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1. Conceptualització

    Introducció 

El primer que hem de fer és explicar-nos què és, què considerem Violència de Gènere.

Per això anem a buscar aquells documents en els que ens hem posat d’acord a nivell

ampli diferents sectors de la societat actual i com a conseqüència del treball de molts

anys i segles de treball de moltes dones i també homes per que la violència no estigui a

la base de les relacions socials i, menys encara, de les relacions afectivosexual.  

Partim  de  la  idea  que  la  Violència  de  Gènere  és  una  violència  que  anomenem

estructural,  ja  que les persones ens socialitzem en ella  i,  en molts casos,  ajudem a

perpetuar. No és una violència que s’exerceix en l’àmbit privat i de la parella, entendre-ho

així ha estat una gran errada que ha comportat conseqüències fatals. Per una banda no

hem posat la mirada en aquelles situacions que es donaven fora de les parelles i les ex

parelles, com si no tingués res a veure. Podem posar com exemple una violació, és un

fet que queda fora de la llei quan tothom pensa que una violació perpetrada per una

persona desconeguda té totes les característiques de la violència de gènere. Per altra

banda, s’ha creat un mite que ha deixat a les nenes i dones desprotegides al pensar que

si no estaven en una relació de parella no podia existir violència. Per tot això, en aquests

moments les recerques més importants sobre el tema que abordarem se situa en la línia

de la Socialització Preventiva (Gómez, J. 2004).

De cara a contextualitzar la temàtica recorrerem a documentació internacional i d’ambit

estatal, així com de Catalunya per poder situar-nos i tenir un marc de referència que ens

ajudi a plantejar els temes d’una forma global i basada en els acords més importants

sobre la Violència de Gènere. 

Conceptualització 

El primer document que tenim, per entrar en matèria centrant el significat del que volem

dir  quan  parlem de  la  violència  de gènere,  ens  ve de la  mà de la  CEDAW (ONU).

L’Assemblea General de l’ONU el 20 de desembre de 1993 proclama, a la  Declaració

per l’eliminació de la violència contra les dones el que s'entén per la violència contra les

dones

“qualsevol acte de violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o

sofriment  físic,  sexual,  o  psicològic  per  a  la  dona,  així  com  les  amenaces

d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeix

a la vida pública com a la privada”.



Per tan, estem parlant d’un tipus de violència exercida contra una persona en base al

seu gènere que té com a resultat un dany o patiment físic,  sexual o psicològic,  com

també l’amenaça, la coacció, o la privació de llibertat, i que té repercussions negatives

sobre la seva identitat i benestar social. A més, i en conseqüència, es considera com una

vulneració dels drets humans.

El secretari  general de l’ONU, Kofi  Annan,  el  dia 8 de març de 1999 afirmà que «la

violència  contra  les  dones  és  la  més  vergonyosa  i  perversa  de  l’ésser  humà...Hem

d’assegurar-nos de denunciar i de condemnar aquest tipus de comportaments, així com

d’evitar al impunitat dels seus autors materials»

Anem a veure com s'entén en el nostre context. 

Nosaltres tenim una llei contra la violència de gènere que data de l’any 2004. Aquesta llei

ha ajudat  a posar el  focus en una part  limitada d’aquesta i  que està centrada en la

violència quan l’agressor ha tingut una relació afectivosexual amb la víctima o persona

agredida. Per altra banda, s’han desplegat diferents lleis autonòmiques. En el nostre cas

a l’any 2008 es va aprovar i va més enllà en quant a focalitzar les tipologies de violència i

qui és qui les protagonitza. Encara que no és fins el  Conveni d’Istanbul fins que els

estats no es posen d’acord en la definició més amplia i consensuada. Aquest document

ha  estat  signat  i  ratificat  uns  anys  més  tard  per  Espanya.  Per  poder  assolir  el  que

l’esmentat document presenta s’elabora el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere al

setembre de l’any 2017 i que es comença a desenvolupar d’una forma constrenyida amb

el  Reial  Decret-llei  9/2018,  signat  el  3  d’agost,  de  mesures  urgents  per  al

desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que modifica la Llei de

Bases del Règim Local, la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de

Gènere i  el  Codi  Civil, i  que  esdevé un instrument  que posa en marxa estratègies  i

accions concretes per avançar en l’eradicació de la violència de gènere. 

