EL FENÒMEN DE LA VIOLENCIA DOMÈSTICA
La violència familiar és un fenomen psico-social greu i complex que està
present en totes les societats, sense dependre del seu desenvolupament ni de
la seva cultura. Podem considerar-la com la manifestació violenta més estesa
en el món i la que presenta més varietat de conseqüències que sempre són
molt difícils d’abordar. La violència contra les dones, junt amb les dels infants i
persones grans, són les formes de violència més freqüents en el nostre
planeta.
Cal destacar que la violència contra les dones en l’àmbit familiar i a la vida de
parella és una realitat amb una dimensió social encara poc coneguda. És una
problemàtica psico-social que s’ha d’analitzar, estudiar i entendre per a poder
realitzar una intervenció adient des dels diferents àmbits professionals.
Les causes de la violència familiar són difícils de precisar, perquè és un
fenomen complex i multicausal. El maltractament es dóna dins d’una relació de
parella o vincle sentimental, on el maltractador no busca una relació d’igualtat
si no de dependència i submissió.
No hi ha explicacions úniques, però sí factors de risc de conductes que
agreugen o desencadenen la resposta violenta. Podríem dir que allò que tenen
en comú aquestes conductes és la incapacitat del maltractador de relacionar-se
d’una forma sana; la acceptació social de la violència contra les dones i la
incapacitat de la dona de posar límits al maltractador.
Els factors de risc més importants serien les creences interioritzades i els trets
de caràcter del maltractador. Cal tenir en compte que els valors i creences del
maltractador, tenen el seu origen en la societat, sinó seria impossible realitzar
una interiorització dels mateixos.
•

Uns valors culturals i creences, moltes d’elles errònies, com és el fet de
justificar la violència a les dones amb tòpics com que l’home violent pateix
una psicopatologia i/o toxicomania, o que la dona maltractada es
masoquista, o que és ella la desencadenant de la situació violenta. No hem
d’oblidar també els components culturals que tenen a la dona com un
personatge secundari dins de l’esfera familiar, intentant justificar la violència
domèstica per aquest fet.

•

La historia personal, els processos de socialització influeixen en la formació
dels conceptes d’home, dona, família, obediència, poder…

•

Les actuacions institucionals, aplicació insuficient de la legislació en
aquesta matèria, manca de suport social i institucional a les víctimes, pressió
de models violents als mitjans de comunicació, victimització secundaria, etc.

•

Pot ser que el maltractador tingui antecedents de violència en la seva família
d’origen.

•

Té actituds sexistes i creences estereotipades sobre les dones. El
maltractador pot explicar coherentment conductes i fets agressius.
L’explicació real i la motivació dels mateixos no serien admesos per la
instància moral de la seva personalitat, si l’entorn social no admetés aquests
comportaments com a legítims.

•

Trets de caràcter del maltractador: irresponsable, manipulador, immadur,
egoista...

LA PROBLEMÀTICA MULTICAUSAL DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
MODELS EXPLICATIUS
•

El model mèdic explica la problemàtica de la violència a partir de
l'alcoholisme i els trastorns mentals de l'agressor, així com per la
provocació de la víctima.

•

El model sociològic intenta donar respostes acudint a variables com la
classe social, l'estrès socioeconòmic, la distribució de poder dins la
societat i dins la família, la violència institucional i política....

No es pot dir que aquests factors estiguin desvinculats completament del
fenomen de la violència en la família, però cap d'ells pot explicar la totalitat del
fenomen.
•

Jorge Corsi ens proposa el model ecològic, compost per diferents
subsistemes que s'articulen entre si de forma dinàmica:
macrosistema, exosistema i microsistema.

MACROSISTEMA:
•
•

creences i valors culturals sobre: (dona, home, família..)
concepció sobre el poder i l'obediència

EXOSISTEMA:
•
•
•

legitimació institucional de la violència
models violents en mitjans de comunicació
victimització secundària

FACTORS DE RISC:
1. estrès econòmi
2. atur
3. aïllament social
4. alcoholisme

MICROSISTEMA:
•
•
•
•
•

història personal (violència en la família d'origen)
aprenentatge de resolució violenta de conflictes
autoritarisme en les relacions familiars
baixa autoestima
aïllament

DEFINICIÓ I TIPOLOGIA DELS MALTRACTAMENTS
•

Abús: acció o intenció que produeix dany a la persona exercida per una
altra persona.

La violència domèstica suposa sobretot, i moltes vegades en primer lloc, un
abús psicològic subtil que progressivament s’intensifica i interrelaciona amb
altres formes d’abús.
Els sentiments de culpa en les víctimes davant de la separació o l’anomenada
dependència emocional vers els agressors són alguns dels efectes que pot
produir l’abús psicològic continuat.
L’establiment de la violència com a forma habitual de relació dificulta la
identificació de l’abús per part de les víctimes, que progressivament poden
perdre la capacitat de pensar i actuar lliurament. La tolerància social vers la
violència de gènere i la historia personal de la dona maltractada és un altre fet
que pot dificultar la identificació dels abusos.
En aquest cas es produeix en el marc d’una relació afectiva, situació que
agreuja el fet, ja que la proximitat afectiva de l’agressor cap a la víctima fa més
difícil la identificació del maltractament. També dificulta aquesta identificació la
dissociació que hi ha entre el missatge verbal del maltractador (“t’estimo”, “hem
preocupo per tu”, etc.) i la seva conducta (controlar, pegar, insultar,…). Per
últim, una altra dificultat és que normalment l’home violent té un altre
component dissociat, en públic és amable i en privat és violent. Això desorienta
la dona i li fa difícil demanar ajuda perquè sent que no la creuran.
Com ja s’ha dit anteriorment, l’abús sempre té un component de tipus
psicològic i emocional que acompanya tota agressió de qualsevol altre tipus.
Els efectes d’aquest són difícils de superar ja que va minvant l’autoestima de la
víctima. És el primer que es dóna; més tard es pot desencadenar altres formes
d’abús:
abús físic
abús psicològic, emocional o verbal
abús sexual

