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Resum executiu  

 

La present memòria del Treball Final de Grau està vinculada a la realització d’un 

documental audiovisual sobre la violència masclista a la ciutat de Vic i la comarca d’Osona.  

 

L’objectiu de la investigació ha sigut saber i conèixer quines són les associacions i entitats 

que ofereixen ajudes a les dones que pateixen violència masclista. Per tal de poder obtenir 

aquests resultats, s’ha hagut de fer entrevistes a diferents experts, tals com la Cap del Grup 

d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra, la psicòloga, l’advocada i la tècnica 

d’igualtat de l’associació VicDones-SIAD, el Director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 

de Gènere de la Universitat de Vic i una víctima, a més de buscar la informació adient per 

tal de garantir una informació fidedigna i real. 

 

A partir d’aquest plantejament el documental tracta de ser eficient i donar un cop de mà a 

qualsevol persona i en especial a totes aquelles dones que pateixen violència masclista. Es 

creu que els ciutadans, tinguin una situació propera o no a aquesta realitat, han de conèixer 

els passos que s’han de realitzar per evitar un possible cas de violència masclista.  

 

La recerca s’ha realitzat des d’agost del 2016 fins al març del 2017 per recopilar informació 

i realitzar les gravacions del documental audiovisual sobre la violència masclista a Vic.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

La memòria del Treball Final de Grau es basa en la realització d’un documental sobre la 

violència masclista a Vic. La violència masclista ha estat present des dels inicis de la 

humanitat, ja que el sistema patriarcal n’era la base dominant. En els règims de convivència 

antics l’home era qui es considerava superior a la dona i no és fins a finals del segle XVII, 

que es comencen a condemnar aquestes actituds violentes cap a la dona. A més, sorgeixen 

els primers passos del feminisme.  

 

Fins fa poc s’entenia que els problemes en les relacions afectives es circumscrivien a 

l’esfera privada, i en conseqüència, havien de ser resolts dins d’aquest àmbit privat, en 

l’espai domèstic.  

 

Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení, que tingui o pugui tenir com a 

resultat un mal o sofriment físic, sexual o psicològic per a les dones, incloent-hi les amenaces 

dels actes esmentats, la coacció o privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeix en la 

vida pública com en la privada. (Assemblea General de les Nacions Unides. Resolució 

48/104, de 20 de desembre de 1993). 

 

Avui dia encara hi ha part de la societat que creu que l’home és superior a la dona, i es fa 

evident en molts àmbits del nostre entorn, ja sigui familiar o laboral, entre d’altres. La 

persistència d’aquest tipus de comportaments és un gran motiu per continuar eradicant, 

entre tots, aquest pensament i fer que la igualtat entre l’home i la dona sigui la via definitiva 

per una bona convivència. (Dolors Comas d’Argemir, consellera de Consell d’Audiovisuals 

de Catalunya, 2011). 

 

Per això, el documental que es presenta en aquest Treball Final de Grau vol ser el reflex de 

tots aquells familiars, amics, coneguts i desconeguts de les víctimes per fer arribar a un 

enteniment la dificultat que presenta el procediment que pateixen moltes dones.  

 

I per fer-ho s’ha parlat amb diferents entitats i associacions, com també amb víctimes per 

esbrinar de primera mà la situació i així donar una visió exhaustiva de la feina que fan. 

Encara al 2017 s’està vivint, després d’anys de lluita, per eradicar aquesta problemàtica.  
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2. OBJECTIUS  

 

Per realitzar un treball com el que es proposa, és necessari, en primer lloc, plantejar uns 

objectius a partir dels quals es desenvoluparà la recerca i que es confrontaran al final en 

l’apartat de les conclusions. 

 

En el cas del present Treball Final de Grau, es planteja un objectiu general i diversos 

objectius específics per conèixer la realitat de la violència masclista a la nostra societat, les 

eines de prevenció i atenció que existeixen, consells que proporcionen aquestes entitats i 

els Mossos d’Esquadra i, també, saber de primera mà l’experiència d’una víctima que ha 

patit violència masclista.  

 

Per entendre el documental i els seus objectius s’han dividit els objectius en el que es vol 

aconseguir amb el documental, és a dir, què és vol mostrar a l’espectador i els objectius 

que es volen aconseguir en la investigació. 

 

2.1 Objectiu general 

 

Pel que fa al documental, l’objectiu principal és que la societat prengui consciència de la 

situació que han viscut i viuen les dones actualment en relació amb la violència masclista. 

I a més, que es pugui integrar plenament amb totes les dones i en la lluita per eradicar 

aquesta realitat que continua present en el nostre entorn.  

 

En el cas de la investigació, l’objectiu principal és parlar amb els experts d’associacions i 

entitats de Vic per saber quines són les solucions a la violència masclista, les ajudes que 

ofereixen i de quina manera s’han de seguir. 

 

2.2 Objectius específics 

 

A partir de l’objectiu general, es plantegen una sèrie d’objectius específics que es proposen 

al documental: 

 

En primer lloc, es volen mostrar quines eines hi ha a la nostra societat per lluitar contra la 

violència masclista, quines mesures es prenen per atendre a les víctimes i que la realitat 

que s’ha observat es pugui eliminar amb l’ajuda de les entitats i associacions.  
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Així doncs, que totes aquelles dones que estiguin afectades i que pateixen violència 

masclista donin un pas endavant per denunciar la seva situació i no tinguin por a l’hora de 

lluitar pels seus drets.  

