES SOBRE VIOLÈNCIES SEXUALS EN EL MÓN JURÍDIC

El format d’aquesta taula és un diàleg entre tres ponents de referència en l’àmbit jurídic, centrat en reflexions, preguntes i propostes sobre com podem avançar cap a una justícia feminista, reparadora 
i transformadora en matèria de violències sexuals. La taula compta amb la presència de Nahxeli Beas, advocada d’AADAS (Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment), Laia Serra Perelló, 
advocada penalista i experta en igualtat de gènere, drets humans i discriminació, i Sònia Ricondo Garcia, advocada i assessora especialitzada en violències sexuals i masclistes. Qui modera aquesta 
taula és Patsili Toledo Vásquez, doctora de la UAB en Dret Públic, especialista en drets humans de les dones de la Universitat de Xile, professora associada de Gènere i Justícia Penal a la UPF. Aquest 
diàleg es presenta com un espai de pensament i construcció de propostes, de la mà de professionals que revisen la temàtica des d’una mirada crítica i posant el focus en el camí que tenim davant per 
avançar cap a l’erradicació de les violències sexuals.
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NAHXELI BEAS, LAIA SERRA PERELLÓ i SÒNIA RICONDO GARCIA 
Com és l’acompanyament jurídic des d’una mirada feminista?

Per començar el diàleg la moderadora fa una introducció i fa servir l’expressió «trobar-se 
entre dues aigües» per referir-se a l’acompanyament jurídic feminista i restauratiu a què es 
dediquen totes tres advocades en el marc d’un sistema de justícia penal. Pregunta a les 
ponents sobre les característiques d’aquest acompanyament i com es poden contrarestar les 
violències institucionals del sistema de justícia penal.

Es considera important recalcar que l’acompanyament jurídic feminista es basa, d’una 
banda, en l’escolta de les necessitats de les dones que són acompanyades i, de l’altra, en 
la transformació de les estructures que han permès que les violències es produeixin. Si 
s’entenen les violències sexuals com un acte polític de dominació, la intervenció parteix de 
fer el contrari: oferir a la dona la possibilitat de recuperar la seva agència i el seu poder, 
de manera que esdevé la protagonista i impulsora de cadascuna de les decisions sobre el 
procés de recuperació. A aquesta perspectiva horitzontal s’hi ha d’afegir una perspectiva 
interseccional de la intervenció, s’entén que no totes estem exposades de la mateixa manera 
a les violències. 

Respecte a les violències institucionals que es produeixen en els processos penals, es fa 
referència al qüestionament sistemàtic del relat de les dones, el qual s’agreuja en casos de 
violència sexual lligats diagnòstics de salut mental o casos de diversitat psíquica. S’emfatitza 
que hi ha una manca de confiança evident en el sistema judicial que dificulta que les dones 
vulguin fer el pas de denunciar. En aquest sentit, s’esmenten les resistències socials a l’hora 
d’entendre la part estructural de la violència: es fa una crida a reflexionar-hi en l’àmbit 
dels serveis socials i sanitaris i els altres camps professionals que treballen amb violències 
sexuals. Entendre que aquestes violències tenen una funció social, que són disciplinants, que 
marquen els cossos de les dones i les seves trajectòries vitals, que condicionen els espais als 

quals accedeixen, els seus hàbits quotidians... facilita el procés de recuperació de les dones, 
ja que situa la responsabilitat allà on correspon, no en les dones.

El relat de les dones, la credibilitat 
i el desconeixement de l’impacte psicoemocional

A continuació, la moderadora encamina el diàleg cap al tema de l’avaluació de la credibilitat 
de les dones. Totes tres ponents consideren que, dins del sistema de justícia penal, existeix 
una presumpció de no credibilitat pel que fa a la vivència de la dona que no hauria de donar-
se. Es tracta d’una avaluació constant i un qüestionament sistemàtic del relat que fa que no 
n’hi hagi prou amb el fet que la dona es consideri una víctima en el moment de la denúncia, 
sinó que al llarg del procediment penal haurà de demostrar que ho és, tenint en compte que 
això implica adaptar-se a un estereotip de víctima concret. Es dona la paradoxa que sembla 
que sigui ella la persona investigada.