Revisem aquests documents: 

A la  Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere ens diu:

TÍTOL PRELIMINAR 

Article 1 

Objecte de la Llei 

1. Aquesta Llei té per objecte actuar contra la violència que, com a manifestació de la

discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les

dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o els qui

estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense

convivència.



2.  Aquesta  Llei  estableix  mesures  de  protecció  integral  la  finalitat  de  les  quals  és

prevenir, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les víctimes.

3.  La violència de gènere a què es refereix aquesta Llei  comprèn qualsevol acte de

violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces,

les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

És molt  important  conèixer  que tipifica com a delicte de violència de gènere aquells

danys comesos per parelles o ex parelles; deixant fora a tots aquells agressors que no

ho són. 

A Catalunya, segons la llei 5/2008, del 24 d’Abril, del dret de les dones a eradicar la

violència masclista, la violència de gènere es divideix en quatre tipologies de violència:

la  física,  la  sexual,  la  psicològica i  l’econòmica.  I  es dóna a l’àmbit  de la  parella,  el

familiar, el laboral i el social o comunitari.  I per tant s’amplia el concepte que tenim des

de la llei estatal encara que no actua sobr el delicte, és a dir, és decisiva per a l’atenció a

les víctimes però no tipifica el delicte al no ser una llei orgànica. 

La  violència  física  és  qualsevol  acte  que  es  produeix  contra  el  cos  d’una  persona

(bufetades, empentes, cops, pallisses, asfixies, cremades, retencions) que com a resultat

poden donar fractures, ferides, contusions, hematomes i fins i tot la mort.

S’entén com a violència sexual com qualsevol imposició d’una relació sexual contra la

voluntat  d’una  persona  amb  actes  com  l’agressió,  abús,  tocaments  o  inducció  a  la

prostitució.

La violència psicològica són actes o conductes de desvaloració, humiliació i por a través

d’accions com crits, vexacions, amenaces, coaccions, desqualificacions i aïllament.

La  violència  econòmica  consisteix  en  la  privació  intencionada  de  recursos  per  al

benestar  físic  o  psicològic  d’una  persona,  com també la  dels  seus  fills  o  filles,  i  la

limitació dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de la parella.

La violència en l’àmbit de la parella consisteix en la violència física, psicològica, sexual  o

econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home, parella, ex-parella o per la

persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat.

La violència en l’àmbit familiar que també pot ser física, psicològica, sexual o econòmica,

pot ser exercida contra la dona i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per

membres d’aquesta,  en el  marc  de  les  relacions  afectives  i  dels  lligams de  l’entorn

familiar.



La violència en l’àmbit laboral consisteix en la violència física, psicològica o sexual que

es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de

treball i de l’horari si té relació amb la feina.

I  per  últim,  la  violència  en  l’àmbit  social  o  comunitari  comprèn  les  següents

manifestacions:  agressions  sexuals,  assetjament  sexual,  tràfic  i  explotació  sexual  de

dones  i  nenes,  mutilació  genital  femenina,  matrimonis  forçats,  violència  derivada  de

conflictes armats, violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones.

Entenem que  socialment  anem més  enllà  i  comprenen  els  actes  violents  contra  les

dones de forma més àmplia i en relació al  Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció

i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, el que coneixem per

Conveni d’Istanbul, firmat l’any 2011. En aquest document hi ha un tractament molt més

ampli i s’entén com a violència de gènere “tota violència contra una dona per que és

una dona o que afecta a les dones de forma desproporcionada». 