abús econòmic o financer
abús social
abús ambiental
•

Maltractament: agressió o abús reiterats al llarg del temps

Es considera maltractament tot tipus d’agressió reiterada al llarg del temps. Els
diferents tipus de maltractament són:
Verbal-emocional-psicològic: Va encaminat a fer perdre l’autoestima
a la víctima: comentaris degradants, insults, amenaces verbals,
acusacions falses, observacions humiliants sobre la falta d’atractiu físic,
inferioritat o incompetència, estupidesa, inutilitat… L’agressor crida,
insulta, fa burla, maleeix, fa gests humiliants. Inclou les amenaces de
violència física i explosions verbals de violència. Les amenaces de mort
són un recurs molt utilitzat pel maltractador i amb freqüència posat en
pràctica, una altre estratègia és la insistència del maltractador a tractar
a la parella com a boja. Altres maltractaments emocionals poden ser:
trencar objectes d’especial valor sentimental per la víctima,
maltractament d’animals domèstics, privació de necessitats bàsiques
(son, menjar...). Amb el temps la humiliació continuada destrueix
l’autoestima i afecta seriosament la dignitat de la persona.
Físic: Tot contacte corporal no consentit, amb la finalitat de generar
humiliació a la víctima. Donar cops, punxar, estirar els cabells, agafar,
mossegar, donar patades, fractures òssies, torçar braços, empentar,
intents d’estrangulació, provocar avortaments, empentar contra les
parets, llençar objectes, utilitzar armes, cremar, assassinar. S’ha
comprovat que el 80% d’aquestes agressions s’inicien en relació al
primer embaràs.
Sexual: Qualsevol tipus de relació sexual no desitjada , ni consentida;
tant si és impartida amb el propi cos, o amb objectes. Tractament
degradant del sexe femení. Coacció per mantenir relacions sexuals
contra la voluntat de la parella. La violació pot involucrar o no la força
física. L’agressió sexual és difícil d’identificar per part de la dona que
entén el contacte sexual com un deure conjugal.
Social: Suposa el maltractament verbal en presència de tercers. El
control constant de les activitats i de les relacions externes. Forçar
situacions desagradables en públic, o per telèfon; i ser poc o res amable
amb els amics i familiars d’ella amb la finalitat de que la dona eviti
situacions incòmodes i acabi auto-aïllada en si mateixa; per no enfadar al
maltractador, i separada dels seus familiars i amics. La víctima ha de
passar comptes de cadascun del seus moviments i el resultat és la
humiliació i l’aïllament.

Ambiental: L’objectiu d’aquest tipus d’abús és atemoritzar a la dona,
destruint o intimidant. Donar cops a les parets, trencar objectes de la
casa, conduir ràpidament …
Financer o Econòmic: Control dels recursos econòmics per usar els
diners per exercir poder. El maltractador generalment entrega
assignacions insuficients pel manteniment de les necessitats familiars i
recrimina a la parella per “incompetent”, acusant-la de no “administrar”
adequadament els diners. Implica que la dona no ha de participar en la
presa de decisions sobre com distribuir les despeses de diners. Al
produir-se la ruptura del vincle sentimental: impagament de pensions,
abandonament de família, etc.
Religiós: Ridiculitzar les creences religioses de la parella, impedir la
pràctica d’aquestes creences, fer servir preceptes religiosos com excusa
pels actes violents…
Classificació de comportaments que denoten maltractament
Tàctiques de pressió: Intimida, manipula als fill/es, amenaça amb retenir els
diners.
Manca de respecte: Interromp, no escolta, no respon, manipula la interpretació
de les paraules, increpa als amics i família de la parella. No respecta els drets ni
les opinions de la parella.
Abús d’autoritat i confiança: Envaeix la intimitat, no respecta la correspondència
de la parella, llegeix el seu diari, escolta les seves converses telefòniques.
Interroga els fills sobre les activitats d’ella. La castiga amb el silenci.
Incompliment sistemàtic de promeses: No respecta els acords, no assoleix la
seva responsabilitat, no col·labora en la cura dels nens, ni es compromet en les
tasques domèstiques.
Tirania emocional: No expressa sentiments, no ofereix suport, no respecta els
sentiments de la parella.
Control econòmic: Nega el dret a treballar o s’immiscueix en el treball de la
parella. Impedeix a aquesta l’accés als diners.
Comportaments destructius de la pròpia persona o manipuladors: Abusa de
l’alcohol o les drogues, amenaces de suïcidi.
Aïllament: Evita o dificulta que la parella es pugui veure amb amics o familiars,
controla la seva correspondència i trucades de telèfon, li diu on pot i on no pot
anar.

Assajament: La truca constantment per telèfon, en un desig malaltís de
controlar-la. La segueix.
Intimidació: Gestos d’estar enfadat i amenaces. Apropament físic intimidant,
ostentació del tamany físic. Crits. Conducció temerària de vehicles.
Destrucció: Destrucció de possessions, trencament d’objectes contra les parets.
Violència sexual. Contactes sexuals no desitjats.
Violència física. Contactes físics no consentits.
LLISTAT DE TIPOLOGIA D’ABUSOS
ABÚS FÍSIC
• Cops de puny i de peu.
• Apretar, retorçar o pessigar fort.
• Intent d'estrangulació o d'asfíxia.
• Estirar o arrossegar dels cabells.
• Llançar substàncies tòxiques, menjar o líquids al cos o la cara.
• Provocar cremades amb combustibles o amb objectes calents.
• Embrutar el cos de la dona.
• Aixafar la cara contra el plat del menjar.
• Obligar-la a prendre medicaments, psicofàrmacs, alcohol, drogues, etc.
• Fer-li menjar o empassar-se a la força aliments, escombraries, papers o
altres elements.
• Tallar-la, ferir-la o punxar-la amb ganivets o altres objectes.
• Llançar objectes contra el cos o pegar-li amb ells.
• Immobilitzar-la contra la paret, els mobles o el terra.
• Tancar-la a la cambra de bany o al dormitori, deixant-la a les fosques.
• Apropar-se de manera intimidatòria, acusar-la amb el dit davant els ulls.
• Donar-li empentes o sacsejar-la.
• Fer-li la traveta amb el peu perquè caigui.
• Desfigurar-la perquè no pugui sortir.
• Arrencar-li o estripar-li la roba.
• Perseguir-la o assetjar-la tota l'estona.
• Fer-la fora de casa a la força.
• Arrossegar-la pel terra, llançar-la per les escales.
• Llançar-la des del cotxe.
• Abandonar-la en llocs desconeguts.
• Pegar o patejar el ventre durant l'embaràs.
• Ferir-la als genitals o als pits.
• Colpejar-li el cap contra la paret o el terra.
• Despertar-la a cada moment per no deixar-la dormir.
• Terroritzar-la o amenaçar-la amb objectes o armes mentre dóna el pit al
nadó.