A això cal sumar-hi una manca de comprensió esfereïdora de les afectacions psicoemocio-
nals en la dona i de com funciona l’impacte del trauma en l’àmbit cerebral: no s’entén què són 
la memòria fragmentada, els flaixos o els oblits, ni tampoc que es produeix un impacte sobre 
el cos que deixa una memòria corporal, o que, a vegades, la verbalització pot ser molt difícil 
o revictimitzant. En moltes pràctiques recurrents dins del sistema judicial, sota el pretext de 
l’existència d’un saber elevat jurídic o científic, es posen en qüestió aquestes experiències 
viscudes.
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La corporalitat

La moderadora comenta que en el marc d’un abordatge multidisciplinari de les violències 
sexuals, la importància de connectar amb un cos que ha perdut autonomia és fonamental en 
el procés de recuperació. Pregunta a les ponents quin paper desenvolupa aquest element en 
l’acompanyament jurídic.

Es considera que és bàsica l’atenció i l’escolta del cos de la dona al llarg de tot l’acompanyament, 
tenint en compte que, de vegades, el cos expressa coses que la dona no és capaç d’expressar 
verbalment. Se sap que en els processos traumàtics hi ha hagut una dissociació i pot haver-hi 
emocions com ara la ràbia que no han pogut ser expressades; es considera que cal entendre 
més quin és l’impacte d’aquestes formes de violència complexes per poder-les acompanyar 
amb més eines. Llegir el llenguatge no verbal de la dona per aconseguir ajustar-se al seu 
ritme, saber quan és el moment de parar i demanar una pausa en la declaració, tenir clar 
quina distància cal entre les cadires o saber com gestionar un espasme corporal o tremolors 
durant una declaració judicial, són exemples que posen de manifest la importància de tenir en 
compte el factor corporal al llarg d’aquest acompanyament.

D’altra banda, es destaca que en els casos de violència sexual amb submissió química, no hi 
ha relat verbal, però, en canvi, sí que pot existir una memòria corporal. En aquest sentit, es 
comparteix que, recentment i per primera vegada, l’Audiència Provincial ha decidit investigar 
sobre un testimoni d’una dona amb record corporal, validant les percepcions físiques. Fins 
aleshores, només les advocades feministes hi donaven credibilitat.
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Justícia juvenil

A l’hora d’introduir la pregunta de com s’acompanyen els casos de violència sexual en el marc 
de la justícia juvenil, la moderadora apunta que hi ha una tendència menys criminalitzadora 
i qüestionadora que en el món adult. Les ponents, efectivament, ho corroboren i indiquen 
que l’acompanyament a les víctimes menors queda molt relegat i que es produeix una 
manca d’informació en què sovint la víctima es troba sola. Es considera que les pràctiques 
acostumen a ser paternalistes tant cap als infractors com cap a les víctimes, amb dinàmiques 
molt contraproduents. El tarannà dels fiscals o el fet que, abans de la nova llei, fos necessària 
la figura paterna per interposar la denúncia, genera un clima que no facilita gens l’autonomia 
de la noia.

Les denúncies 

Davant la pregunta de com es pot saber quan una dona està preparada per portar endavant 
una denúncia i poder-la sostenir, es torna a fer èmfasi a reforçar l’agència de la dona  
i a tenir en compte que la decisió de denunciar o no l’ha de prendre ella, partint de les seves 
necessitats i expectatives. Per tant, s’ha de poder acompanyar sense pressionar. Es destaca 
que cal reflexionar com, a vegades, des dels feminismes, es llancen missatges que poden ser 
contraproduents pels processos de recuperació de la dona (com «haig de trencar el silenci», 
«si no ho denuncies, continuarà passant»). Si s’acompanya la dona en la denúncia, s’ha de 
poder informar bé de tot el procés, inclosa aquesta part més dura en què ella pot sentir-
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se qüestionada, sola i en una posició de vulnerabilitat. En denunciar pot passar que la seva 
privacitat no estigui assegurada i a vegades, calgui pagar un peatge personal molt fort. «Si 
l’empenyem a tirar-se a la piscina, hem de poder construir una xarxa».