2. Violència de Gènere en dades. 

Les dades que podem fer servir en aquest moment i  en el nostre entorn les anem a

buscar a la Macroenquesta de violència contra la mujer 2015 i les del Instituto Nacional

de Estadística. 

A la  Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015  s’han analitzat dades sobre la

violència física, la violència sexual, la violència psicològica, la violència econòmica i la

violència física i sexual fora dels àmbits de les parelles i ex-parelles. 

Segons les que podem consultar al  Instituto Nacional de Estadística  veiem com  s’han

analitzat les xifres sobre víctimes de violència de gènere i sobre homes condemnats per

violència de gènere.

• Violència Física

Segons les dades extretes de la  Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015, un

1,9% de les dones enquestades expressen haver patir violència física per part de la seva

parella actual, un 17,6% per part de la seva ex-parella i un 10,7% amb qualsevol parella

que han tingut al llarg del temps. Un 10,4% de les dones enquestades va patir violència

física per part de la seva parella actual o alguna de les seves ex-parelles al llarg de la

seva vida.

És notablement important la dada de que un 10,4% de les dones enquestades hagin

patit violència de gènere al llarg de tota la seva vida afectiva-sexual ja que representa

una de cada 10 dones i per tant, una xifra escandalosa. 

Violència sexual

Pel que fa a la violència sexual, segons les dades de  la Macroencuesta de violencia

contra la mujer 2015, un 1,8% reconeix haver patit violència sexual per part de la seva

parella  actual,  un  13,3% per  part  d’alguna  de  les  seves  ex-parelles  i  un  8,4% per

qualsevol parella que té o ha tingut al llarg de la seva vida. Així doncs un 8,1% del total

de dones enquestades han patit violència de tipus sexual al llarg de tota la seva vida.

En aquest  tipus de violència,  la  sexual,  els  tant  per cent  són més baixos que en la

violència de tipus físic. L’àmbit on es produeix més violència de tipus sexual és el de les

ex-parelles  i  es  produeix  el  mateix  fenomen  que  en  l’anterior,  hi  ha  una  elevada

diferència entre l’àmbit de la parella actual i les ex-parelles. En aquest aspecte tornem a



plantejar la hipòtesi anteriorment comentada, ja que probablement es reconegui més la

violència en parelles anteriors i menys en l’actual. Tot i això, és molt preocupant que un

8,1% de totes les dones hagin patit algun tipus de violència sexual al llarg de la seva

vida. Si ens fixem en l’àmbit de fora les parelles o ex-parelles, i posant l’atenció en la

violència física, s’extreu que un 11,6% de les dones ha patit violència física al llarg de la

seva vida, un 6,4% amb menys dels 15 anys i un 7,5% a partir dels 15 anys.

En aquesta taula podem analitzar les dades de les dones que han patit qualsevol forma

de violència sexual per alguna persona fora de l’àmbit de la parella o ex parella, segons

el període de la seva vida en que la van patir, dones de 16 anys i més. Podem parar

atenció al fet que hi ha referències a les agressions abans dels 15 anys. 

Tal com ens presenta l’Institut Català de les Dones al Dossier Estadísticadístic sobre les

Violències Masclistes de Juliol de 2019 podem confirmar una  evolució a la visibilització i

als delictes contra la llibertat sexual a Catalunya. 



Quan parlem de violència sexual estem parlant de: 

Violència sexual Tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual,els comentaris o
insinuacions sexuals no desitjats o les accions per comercialitzar o utilitzar
de qualsevol altre manera la sexualitat d’una persona mitjançant coacció per
part d’una altre persona, independentment de la relació d’aquesta amb la
víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball.

Assetjament sexual El constitueix qualsevol comportament verbal,  no verbal o físic no desitjat
d’índole  sexual  que  tingui  com a  objectiu  o  produeixi  l’efecte  d’atemptar
contra  la  dignitat  d’una  dona  o  de  crear-li  un  entorn  intimidador,  hostil,
degradant, humiliant, ofensiu o molest.