• Tortures físiques: lligar-la o encadenar-la, cremar-la amb cigarrets,
submergir-li el cap a l'aigua, etc.
• Qualsevol contacte físic no desitjat per ella.
• Tancar-la a casa.
• Assassinar-la.
ABÚS PSICOLÒGIC, EMOCIONAL O VERBAL
• Insults, anomenar-la amb sobrenoms o adjectius degradants.
• Amenaces (de mort, emportar-se els nens, fer-la fora, etc.).
• Criticar i trobar defectes en tot el que fa o diu.
• Obligar-la a fer coses sota amenaces.
• Torturar-la mostrant-li com castiga o maltracta les seves criatures.
• Terroritzar-la dient-li el que pensa fer amb ella i/o els seus fills/es.
• Escridassar-la i donar-li ordres.
• Humiliacions, burles o bromes feridores.
• Humiliar-la o avergonyir-la davant d'altres persones.
• Culpabilitzar-la per tot el que passa, i també per coses absurdes.
• Desconfiar de forma evident de tot el que fa o diu.
• Ridiculitzar sempre els seus gustos, opinions o sentiments.
• Exigeix que endevini el seu pensament, desigs o necessitats.
• Es mostra cínic, prepotent i insolent amb ella i les criatures.
• L'acusa de traïdora i deslleial si explica el que li passa o ho denuncia.
• L'obliga a escoltar-lo durant hores.
• S'exhibeix desendreçat, mal vestit o brut per molestar-la.
• La fa sentir ximple, inútil, feble, ignorant i incompetent.
• Li manifesta menyspreu per ser dona.
• Li exigeix que mantingui el rol d'esposa i mare que ell imposa.
• La fa obeir amb gestos, mirades, senyals amb el cap o sorolls.
• La ignora, no li contesta, no li parla, fa com si no existís.
• La mira amb menyspreu, amb sorna, amb burla.
• La té ocupada contínuament, no li deixa temps per ella mateixa.
• La confon amb arguments contradictoris.
• La rebaixa recordant-li successos del passat.
• Manifesta gelosia i sospita contínuament.
• Interroga els fills i filles sobre les activitats de la mare.
• Tergiversa les paraules o fets en contra d'ella.
• La deixa amb la paraula a la boca quan ella li parla.
• Es nega a discutir els problemes. No parla mai amb ella.
• Vol tenir sempre la raó, vol tenir sempre l'última paraula.
• Es nega a acompanyar-la a fer les coses que ella demana o necessita.
• No dóna mai explicacions, ni diu quan arribarà, i exigeix que ella sempre hi
sigui.
• Dóna indicis que va amb altres dones.
• La indueix al suïcidi.
• Amenaça de suïcidar-se per controlar-la.
• No li passa els missatges que són per a ella.

•
•
•
•
•
•
•
•

L'acusa d'infidelitat.
Si estan separats, li truca per telèfon a cada moment durant la nit.
No compleix les promeses, els pactes o els acords.
Fa comentaris sobre la seva aparença o característiques físiques.
Li demostra odi i amor alternativament.
Exigeix submissió i obediència.
Li exigeix atenció constant i competeix amb la resta de la família.
Prepara un clima de terror que la immobilitza.

ABÚS SEXUAL
• Exigeix tenir relacions sense importar-li els seus desitjos.
• No accepta les negatives.
• La viola.
• La fereix introduint-li objectes a la vagina o l'anus.
• La obliga al coit anal.
• La toca sense miraments.
• No respecta ni satisfà els gustos d'ella.
• L'obliga a veure pornografia i a copiar-ne els models.
• Pren represàlies si no tenen relacions sexuals.
• La tracta com si fos una cosa sense sensibilitat.
• Li parla de manera insultant durant el coit.
• Li demana relacions en llocs i moments inoportuns.
• Utilitza el sexe per denigrar-la o iniciar discussions.
• La compara amb altres dones.
• No la sedueix ni espera que ella obtingui plaer.
• L'obliga a tenir relacions sexuals davant les criatures o altres persones.
• Vol fer-li fotos despullada sense el seu consentiment.
• L'obliga a vestir-se de manera excitant per a ell.
• L'obliga a realitzar gestos o actituds que la humilien o la incomoden.
• L'acusa de frígida o de nimfòmana segons les circumstàncies.
• L'obliga a tenir relacions quan està deprimida, cansada, malalta,
immediatament després del part o d'un avortament, després de la mort d'un
ésser estimat, després d'una agressió, després d'un èxit laboral o social d'ella,
etc.
• La utilitza com a descàrrega sexual hostil després d'un disgust laboral o
familiar.
• No es mostra carinyós, ni li parla, ni la besa durant l'acte sexual.
• L'obliga, amb armes, a tenir relacions.
• Pretén mantenir relacions quan està brut i pudent.
• Contagia a l'esposa infeccions i malalties voluntàriament.
ABÚS ECONÒMIC O FINANCER
• Es gasta els diners de la família en ell mateix.
• Gasta grans quantitats de diners sense necessitat i en nega de petites per
coses vitals.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amaga els guanys o inversions.
Menteix sobre les possibilitats econòmiques d'ell.
Lliura diners als fills i filles i no a la dona.
Fa les compres ell per no donar-li efectiu.
Nega diners per a medicaments o consultes mèdiques
Protesta contínuament per l’ús de diners.
Desqualifica la dona com administradora de la llar
En cas de divorci no compleix amb les pensions alimentaries
Ven pertinences personals sense el seu consentiment
Li revisa el moneder o la cartera contínuament
Declara contínuament que tot és seu
Oculta el patrimoni familiar
Es juga els diners de la família
Deixa que ella es faci càrrec de les despeses i ell es guarda el que guanya
Li pren la targeta de crèdit o els documents bancaris
No destina mai diners per sortides o vacances familiars
L’obliga a donar-li els diners que ella guanya
S’apodera il·legalment dels béns heretats per ella
L’obliga a vendre els seus béns i es queda els diners
Utilitza en el seu benefici estalvis prèviament destinats a vacances,
tractaments mèdics, reformes de la llar, etc
L’obliga a sol·licitar préstecs o avals bancaris
L’obliga a treballar més o en el que ell vol per quedar-se els diners
L’obliga a endeutar-se per ell amb la família, amics o veïns.