En aquest sentit, es destaca com es procedeix en l’informe clínic de la dona, el qual es torna 
totalment públic en el moment de la denúncia. Qualsevol dada de caràcter psicològic que 
hi hagi en els antecedents d’una dona que hagi passat pel sistema de salut públic, anirà 
sistemàticament consignada en aquest informe i es podrà fer servir en qualsevol moment 
del procediment judicial amb l’objectiu de minvar la credibilitat de la dona i manipular-ne 
discurs. Es produeix una petició constant i massiva d’historials, a vegades de més de quaranta 
anys enrere. Es considera que aquest fet encara genera més violència i que s’ha de fer una 
reflexió molt seriosa per part de totes les institucions sobre l’impacte que té això, atès que va 
en detriment de l’accés a la justícia per part de les dones. A més, s’ha de tenir en compte que 
l’informe forense elaborat per metges i metgesses recull el relat de la dona en un moment en 
què el seu estat emocional és molt delicat i en què encara no ha pogut elaborar i estructurar 
la seva vivència.

Què vol dir guanyar un judici?

Les tres ponents coincideixen que moltes vegades guanyar un procés judicial no 
necessàriament vol dir arribar a una sentència condemnatòria. Guanyar vol dir que la dona 
en surti millor i més empoderada. Comparteixen diferents exemples en els quals, tot i haver 
perdut el judici i saber que el perdrien des de l’inici, era més important viure la sensació 
d’apropiació de l’espai, la confrontació, l’expressió de la veu de la dona o el fet de fer valdre 
la seva veritat.

Per tant, es considera que malgrat que el sistema judicial és el que és, sempre hi ha marges 
d’aprofitament, amb escletxes que tenen un gran impacte sobre les dones, on es posen en 
el centre realment les qüestions més reparadores per a la dona i no tant el fet judicial en si 
mateix.



TAULA 6  
COMUNICACIÓ I VIOLÈNCIES SEXUALS: CONSTRUIR RELATS FEMINISTES

Presenta la taula Ana Burgos García, antropòloga i periodista feminista. Comença citant la teòrica feminista Nerea Barjola, que planteja que la disciplina del terror sexual es basa en una narrativa 
mediàtica i social alarmista que presenta els espais públics com espais d’alerta i de por per a les dones, amb l’objectiu de controlar, marcar pautes de comportament i limitar la llibertat. Ens hem de 
preguntar fins a quin punt els mitjans de comunicació són reproductors d’aquesta realitat i quins relats amb perspectiva de gènere i feministes hi ha capaços de contrarestar els relats hegemònics. 
Aquesta darrera taula pretén generar una reflexió a l’entorn d’aquesta qüestió i compartir exemples de campanyes, relats de la premsa escrita i de la ficció audiovisual per fer-ne una anàlisi col·lectiva 
i proposar alternatives des dels mitjans de comunicació que fomentin l’agència i la llibertat en comptes de generar por i paràlisi.
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SONIA HERRERA SÁNCHEZ 
Comunicadora especialitzada en gènere i comunicació

La ponència està centrada a elaborar una anàlisi dels relats que es troben en la ficció 
audiovisual a l’hora de tractar la violència sexual, a partir de diferents exemples en sèries  
i cinema per respondre a una pregunta central: hi ha relat més enllà de la hiperrepresentació 
de la violència sexual?