Assetjament de segon 
ordre

En anglès  Second  Order  of  Sexual  Harassment  (SOSH), és  la  violència
física i/o psicològica contra persones que donen suport públicament a les
víctimes d'assetjament sexual. També afecta les organitzacions socials que
lluiten en contra  de la violència  de gènere,  es comprometen a informar i
protegir els afectats i/o afectades. 

Agressió sexual Consisteix en l’ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i 
les menors d’edat, que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a 
arma per demostrar poder i abusar-ne.

Consentiment S'entén  per  consentiment  l’enunciat,  expressió  o  actitud  amb  que  una
persona consent, permet o accepta alguna cosa. 

Sexting S'entén per sexting el fet de compartir a través de telèfon mòbil continguts de
caràcter sexual. El sexting no implica violència sempre que el contingut es
faci i es comparteixi voluntàriament. Es convertirà en un acte violent quan no
hi hagi aquesta voluntat i/o consentiment de la persona protagonista.

Sexpreading És l’acte de difondre fotos o vídeos amb contingut sexual d’una altra persona
sense el seu consentiment.

Sextorsion Es  tracta  d’una  forma  d’extorsió  sexual  que  pot  manifestar-se  de  dones
maneres,  la primera seria en la qual una persona rep pressió,  xantatge,
coerció de qualsevol tipus o amenaces perquè enviï una foto de si mateixa
amb contingut  sexual.  La segona seria la que es duu a terme un cop la
persona que extorsiona ja te la fotografia o el vídeo de la víctima i fa servir el
material per a extorsionar-la.

Grooming S’entén per grooming l’ús de xats i xarxes socials per part d’adults per tal de
guanyar-se  la  confiança  de  menors  amb  l’objectiu  de  mantenir  relacions
sexuals. Acostuma a incloure extorsió cap les víctimes.

Revenge Porn Imatge publicada a internet per una ex parella de la víctima a mode de 
venjança.



Violència psicològica

Sobre la violència psicològica, tant de control com emocional, hi trobem les dades més

elevades pel que fa als diversos tipus de violència.

Respecte la violència psicològica de control, un 11,9% expressa haver-ne patit per part

de la seva parella actual, un 36,2% per part d’alguna ex-parella, el que representa que

un  26,4%  amb  algun  tipus  de  parella  al  llarg  de  la  seva  vida  han  patit  violència

psicològica de control. Així doncs, un 25,4% de totes les dones enquestades expressen

haver patit aquest tipus de violència.

Pel que fa a la violència psicològica emocional, un 9,3% n’ha patit per part de la seva

parella actual, un 31,5% per part d’alguna de les seves ex-parelles, el que representa

que un 22,8% ha patit violència psicològica de control per qualsevol parella al llarg de la

seva vida, i un 21,9% del total de dones enquestades n’ha patit.

Les  dades  de  violència  psicològica,  tant  de  control  com  emocional,  són  les  que

presenten unes dades més elevades per tant les que més es duen a terme i també les

que  més  probablement  es  reconeixen.  L’àmbit  que  presenta  uns  tant  per  cent  més

elevats torna a ser el de les ex-parelles, que supera en ambdós casos el 30%, però

també són importants les dades sobre les parelles actuals on es produeix un augment

considerable vers la violència física o sexual, en la violència psicològica de control hi ha

un 11,9% i en l’emocional un 9,3%. En aquest àmbit, el de la violència psicològica, caldrà

posar-hi molt d’èmfasi ja que presenta les dades més elevades, un 25,4% de totes les

dones n’ha patit, i molt possiblement sigui el primer tipus de violència que es produeixi.

Una  de  les  controvèrsies  actualment  radica  en  esbrinar  la  relació  existent  entre

situacions de debilitat i afeccions en salut mentals i episodis d’agressions i violència de

gènere. 