ABÚS SOCIAL
• No permet que la dona l'acompanyi a activitats socials.
• Imposa la seva presència a la força en actes socials de la dona.
• La humilia en públic, criticant-la, rebaixant-la o actuant com si ella no hi fos.
• Boicoteja els aniversaris, les reunions nadalenques o les trobades familiars.
• Es mostra interessat per altres dones de manera oberta davant l'esposa.
• No permet que treballi o estudiï.
• L'obliga a maquillar-se o no ho permet.
• Prohibeix el contacte amb veïns, amics o familiars.
• Es mostra desconfiat, intolerant o desagradable amb les amistats o
companys de feina d'ella.
• No es fa responsable dels fills.
• La tracta com una minyona o no col·labora quan hi ha convidats.
• En públic es mostra amable amb ella.
• Munta "espectacles" o la deixa plantada davant els altres.
• Tracta malament els familiars o amics d'ella.
• L'obliga a vestir-se com ell vol.
• No la deixa practicar la seva religió.
• Provoca que l'acomiadin de la feina.
• La desqualifica o es burla de les seves opinions.
• Impedeix que disfruti tranquil·lament de qualsevol situació.

• No la deixa participar de les festes familiars.
• No li permet parlar de segons quins temes.
• Es fa la víctima en públic, declarant que ella el maltracta.
• L'obliga a consultar metges o psiquiatres dient que està boja, trastornada
o malalta.
• La fa internar, la denuncia a la policia o busca aliats en contra seva.
• Segresta els fills o filles.
• No compleix el règim de visites amb els infants.
• L'obliga a votar el partit polític que ell vol.
• Si estan separats, l'espera a la sortida de la feina, li truca per telèfon, la
segueix pel carrer, vigila on va i amb qui.
• Apareix de sobte als llocs on ella va normalment (amics, família, feina) per
molestar-la.
ABÚS AMBIENTAL
• Trenca coses o llença objectes.
• Mata els animals de companyia d'ella o els fa mal.
• Trenca o llença la roba o els objectes personals d'ella.
• Posa la ràdio o la televisió a volum molt fort per molestar-la quan està
malalta, estudiant, dormint o quan està adormint el nadó.
• Colpeja les portes o les coses quan discuteixen.
• Desconnecta el telèfon quan marxa per tal que ella no pugui parlar.
• Desconnecta o trenca la ràdio o el televisor per tal que ella no els pugui
utilitzar quan ell no hi és.
• No permet que ella vegi els seus programes preferits.
• Menja el que està destinat als fills o filles.
• Ensenya productes inflamables per indicar que pot cremar la casa en
qualsevol moment.
• Corre a gran velocitat amb el cotxe, amenaçant d'estimbar-se amb tota la
família.
• Fa malbé el cotxe d'ella.
• Omple la casa d'escombraries recollides del carrer.
• Trenca les portes i els vidres, estripa les cortines, estira de les estovalles
tirant-ho tot per terra i mou els mobles.
• Trenca plantes, llibres, fotografies, cartes, documents, records o qualsevol
propietat afectiva d'ella.
• Embruta i desordena el que ella acaba d'endreçar, escampa les deixalles.
• Envaeix la casa amb materials o coses que a ella li desagraden o atemoritzen
(armes de foc, pornografia, pertinences d'un familiar mort), etc.
• Revisa els calaixos o pertinences d'ella.
• Amaga o trenca elements de treball o d'estudi d'ella i dels fills.
• Obre les cartes o escolta els missatges telefònics d'ella.
• Parla malament d'ella o difon dades íntimes seves.
• Si estan separats intenta entrar a la força a casa d'ella.
• Toca el timbre o apareix a cada moment sense motiu per fer sentir el seu
control.

MITES SOBRE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
En la violència vers les dones, els mites tenen una important funció social:
simplifiquin realitats molt complexes, minimitzant l’abast del problema,
estigmatitzant les víctimes i/o desculpabilitzant l’agressor.
La revisió i/o qüestionament dels mites és un pas bàsic per possibilitar un ajut
efectiu, entendre la multicausalitat de la violència domèstica i per identificar
l’abast del problema.
A continuació es presenten tot un seguit de mites sobre la violència domèstica,
les dones maltractades, els homes violents i possibles solucions a la violència
domèstica:
La violència domèstica...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

És un tema de moda.
És el resultat de l'alcoholisme.
Es deu a la falta de feina.
Es dóna en gent sense cultura.
No té lloc a les societats avançades.
És inevitable per naturalesa.
No és un problema greu.
Es desencadena entre la gent malalta.
És cosa del passat.
Pot passar quan les parelles se separen.
És el resultat de l'alliberament de les dones.
És més freqüent en famílies problemàtiques.