Es mostra l’exemple de sèries populars com Outlander o Vikings en què la narrativa utilitza 
la violència sexual de manera sistemàtica i manca una mirada anticolonial i antiracista. Els 
contextos considerats d’alta violència, com pot ser l’edat mitjana, fomenten que la violència 
sexual, sobretot dirigida a dones, es tracti com un fet naturalitzat. En aquesta línia es fa palès 
que la majoria de thrillers i sèries policíaques (per exemple Criminal minds) utilitzen l’excusa 
d’una dona morta o violada a partir de la qual un heroi masculí acaba portant el pes del relat, 
despersonalitzant la víctima i patologitzant l’agressor. És habitual trobar sèries en què es 
parla d’agressions sexuals de manera aïllada i descontextualitzada, en què no es fa referència 
a la part estructural de la violència, com passa, per exemple, en una sèrie molt popular en el 
món adolescent, 13 Reasons Why.

D’altra banda, es mostren alguns exemples de sèries i pel·lícules de cinema amb relats més 
innovadors des d’una perspectiva feminista. Trobem que les protagonistes dones o la 
comunitat prenen partit en narratives de revenja i autodefensa contra les agressions (Vis a 
vis, Thelma i Louise, 7 diosas). Dones amb agència, protagonistes amb dignitat i recursos 
personals per fer front als seus processos de recuperació com és el cas d’Acusados (1988). 

De la mateixa manera trobem sèries en què sí que es fa referència a la part estructural de 
la violència sexual (The fall), o altres en què es posa en el centre la víctima (Broadchurch) 
sense cosificar-la. La ponent considera que malgrat que no són sèries que puguem considerar 
totalment feministes, perquè queda molt de camí per fer, sí que presenten alguns trets 
feministes. Es fa menció de com, a vegades, els relats sobre violència, tot i que poden tenir 
una vocació de denúncia i resistència —com a El conte de la serventa— acaben sent reiteratius 
i pot passar que la persona espectadora, que se sent potencialment víctima de violència, se 
senti travessada i, a vegades, superada. 

Per mostrar un exemple de bona pràctica, se cita una pel·lícula (Grbavica) que relata un acte 
de violència sexual sense servir-se de cap imatge, de manera que es fa evident que no cal fer 
ús d’una hiperrepresentació de la violència per parlar-ne.

Finalment, i a tall de resum, es fa referència a les diferents tendències que existeixen en 
el món de la ficció audiovisual. Es destaca que continua havent-hi una hiperrepresentació, 
banalització i legitimació de la violència, en què persisteix l’imaginari d’un agressor patologitzat 
i una víctima desempoderada. D’altra banda, es comença a veure que els discursos es polititzen 
i les narratives tenen més en compte el factor estructural de la violència, fent un ús cada cop 
més conscient del llenguatge audiovisual.
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NÚRIA VILAMAJÓ 
Responsable de la campanya «Prou violència sexual. Et queda clar?», de l’Hospital Clínic de Barcelona

S’explica l’origen de la campanya de l’Hospital Clínic, després de recordar que es tracta d’un 
centre de referència des de fa més de trenta anys en matèria d’atenció a violències sexuals. 
Es va presentar l’oportunitat de fer una acció comunicativa dirigida a un públic jove en un 
context d’oci nocturn, durant un concert a les festes de la Mercè de Barcelona, i van decidir 
aprofitar el repte per llançar un missatge directe que arribés a aquesta població i que fos 
efectiu en l’àmbit de la prevenció de les violències sexuals.

La part innovadora va ser que, com a institució sanitària, s’adreçaven a un públic jove per 
denunciar una realitat i van decidir interpel·lar directament la part agressora que actua en 
les violències sexuals, buscant la complicitat de la comunitat. El missatge que es va escollir 
perseguia impactar els joves i la població en general amb un to contundent i de denúncia, 
parlant amb claredat. Es va triar com a imatge de la campanya un ull, que simbòlicament 
buscava representar la responsabilitat col·lectiva, el fet que tots i totes estem atents davant 
les agressions per tal de posicionar-nos-hi en contra i transmetre a la víctima que no està 

sola. La campanya va comptar amb diverses accions prèvies (falques publicitàries, campanya 
interna a l’Hospital Clínic, a les xarxes socials...) i posteriors al concert, així com amb un 
desplegament durant el concert que incloïa com a elements centrals un tatuatge i un graffiti 
realitzat per una artista urbana i l’elaboració de samarretes.