Violència econòmica

Pel que fa a la violència econòmica, un 3,3% de les dones enquestades expressa haver-

ne patit per part de la seva parella actual, un 16,8% per part d’alguna ex-parella, el que

representa que un 11,2% ha patit violència econòmica per qualsevol parella al llarg de

tota la seva vida i, segons l’enquesta, un 10,8% del total de dones enquestades n’ha

patit. 

Les dades sobre aquest tipus de violència són molt semblants a les de violència física,

sobretot en l’àmbit d’ex-parelles i en el total de dones que n’ha patit, però és més elevat

en l’àmbit de la parella actual. Aquest tipus de violència probablement és més fàcil de

visualitzar  i  de reconèixer.  Totes les dades continuen essent  molt  elevades i  que un

10,8% hagi patit aquest tipus de violència és veritablement molt greu.



Víctimes per violència de gènere

Durant l’any 2016 hi va haver un total de 28.281 víctimes, amb sentència judicial a l’estat

espanyol. El segment de població que més víctimes presenta és el de 25 a 44 anys amb

un total de 17.596 persones, el que suposa un 62.21% del total. La segona franja d’edat

amb més nombre de víctimes és la de 45 a 64 anys amb un total de 5.307 persones,

essent  un 18,76% de totes.  Pel  que fa al  tercer  segment  amb un major  nombre de

víctimes és el de 18 a 24 anys on hi ha 4.234 víctimes de violència de gènere, el que

representa un 14,97% del conjunt. A aquest últim segment el segueix el de més de 65

anys amb 575 víctimes, el que suposa un 2,03%. Per últim, hi trobem el sector més jove

de població, el de menys de 18 anys, que presenta 569 víctimes de violència de gènere i

representa un 2,01% de la totalitat.

Víctimes (amb ordre de protecció o mesures cautelars)
segons edat. Any 2016. Estat Espanyol

Edat Nº Víctimes

Menys de 18 anys 569

De 18 a 24 anys 4234

De 25 a 44 anys 17596

De 45 a 64 anys 5307

Més de 65 anys 575

Víctimes totals 28281
Font: Instituto Nacional de Estadística

A Catalunya, durant l’any 2016, hi va haver 2.518 víctimes per violència de gènere. És

entre els  25 i  44 anys on hi  ha més víctimes,  1.618,  el  que suposa un 64,25%. La

següent franja de població amb més víctimes és el de 45 a 64 anys amb 403 persones,

el que representa un 16% del conjunt. El tercer segment amb més víctimes per violència

de gènere és el 18 a 24 anys amb un total de 383 persones, essent un 15,21% del total.

La quarta franja és la de més de 65 anys amb 58 víctimes, un 2,30%. El sector amb

menor  nombre de víctimes és el  de menys de 18 anys amb un total  de  56,  el  que

representa un 2,22% de tot el conjunt.

.



La  tendència  tant  a  l’estat  espanyol  com  a  Catalunya  és  similar,  el  segment  de

població amb més víctimes per violències de gènere és el de 25 a 44 anys, seguit del

de 45 a 64 anys, el tercer el de 18 a 24 anys, el quart el de més de 65 anys i per últim

el  de menys de 18 anys.  Les  xifres  anteriorment  presentades són extremadament

preocupants i com es pot comprovar les violències de gènere afecten a tots els estrats

de la població, afecten a infants, joves i persones adultes i grans.

Pel  que  fa  a  l’evolució  del  nombre  de  víctimes  de  violència  de  gènere  segons

sentència judicial, a l’estat espanyol, des de l’any 2011 s’ha produït una petita baixada.