Les dones maltractades...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Són mestresses de casa sense recursos propis.
Provoquen la violència.
Són amants de la violència.
No saben viure d'una altra manera.
No diuen la veritat.
Són passives i dependents.
Són incultes.
Són dones d'altres generacions.
Estan malaltes.
No volen separar-se.
No es deixen ajudar.
Busquen homes violents.
Maltracten psicològicament l'home.

Els homes violents...
• Són alcohòlics.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estan malalts.
Perden el control amb facilitat.
No tenen cultura.
Pertanyen a grups marginals.
Són masclistes.
Són molt primaris.
No saben parlar.
Estan "fets a l'antiga".
Són homes separats que han perdut els seus drets.
Són persones impulsives.
Tots els homes ho són.
No són carinyosos.
Són homes sense feina ni diners.

La solució seria...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que

els jutges actuessin més.
les penes de presó fossin més grans.
les dones ho denunciessin.
les persones tinguessin més cultura.
les dones fossin més independents.
desaparegués el masclisme.
els homes violents entenguessin que han de deixar de ser-ho.
hi hagués més cases d'acollida.
les dones tinguessin més accés al treball remunerat.
disminuís l'alcoholisme.
les dones no ho aguantessin.
hi hagués menys violència a la televisió.
les dones aguantessin més.

RECORDA QUE...
• La violència familiar és un problema social greu.
• Cap ésser humà no ha de ser colpejat, insultat o humiliat.
• La violència no ha de tenir lloc a la família.
• La violència a la família no finalitza espontàniament, augmenta i s'agreuja.
• Cap conducta o raonament justifica la violència.
• La responsabilitat de la violència és de qui l'exerceix.
• Els homes violents, majoritàriament, no són persones amb cap patologia
especial.
• La víctima no és mai responsable de la violència, no depèn d'ella.
• Les víctimes poden ser dones de qualsevol classe social o nivell cultural.
• Les dones maltractades no són massoquistes.
• Els conflictes familiars o conjugals són normals, la violència no.
• L'home pot enfadar-se però no recórrer a la violència.
• La dona maltractada no està justificada si és violenta amb els fills i filles.
• La idea de la "provocació" de la violència és un mite que serveix per tolerarla.

• La causa darrera de la violència no és mai la manca de diners, l'alcohol o les
drogues.
• Les criatures sempre són víctimes de la violència, directament o
indirectament.
• Les intervencions en violència familiar han de ser realitzades per persones
capacitades.
• La intervenció no pot donar-se des de la neutralitat cap a la violència.
• Les o els professionals i/o agents socials que intervenen en violència familiar
han de revisar la seva socialització genèrica i els mites interioritzats sobre la
problemàtica.
• Les intervencions han de fer-se des del respecte als drets de les dones
maltractades.
• La violència familiar és el resultat d'un procés, la separació i la recuperació
també.
• El focus prioritari de la intervenció ha de ser la protecció de la dona i les
criatures.
• La victimització secundària agreuja la situació de la dona.
• La causalitat de la violència està en relació amb factors psicosocials; la
prevenció ha d'anar adreçada a aquests factors.
• Tota persona que treballi en serveis públics ha de tenir nocions bàsiques
sobre la problemàtica per poder identificar-la i informar sobre serveis específics.
• Tota intervenció assistencial, mèdica, psicològica, social o jurídica ha
d'incloure com a rutina la interrogació per poder detectar situacions de violència
familiar i efectuar les derivacions que calguin.
CICLE DE LA VIOLÈNCIA
L’abús es pot donar esporàdicament però es pot arribar a cronificar produint els
cicles de violència. En aquests cicles es poden detectar un conjunt
d’elements importants com: l’existència d’indicadors de violència no identificats
en el prometatge, desencadenants del primer acte violent relacionat amb
situacions d’estrés emocional, el desenvolupament d’una indefensió apresa i
d’una important dificultat per posar límits per part de la víctima, així com la
incapacitat d’assumir la responsabilitat de l’acte violent per part de l’agressor.
Per tal de comprendre la dinàmica de la violència conjugal és necessari
considerar dos factors: el seu caràcter cíclic i la seva intensitat creixent
(escalada progressiva). És a dir, és una estructura que es pot cronificar i que
s’intensifica amb el temps.
El cicle de la violència familiar es caracteritza per una estructura que es
concreta en tres fases: fase d’acumulació de tensió, fase de l’esclat de la
violència i la fase de lluna de mel.
Aquest cicle de violència es pot allargar fins i tot després de la separació i , tot i
que pot ser que no s’identifiqui fàcilment, també es pot donar amb parelles que
no conviuen juntes.

Fase d’acumulació de tensió: aquesta fase es caracteritza per la tensió
que pateix l’agressor i que pot ser provocada per elements externs a la
relació, o situacions individuals d’estrès, o de frustració respecte a la seva
relació, o d’experiències viscudes en les respectives famílies d’origen
respecte a les formes de resoldre els conflictes. La dona intenta controlar
aquesta situació fent tot el possible perquè ell no descarregui la seva tensió
en forma violenta contra ella, creient que així pot evitar la violència de la
parella, sense saber que l’agressió no depèn d’ella sinó d’ell. Indefensió
apresa
Fase de l’esclat de la violència: es produeix una agressió violenta
focalitzada cap a la persona que l’agressor percep com més indefensa, amb
menys poder: dona, nens i /o persones grans amb qui es convisqui, animals
domèstics, o pot llançar objectes, o trencar part del mobiliari. Qui en surt
especialment danyada és la dona, ja que habitualment és contra qui es
dirigeix l’agressió de manera directa.
Fase de la lluna de mel: és la situació posterior a l’agressió on té lloc la
manipulació emocional. Cal considerar les diferents maneres que té
l’agressor de manifestar el penediment de les seves accions, de la demanda
de perdó, d’involucrar la dona en l’incident de violència i de la necessitat que
té d’ella. Dependència emocional
Aquesta fase sobre la dona actua com a element de reforç en el
manteniment de la situació, ja que l’home li fa creure que realment
canviarà, alhora que la involucra en l’acte abusiu, fent que ella se senti
culpable de l’incident. Això és possible perquè s’ha donat abans un procés
de devaluació de l’autoestima de la dona, mitjançant abusos psicològics que
de vegades són difícils d’identificar, però que vulneren greument la
confiança de la dona vers els seus sentiments i emocions. D’altra banda,
l’home queda reforçat en la seva conducta, atès que ell mateix no vol
identificar-la com a violenta, i el perdó, o la por de la dona, li permeten no
qüestionar-se les seves accions.
Quan aquesta situació es cronifica la tercera fase pot ser que ja no es
produeixi.
QÜESTIONARI D’IDENTIFICACIÓ DEL CICLE DE LA VIOLÈNCIA
• La teva parella et fa comentaris sobre com et vesteixes, com et pentines o
com et pintes?
• La teva parella et fa comentaris sobre les altres noies, o sobre les dones en
general, qualificant-les despectivament segons el seu aspecte extern?
• La teva parella et suggereix que deixis de sortir amb les teves amigues,
perquè amb ell ja en tens prou?
• La teva parella et posa dificultats per conèixer la teva família, o perquè tu
coneguis la seva, i per participar en reunions familiars, o altres?
• La teva parella et diu que t'estima tant que només et vol per ell?