S’enumeren diferents factors d’èxit de la campanya, entre els quals es destaquen el fet de 
comptar amb un gran nombre de persones voluntàries que formaven part de la xarxa dels joves 
o que diferents influencers s’hi sumessin ampliant-ne l’abast. Es valora molt positivament que 
el missatge escollit fos contundent i directe i la sensació de positivisme que es va aconseguir 
al llarg de tota la campanya, sobretot per part del públic jove.
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ISABEL MUNTANÉ RODRÍGUEZ
Periodista i codirectora del màster de Gènere i Comunicació de la UAB

La ponència se centra a fer una anàlisi dels mitjans de comunicació escrita per visibilitzar 
com es perpetua la violència sexual i donar claus per poder informar de les agressions 
sexuals d’una manera respectuosa i no revictimitzadora de les dones, des d’una perspectiva 
feminista.

A partir de diferents exemples de premsa escrita, es mostren els imaginaris que sustenten 
la violència i que els mitjans de comunicació reprodueixen. És important tenir-los en 
compte perquè arriben de manera inconscient a la població en general cada vegada que 
llegim un titular. D’una banda, hi ha un imaginari sobre l’agressor basat en una victimització, 
glorificació o patologització de la persona; de l’altra, l’imaginari vers les dones gira entorn de 
la promoció del morbo i del terror sexual i de la no recuperació de la dona que ha rebut una 
agressió sexual. A més a més, s’ha de tenir en compte que es poden reproduir mites que van 
en detriment de la dona com són les denúncies falses o el relat de manca de credibilitat de 
les dones en una denúncia.

Per contrarestar, es troben exemples de premsa escrita que parlen dels processos de recupe-
ració, tot i que, val a dir, també en aquests casos es deixa entreveure la realitat de soledat  
i qüestionament del relat de la dona que ha estat víctima d’agressions sexuals.

A continuació es presenten els resultats de Dones Valentes (2018)1, un estudi realitzat per un 
grup de dones víctimes d’agressions sexuals que van analitzar els mitjans de comunicació en 
funció de com informaven sobre les violències sexuals i van indicar com consideraven elles 

que calia fer-ho. Va ser un procés que va allargar-se tres anys, en què trenta dones van quedar 
més enfortides en compartir la seva història amb altres dones i entendre que no estaven soles, 
que allò que els havia passat tenia una arrel social i política. 

Presentem algunes de les recomanacions que van fer. Aconsellaven no abusar de la paraula 
víctima, ja que elles no volien ser encasellades pel fet d’haver estat víctimes d’una agressió 
en un moment de les seves vides. Consideraven que els detalls morbosos dels actes violents 
no eren necessaris, perquè les feia reviure l’experiència. També desaconsellaven fer servir 
eufemismes o atribuir la responsabilitat a les dones. Recomanaven posar més atenció al 
context, en comptes de parlar d’un fet puntual. Instaven a posar èmfasi en els processos de 
recuperació de les dones i no tant a donar una imatge estereotipada d’una víctima enquistada 
que no continuarà mai amb la seva trajectòria vital. Trobaven a faltar fer servir més veus 
expertes en violències sexuals amb una mirada feminista i entenedora dels processos que hi 
intervenen. I, en darrer lloc, feien una crida a presentar els agressors sexuals com a homes 
que formen part de la societat i que són responsables dels seus actes.

La ponència conclou fent referència a la teòrica feminista Nerea Barjola, que parla de com els 
mitjans de comunicació continuen difonent aquestes representacions sobre el terror sexual 
que coaccionen la llibertat de les dones.
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1. https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/mitjans-comunicacio/Informe_DONES-VALENTES_acc.pdf

https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/mitjans-comunicacio/Informe_DONES-VALENTES_acc.pdf
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