El  2011 hi  va haver 32.242 víctimes i  l’any 2016 28.281 víctimes,  això suposa un

descens de 3961 víctimes amb sentència judicial,  una baixada d’un 12,28% en un

període de cinc anys. Cal esmentar que el descens real es produeix fins l’any 2014 on

es presenta el nombre més baix de víctimes amb un total de 27.087, el que va suposar

un descens de 5155 persones, un 15,98%. A partir de l’any 2014 s’ha evidenciat un

repunt  del  nombre  de  víctimes  per  violència  de  gènere.  L’any  2015  hi  ha  27.624

víctimes i l’any 2016 28281, en dos anys el nombre augmenta en 1194 persones, un

4,22%.

                                                                      

A Catalunya  la  tendència  és  molt  similar  que  a  l’estat  espanyol,  des  del  2011  es

produeix un descens fins al 2014 però a partir d’aquest es produeix un repunt de les

víctimes. Entre el període 2011 - 2016 el descens és de 1034 persones, el que suposa

una baixada d’un 29,11%. El nombre més baix es va situar l’any 2014 amb un total de

2301 víctimes, això va suposar un descens de 1251 víctimes en tres anys, un 35,21%.

Com ja s’ha expressat anteriorment, l’any 2014 es produeix un augment de víctimes,

l’any 2015, 2588 i, l’any 2016, 2518. Entre l’any 2014 i 2016 hi ha hagut un augment

d’un 9,43%. Pel que fa a l’evolució en nombre de víctimes, la tendència és la mateixa

tant  a  l’estat  espanyol  com a  Catalunya.  S’ha  produït  un  descens  del  nombre de

víctimes des del 2011, però hi ha un repunt d’aquestes des de l’any 2015. A més a

més, tot i el descens que hi ha hagut, les xifres continuen essent molt elevades.



Condemnats per violència de gènere

Les dades sobre persones condemnades a l’estat espanyol i a Catalunya només són

dels  anys  2015  i  2016.  A  l’estat  espanyol  l’any  2015  el  nombre  de  persones

condemnades es va situar en 24.265 i l’any 2016 va augmentar fins a 25.959, així

doncs en el període de 2 anys s’ha produït un creixement de 1694 condemnats, el que

suposa un 6,98%.     

A Catalunya la tendència és la mateixa, l’any 2015 van ser 2900 homes condemnats i

l’any  2016,  3049.  Així  doncs,  en  dos  anys,  l’augment  ha  sigut  de  149  persones

condemnades per violència de gènere, un 5,13%.

Durant  l’any  2016,  a  l’estat  espanyol,  hi  ha  hagut  25.959  homes condemnats  per

violència de gènere. El segment de població que presenta més condemnats és el de

25 a 44 anys, lluny dels altres grups d’edat, amb 15.548 persones condemnades, això

suposa un 59,89% del total d’homes condemnats. El següent estrat de població amb el

nombre més elevat de condemnats és el de 45 a 64 anys amb 6.585 homes amb

penes judicials per violència de gènere, aquest grup representa un 25,36%. El tercer

grup és el de 18 a 24 anys amb 3.014 homes condemnats, esdevenint un 11,61% del

total. Seguit d’aquest hi ha el segment de població amb més de 65 anys on hi ha 731

homes condemnats per delictes de violència de gènere, el que suposa un 2,81%. El

grup de menys de 18 anys presenta un total de 81 persones condemnades, un 0,31%

del total.

A Catalunya el nombre total d’homes condemnats va ser de 3.049 i la tendència és

més o menys igual  a  la  que es  dur  a  terme a  l’estat  espanyol.  El  grup que més

condemnats per violència de gènere presenta és el de 25 a 44 anys amb 1.875, el que

suposa  un  61,49%  del  total.  El  següent  segment  amb  el  nombre  més  elevat  de

condemnats és el de 45 a 64 anys amb una quantitat de 732 persones amb penes

judicials per violència de gènere, un 24% de la totalitat. El tercer grup és el de 18 a 24

anys amb un total  de 365 persones condemnades,  un 11,97%. El segment que el

segueix és el de més de 65 anys amb una quantitat de 66 homes condemnats, un

2,16%. El grup de menys de 18 anys presenta un total de 11 condemnats, un 0,36%

del total d’homes condemnats per violència de gènere. 