• La teva parella et diu que quan visqueu junts no farà falta que treballis, que
ell s'encarregarà de tot?
• La teva parella et diu que tu ets l'únic amor de la seva vida i que serà per
sempre?
• La teva parella et diu que l'amor és sofriment i plaer alhora?
• La teva parella vol que tingueu relacions sexuals només quan i com ell vol?
• Tens la sensació d'haver d'anar amb molt de compte per evitar que la teva
parella no s'enfadi?
• Tens la sensació d'haver fet alguna cosa malament però no saps ben bé
quina?
• La teva parella et tracta molt bé generalment, fins i tot de manera
exagerada?
• La teva parella, sense saber per què, és cruel i pervers amb tu?
• La teva parella et fa culpable de posar-lo nerviós o d'obstaculitzar els seus
desitjos?
• La teva parella es disgusta profundament si quan arriba a casa les coses no
estan com a ell li agraden?
• La teva parella et diu que ets insuportable, pesada, que no hi ha qui
t'aguanti?
• La teva parella et diu que de tant en tant et mereixeries una bufetada?
• La teva parella et culpa de totes les coses negatives, incloent-hi la seva feina,
les seves relacions exteriors o els seus esports preferits?
• La teva parella, després d'humiliar-te en públic, et demana disculpes, diu que
no tornarà a passar?
• La teva parella t'ha deixat plantada en algun lloc aïllat, o t'ha fet baixar del
cotxe, o marxar d'algun lloc sense explicacions, i l'endemà t'ha dit que era una
broma, o que no va ser tant greu que ell és així?
• La teva parella t'ha bufetejat i t'ha insultat davant els amics, i l'endemà et
porta un ram de flors o un perfum?
• La teva parella, després d'agredir-te físicament, et demana perdó, plora, diu
que mai més no ho tornarà a fer, malgrat que no sigui la primera vegada?
• La teva parella, després d'haver-te pressionat i/o manipulat psicològicament,
diu que et convida al cinema o a sopar, per oblidar el que ha passat?
• La teva parella, després d'haver-te agredit físicament i psíquicament, et
demana que l'ajudis, que et necessita, que tot depèn de tu perquè ell canviï?
• La teva parella, després d'haver-te agredit, et demana tenir relacions sexuals
per oblidar tot el que ha passat?

CONSEQÜÈNCIA DEL MALTRACTAMENT
Les conseqüències de la violència familiar afecten a tots els membres de
família. Quan en una relació de parella es donen cicles de violència i la dona
queda instal·lada en aquesta situació podem parlar de la síndrome de
dona maltractada, el perfil de l’home violent i els hereus de
violència.

la
es
la
la

La síndrome de la dona maltractada inclou components com la manca
d’autoestima, la indefensió apresa, la manca de recursos personals, familiars, i
socials, la por a l’agressor i a no ser creguda, la tolerància a la violència i el
desenvolupament d’una sèrie de símptomes patològics, amb diferents
manifestacions psicosomàtiques. Psicopatologicament, es troben quadres de
depressió i ansietat. Aquesta dona té una particular apreciació de la situació de
maltractament: creu que no pot sortir de la situació, té una idea atrofiada del
que pot fer el seu company (es creu les seves amenaces), es sent tonta, boja,
depenent… pot tenir idees de suïcidi, creu que no hi ha recursos pel seu
problema. Això fa que la seva conducta respecte l’agressió es caracteritzi per
l’ocultació de la problemàtica, conductes contradictòries, submissió i tendència
a l’aïllament.
El perfil de l´home violent es caracteritza per una baixa autoestima, la
tendència a justificar la violència cap a la parella i l’absència de la noció del delicte.
La seva apreciació de la situació de maltractament es basa en una percepció rígida
de la realitat, és molt observador de la conducta de la seva dona, té greus
dificultats d’introspecció i normalment confon la seva percepció amb allò que és
real. El seu comportament respecte a l’agressió es manifesta a través de conductes
dissociades, defensives i possessives. Davant la situació de maltractaments té
interioritzada la resolució de conflictes de forma violenta i projecta la responsabilitat
i la culpa a la dona.
Els hereus de la violència: L’agressió també pot ser dirigida als nens i nenes;
una part d’homes violents poden ser abusadors dels seus fills i filles. Els nens i
nenes que viuen en un context de violència familiar, encara que no pateixin
directament agressions físiques, pateixen conseqüències greus en el seu
desenvolupament emocional i afectiu, tenen moltes possibilitats de repetir els
patrons apresos d’agressor i víctima. Els fills de famílies violentes són també
víctimes i estan en un alt nivell de risc.
INDICADORS DEL DANY EMOCIONAL I FÍSIC
PENSO QUE...
1. Els meus problemes són menys greus que els de les altres persones.
2. Tots dos som víctimes.
3. Els homes, en general, són superiors a mi.
4. No sé defensar els meus drets.
5. Em costa molt prendre decisions.
6. No puc pensar per mi mateixa.
7. Sóc retardada.
8. Ningú no em creurà.
9. Sovint no tinc paciència.
10. Els cops són part de la meva vida.
11. Els meus fills i filles no em respecten.
12. Tothom em diu el que he de fer.
13. No sé si podré desenvolupar-me tota sola.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

No me'l trauré del cap.
La meva vida no val res.
No serveixo per fer res.
Em trauré la vida.
Em mereixo tot el que m'està passant.
Necessito un procés d'ajuda i orientació.
(...)

EM SENTO...
1. Sovint trista i tinc ganes de plorar.
2. Quasi sempre impotent, perduda enfront els diferents problemes.
3. Sempre preocupada, en tensió, espantada...
4. Sense vida pròpia.
5. Com si estigués malalta o tornant-me boja.
6. Sotmesa i víctima d'abusos.
7. Amb fàstic a les relacions sexuals.
8. Rabiosa per haver de compartir el llit.
9. Amb por quan es posa al llit amb mi.
10. Molt distant de la meva família.
11. Sola, sense cap ajuda.
12. Atrapada, sense sortida.
13. Sense forces. Enfonsada, morta per dins.
14. Sense ningú que m'estimi.
15. Avergonyida, insegura, dissimulo davant dels altres.
16. Culpable per tot el que em passa.
17. Que em fa molta pena.
18. Amb desig de venjança, el voldria matar.
19. Amb ganes de posar límits a aquest patiment.
20. (...)
EM PASSA QUE...
1. Ningú no s'ocupa de les meves necessitats.
2. Ningú no m'escolta.
3. Amago els meus sentiments.
4. Quan em miro al mirall em veig envellida i sense atractiu.
5. Dormo malament.
6. Estic desganada, el menjar no m'atrau.
7. Em passo tot el dia menjant.
8. Als matins, no em llevaria, em trobo cansada, sense forces.
9. Prenc psicofàrmacs (estimulants, tranquil·litzants).
10. He de prendre alcohol i altres drogues per calmar-me.
11. Sempre em fa mal alguna cosa o tinc malestar físic.
12. A vegades tinc al·lucinacions, parlo tota sola.
13. No vaig poder més, vaig intentar matar-me.
14. No tinc desig sexual.
15. No gaudeixo del sexe.
16. Els meus fills i filles m'alteren els nervis.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Em poso violenta amb les meves criatures.
No tinc amigues, ni amics.
Tinc por, penso que estic en perill.
Espero que ell canviï i que algun dia tot s'arregli.
No em recordo del que és somriure, riure o divertir-me.
No puc dir no, sempre faig el que volen els altres.
Tinc molta por a la soledat.
(...)

CARACTERÍSTIQUES DE L’AGRESSOR
•

Trets de caràcter:
Irresponsable: No assumeix la responsabilitat dels seus actes violents ni
considera el problema com propi. Racionalitza la seva conducta violenta, la
justifica, la minimitza. Pot atribuir el problema a la pròpia conducta de la
víctima, a la família, al treball, a la situació. Amb aquest mecanisme
traslladen la responsabilitat a qüestions alienes a sí mateixos.
Manipulador: Té una gran capacitat de persuasió. Amb els estranys, a qui
generalment resulta molt agradable, utilitza la seducció per a imposar els
seus criteris. Representa una imatge social oposada a la que té en l’àmbit
privat. Fora de casa pot ésser educat, alegre, amable, seductor, solidari,
atent i respectuós. Intenta seduir als professionals amb el seu joc de doble
cara.
Minimitza les agressions per a prendre distància del dany causat,
argumentant que aquest no ha sigut tan greu.
Atribueixen a la víctima la responsabilitat de les conductes violentes.
Manipula la companya exercint el control sobre els bens materials. Utilitza
les visites als seus fills per a apropar-se a la seva víctima i continuar
maltractant-la.
Sempre demanda una segona oportunitat.
Asseguren que no recorden o que no són conscients del que se’ls recrimina.
Neguen obertament els atacs utilitzant l’oblit com a defensa per treure
credibilitat al relat de la víctima.
Insegur: aparenten falsa seguretat. Veuen amenaçat permanentment el
seu poder, de forma no realista, en l’àmbit familiar.
Entén el seu equilibri emocional com a control absolut de l’altre. Una de les
seves estratègies és la de convèncer la dona que no pot viure sense ell,
quan en realitat és ell qui depèn “funcionalment” d’ella.
Mostra gelosia per a envair i controlar la vida de la dona. Utilitza tot tipus
d’estratègies per a assolir la seva única finalitat: que la dona no s’allunyi o
que torni al seu cantó.
Repetirà la seva conducta violenta en les successives relacions que
mantingui amb altres dones.
Egoista: Està convençut que la seva parella li pertany, i en conseqüència
pot fer amb la mateixa el que vulgui. Imposa l’aïllament social del seu
entorn familiar, com estratègia per a trencar la independència i l’autoestima

de la seva parella. La imposició d’aïllament, en no poques ocasions va més
enllà del psicològic i passa a la immobilitat física, donant-se situacions de
segrests en la pròpia llar.
Critica constantment amb l’ànim de crear inseguretat i fomentar la
dependència.
•

Abús i/o dependència de l’alcohol i altres toxicomanies: Trastorn
celotípic ocasionat pel consum crònic d’alcohol. Es realitza un sobre-control,
que produeix estralls en la víctima.

•

Trastorns de personalitat greus: Trastorns de personalitat paranoide,
trastorn de personalitat antisocial, trastorns de personalitat narcisista.
Alguns casos de trastorns delirants.