Com s’ha pogut comprovar el nombre d’homes condemnats per violències de gènere

va a l’alça tant a l’estat espanyol com a Catalunya i són xifres molt elevades i 



preocupants,  25.959  homes  condemnats  l’any  2016  a  l’estat  espanyol  i  3.049  a

Catalunya.

Si ens fixem en els segments d’edat s’extreu que el segment d’edat amb més persones

condemnades és el de 25 a 44 anys, seguit del de 45 a 64 anys, després hi ha l’estrat

de 18 a 24 anys, el segueix el de més de 65 anys i per últim hi ha el de menys de 18

anys. Així doncs, és necessari que es produeixi una prevenció i sensibilització entorn a

les violències de gènere en tots els segments d’edat, tal com també s’ha indicat en

l’apartat de víctimes, des de la infantesa fins a les persones d’edat més avançada.

Un cop fet l’anàlisi de les diferents dades sobre violència de gènere, extretes de la

Macroencuesta  de  violencia  contra  la  mujer  2015  i  del  Instituto  Nacional  de

Estadística, i  algunes de les dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (ICD)

podem dir que existeix un problema molt greu que afecta a la nostra societat, i que

podem confirmar que és una situació anòmala i estructural. Com hem vist la violència

pot ser física, sexual, psicològica i econòmica, i per tant cal posar molt d’èmfasi en

treballar el que són tots aquests tipus de violència, la responsabilitat social de cada

una de les persones que configurem el nostre context social i el significat per totes les

persones que la pateixen  per tal de que siguin fàcilment identificades. A més, cal anar

més enllà dels límits de les parelles o ex parelles i  visualitzar-la en àmbits com el

familiar, el comunitari, les amistats i  altres.

Hem  de  treballar  la  prevenció  i  asolir  quotes  d’igualtat  i  de  relacions  lliures  de

violència. És molt preocupant que la xifra més alta de víctimes i de condemnats es

situï en els segments de menys dels 18 anys fins als 44 anys. Això vol dir que les

pràctiques coeducadores que hem portat a terme als centres, possiblement, no hagin

estat suficients. I que per tant, hem de treballar en la prevenció i la sensibilització de

les diferents violències de gènere (física, sexual, psicològica i econòmica) amb tots els

segments de la població, i amb totes les persones.



3. MARC LEGAL

El marc legal de referència en relació amb la normativa establerta a nivell internacional,

europeu, estatal, autonòmic són:

La Declaració dels Drets Humans, la Convenció sobre els Drets dels Infants, la Carta

dels Drets fonamentals de la (UE), la Constitució Espanyola, la Llei orgànica 3/2007, la

Llei autonòmica 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei

autonòmica 11/2014 per garantir els drets del col·lectiu LGTBI, la Llei autonòmica del

17/2015 per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i el Pacte d’Estat contra la Violència

de Gènere de l’any 2017.

A  continuació,  mirarem  de  fer  un  recull  de  la  normativa  internacional,  estatal  i

autonòmica que sustenten les diferents polítiques públiques.

Declaració dels drets humans

Tenint com a referència la  Declaració de drets Humans, adoptada i proclamada per

l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre

de 1948 ens fixarem en els següents articles:

Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i

de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2

Tothom  té  tots  els  drets  i  llibertats  proclamats  en  aquesta  Declaració,  sense  cap

distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena,

origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. A més, no es farà cap

distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual

pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària,

si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 19

Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser

molestat  a  causa  de  les  pròpies  opinions  i  el  de  cercar,  rebre  i  difondre  les

informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

Article 26

L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment

del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la



tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les

activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

Article 29

Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el

lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.