Això no significa que quan, en general, es parla de les principals causes de
maltractament, ens estem referint a trastorns psicopatològics o malalts
mentals, i, en cap cas, disminueix la responsabilitat que té el maltractador
sobre la seva pròpia conducta.
SERVEIS I RECURSOS
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

DE

LA

REGIDORIA

DE

LA

DONA

DE

SERVEI DE PSICOLOGIA
-

Oferir atenció psicològica a les dones que ho sol·licitin per una problemàtica
derivada d’una situació d’inferioritat, a causa de la seva condició femenina,
en els àmbits: social, laboral, familiar…
Estudiar i detectar les problemàtiques i necessitats de les dones de la
ciutat, per possibilitar la realització de programes preventius i/o pal·liatius
que afavoreixin la igualtat d’oportunitats home-dona.
Afavorir, a nivell psicològic, l’augment de les recursos personals per tal de
fomentar l ‘autonomia i qualitat de vida de les dones.

FUNCIONS
-

Realització de teràpies personalitzades, individuals i/o grupals, segons es
requereixi, donant assistència especial a dones que han patit agressions o
maltractaments, tant a nivell físic com psicològic.
Àrea de recerca aplicada a la psicopatologia associada als maltractaments,
avaluació i intervenció, i altres problemàtiques relacionades amb la dona
que es considerin rellevants.
Coordinació amb altres professionals implicats en l’atenció a la dona: serveis
socials, xarxa de salut mental, metges de capçalera i urgències, xarxa de
toxicomanies i alcoholisme, policia, aparell judicial, programes de reinserció
per a les dones, etc.

-

Elaboració del protocol d’atenció a les dones víctimes de violència domèstica
de la ciutat de Rubí.
Realització d’activitats amb objectius preventius i/o pal·liatius en temes
d’àmbit psicològic, especialment els que fan referència a problemàtiques
associades a la dona, grups de dones i altres entitats.
Dissenyar programes de prevenció en centres educatius, per reforçar
actituds i conductes no sexistes, igualitàries i de cooperació entre gèneres; i
proporcionar eines per afavorir la resolució de conflictes personals de
manera no violenta.

CRITERIS ATENCIÓ PSICOLÒGICA
A NIVELL INDIVIDUAL
Entrada:
- Casos de maltractament i/o agressions per raó de gènere.
- Casos en els que existeixi crisi de parella, amb o sense separació.
- Dones residents a Rubí.
A NIVELL GRUPAL
Entrada:
- dones que sol·licitin participar en els diferents grups terapèutics realitzats en
el servei, prèvia entrevista psicològica per tal de valorar a nivell individual la
seva indicació.

CURS D’ASSERTIVITAT
Durada: 10 sessions setmanals de dues hores.
OBJECTIUS GENERALS
1. Millorar la conducta assertiva, és a dir, aprendre a actuar en funció dels
propis interessos, sense interferències per l’ansietat, ni la necessitat d’ajut
extern. Més concretament:
a)
b)
c)
d)
e)

Acceptar o rebutjar peticions lliurament
Defensar-se sense agressivitat ni passivitat del comportament poc
col·laborador o raonable dels altres.
Expressar sentiments i desigs tant positius com negatius sense negar o
desconsiderar els altres i sense presentar malestar.
Realitzar peticions o propostes de manera clara i lliure.
Expressar opinions i creences de forma eficaç i sense provocar malestar
ni en els demés ni en un mateix.

2. Millorar l’estil de comunicació facilitant una interacció més positiva amb els
altres.
3. Augmentar l’autorespecte i l’autoestima al sentir-se satisfet d’actuar segons
el propi criteri.
4. Augmentar el respecte i l’acceptació dels altres al mostrar la capacitat de la
persona per defensar-se i expressar-se lliurament.
REQUISITS
Grup terapèutic tancat dirigit a dones de Rubí que pateixin trastorns psicològics
que tenen com a base un estil de comunicació amb els altres inadequat.
Necessari prèvia entrevista psicològica per valorar a nivell individual la seva
indicació.
GRUP TÈCNIQUES D’AUTOCONTROL I MILLORA D’AUTOESTIMA
Durada: 10 sessions setmanals de dues hores de durada .
OBJECTIUS GENERALS:
1. Detectar l’estat d’ansietat i les característiques de la personalitat que poden
influir en ell.
2. Conèixer les formes de treballar el nostre estrès físic i psíquic per
combatre’l.
3. Conèixer i practicar tècniques de respiració i relaxació per a l’autocontrol.
4. Augmentar l’autocontrol mitjançant tècniques de relaxació, tècniques de
reestructuració cognitiva, autoinstruccions, planificació adient del temps i
entrenament en solució de problemes.
5. Millorar la nostra forma de percebre i afrontar la solució dels problemes de
la vida diària.
6. Determinar el nivell d’autoestima i millorar-la mitjançant l’aplicació de
diferents tècniques.
REQUISITS:
Grup terapèutic tancat dirigit a dones de Rubí que pateixin trastorns psicològics
que tenen com a base una simptomatologia ansiosa i una baixa autoestima.
Necessari prèvia entrevista psicològica per tal de valorar a nivell individual la
seva indicació.

GRUP D’AJUDA MÚTUA A DONES MALTRACTADES
Durada: 12 sessions mensuals de dues hores.
OBJECTIUS GENERALS:
• L’objectiu del grup és intentar oferir una eina d’ajuda mútua entre dones
que hagin patit algun tipus de maltractament o l’estiguin patint en
l’actualitat. És un recurs de tipus social i personal, complementari als
tractaments individuals psicològics i psicofarmacològics, en el procés de
reinserció de la maltractada.
• Un dels objectius bàsics del grup és l’ampliació de les possibilitats de
relació social de cadascun dels membres.
REQUISITS:
Dirigit a dones de Rubí que pateixin o hagin patit algun tipus de maltractament.
Grup terapèutic obert, en el qual es poden anar incorporant persones, amb
unes normes de funcionament. El nombre òptim de components seria de 10 a
15 dones, amb diversitat cultural i d’edat.
Per més informació:
Joana Termes, Responsable Tècnica
C/ Rambleta Joan Miró, s/n
93 581 39 00
(ext. 161)
Email: dona@ajrubi.es