Carta dels drets fonamentals de la ue

La  Carta Dels  Drets Fonamentals  de la  Unió Europea  és un document  que conté

provisions dels drets humans, proclamat pel Parlament Europeu, el Consell de la Unió

Europea i la Comissió Europea el 7 de desembre del 2000 a Niça. Tindrem en compte i

com a referència els següents articles:

Article 1. Dignitat humana

La dignitat humana és inviolable. Serà respectada i protegida.

Article 11. Llibertat d’expressió i d’informació

1.  Tota  persona  té  dret  a  la  llibertat  d'expressió.  Aquest  dret  comprèn  la  llibertat

d'opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que pugui

haver-hi ingerència d'autoritats públiques i sense consideració de fronteres.

Article 14. Dret a l’educació

1. Tota persona té dret a l'educació i a l'accés a la formació professional i permanent.

2. Aquest dret inclou la facultat de rebre gratuïtament l’ensenyança obligatòria.

3. Es respecten, d'acord amb les lleis nacionals que regulin el seu exercici, la llibertat

de creació de centres docents dins del respecte als principis democràtics, així com el

dret dels pares a garantir  l'educació i  l’ensenyament dels seus fills  conforme a les

seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques.

Article 21 . No discriminació

1. Es prohibeix tota discriminació, i en particular l'exercida per raó de sexe, raça, color,

orígens ètnics o socials,  característiques genètiques,  llengua,  religió o conviccions,

opinions  polítiques  o  de  qualsevol  altre  tipus,  pertinença  a  una  minoria  nacional,

patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.

2. Es prohibeix  tota  discriminació  per  raó  de nacionalitat  en  l'àmbit  d'aplicació  del

Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i del Tractat de la Unió Europea i sense

perjudici de les disposicions particulars d'aquests Tractats.

    



    Article 23. Igualtat entre homes i dones

La igualtat entre homes i dones ha de ser garantida en tots els àmbits, inclusivament

en  matèria  d'ocupació,  treball  i  retribució.  El  principi  d'igualtat  no  impedeix  el

manteniment o l'adopció de mesures que ofereixin avantatges concrets en  favor  del

sexe menys representat.

Article 24. Drets del menor

1. Els menors tenen dret a la protecció i a les cures necessàries pel seu benestar.

Podran expressar la seva opinió lliurement. Aquesta serà tinguda en compte en relació

amb els assumptes que els afectin, en funció de la seva edat i de la seva maduresa.

Constitució espanyola

A nivell del marc estatal, anomenem els següents articles de la Constitució Espanyola,

en vigor des de l’any 1978, i que serveix de paraigües per a tota la resta de polítiques

desplegades, els articles són:

Article 14. Igualtat davant la llei

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació

per  raó  de  naixement,  raça,  sexe,  religió,  opinió  o  qualsevol  altra  condició  o

circumstància personal o social.

Llei  orgànica 1/2004,  de mesures de protecció integral  contra  la  violència de

gènere

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra

la violència de gènere, és la llei que permet desplegar mesures contra la violència de

gènere en diferents àmbits com són el judicial, l’educatiu, els mitjans de comunicació o

la salut. 

Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre homes i dones

La Llei orgànica 3/2007 del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és

la llei  d’igualtat  del  marc estatal  que permet  el  desplegament  de les diferents lleis

d’igualtat autonòmiques. 

Llei 5/2008 dret de les dones a eradicar la violència



Llei  11/2014,  per  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais,  bisexuals,
transgèneres  i  intersexuals  i  per  eradicar  l’homofòbia,  la  bifòbia  i  la
transfòbia

La  llei  11/2014,  comunament  coneguda  com  la  Llei  Contra  la  LGTBIfòbia,  va  ser

aprovada pel Parlament de Catalunya el 2 d’octubre del 2014, i és una llei pionera a nivell

europeu en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI.

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

La llei 17/2015, coneguda com la Llei Catalana d’Igualtat, va ser aprovada el 21 de

juliol del 2015 pel Parlament de Catalunya. 

Pacte d’estat contra la violència de gènere de l’any 2017
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