 

No s’ha de deixar de banda el paper que té l’home en la violència masclista, tant els que 

són partidaris de la violència com els qui estan en contra. Tant uns com els altres han de 

ser conscients de la realitat sobre aquest tipus de violència perquè puguin contribuir en la 

lluita per eradicar-la. 

 

En el cas de la investigació, també es plantegen una sèrie d’objectius específics: 

 

Primer, veure els casos de violència masclista que hi ha a la comarca d’Osona, 

especialment a Vic, que és el lloc de la investigació i comparar les dades que s’hagin 

obtingut. Tot i que la investigació sigui de Vic, l’associació i els Mossos d’Esquadra 

abasteixen tota la comarca d’Osona, per tant les dades també inclouran Osona en la 

recerca. 

 

Segon, la informació de les declaracions dels experts es contrastarà i es valorarà. 

 

Tercer i últim, els homes maltractats, tot i que no sigui un aspecte que surti reflectit en el 

documental, és un problema que actualment també existeix. És interessant fer esment dels 

maltractaments que pateixen els homes i, per això, aquesta inquietud es preguntarà als 

experts per valorar quina és la situació d’aquest problema. D’aquesta manera, es proposarà 

per a futures investigacions.  
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3. MARC TEÒRIC  

 

El marc teòric consisteix en dues parts, en què es fan les definicions adients dels diferents 

conceptes estudiats per tal de facilitar la comprensió del Treball Final de Grau.  

 

En el primer apartat es valora què és la “violència de gènere, la violència masclista i la 

violència domèstica”. En segon lloc, es desenvolupen els conceptes de la part més tècnica 

del projecte audiovisual, en aquest cas, la definició de “documental” i els seus tipus.   

 

3.1 PRIMERA PART. LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I VIOLÈNCIA 

MASCLISTA 

 

3.1.1 CONCEPTES 

 

Existeixen diverses definicions i explicacions sobre què és la violència de gènere i la 

violència masclista, i en aquest cas s’ha pres com a base per a la seva definició les paraules 

de Dolors Comas d’Argemir, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2011) i 

del Departament d’Interior en el Pla de Seguretat i atenció a les víctimes de violència 

masclista i domèstica, 2015-2018 (Generalitat de Catalunya, 2016). 

 

Violència de gènere 

 

El concepte de gènere fa referència a les pràctiques, valors, costums, actituds i expectatives 

que la societat assigna de forma diferenciada a cadascun dels sexes. D’aquesta manera 

s’entén des de la seva dimensió més global, però s’aplica des d’una perspectiva restringida.  

 

La violència de gènere és aquella que, com a manifestació de la discriminació, la situació 

de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, és exercida sobre 

aquestes per qui n’és o n’ha estat cònjuge o de qui està o ha estat lligat a elles per relacions 

similars d’afectivitat, amb convivència o sense. La víctima és sempre una dona i l’autor del 

delicte, un home. (Generalitat de Catalunya, 2016) 

 

La conceptualització de la violència de gènere de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, només recull la 

violència en el si de la parella o exparella. No inclou totes les possibles manifestacions de 

violència contra les dones (agressions sexuals, laborals, mutilació genital femenina, 

matrimonis forçats, etc.) definides pels organismes internacionals ONU, el Consell d’Europa 
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i la Unió Europea, que sí que recull la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista. 

 

Violència masclista 

 

La violència masclista és el terme que s’utilitza de forma més general per definir les 

conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i el fet que, encara 

actualment, part de la societat valori a l’home com a superior respecte les dones. 

 

És la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de 

la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre 

les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 

amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment 

físic, sexual i psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat (veg. art. 3 a 

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

 

Tipus de violència masclista 

 

Existeixen diverses variants d’aquesta violència, tal i com es recull a la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, tant en espais públics com privats (Generalitat de Catalunya, 2004).  

 

 Violència psicològica 

És tota conducta o omissió intencional que produeixi una desvaloració o un patiment per 

mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, insults, entre d’altres.  

 

 Violència física 

És qualsevol acte o omissió de força amb resultat o risc de produir una lesió física o un 

dany. 

 

 Violència sexual o d’abusos sexuals 

És qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones amb independència que 

la persona agressora pugui tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de 

parentiu. 

 

 Violència econòmica 

És la privació intencionada i no justificada de recursos i la limitació en la disposició dels 

recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella. 
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Així mateix, l’anomenada violència masclista es pot desenvolupar en diferents àmbits, 

segons Dolors Comas d’Argemir, que va ser consellera del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya entre 2006 i 2012 (CAC, 2011): 

 

 Àmbit de la parella  

És la violència perpetrada contra una dona per un home, que n’és o ha estat el cònjuge, o 

hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. 

 

 Àmbit familiar 

És la violència exercida contra una dona perpetrada per membres de la mateixa família. En 

aquest sentit, tal i com explica la psicòloga Marisa Amici1, aquest tipus de violència 

l’exerceix “un home de la família que no és la parella. En aquest cas podem parlar d’un pare 

cap a una filla, d’un germà cap a una germana, d’un tiet cap a una neboda, fins i tot d’un fill 

cap a la mare”. 

 

 Àmbit laboral 

És la violència que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral o fora 

d’aquest entorn si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: l’assetjament 

per raó de sexe i l‘assetjament sexual. 

 

 Àmbit social o comunitari 

Comprèn les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació 

genital femenina o risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de conflictes 

armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius. 

 

Violència domèstica 

 

La violència domèstica fa referència als actes de maltractament físic, psíquic, sexual o altres 

tractes vexatoris que una determinada persona exerceix sobre un o més membres del seu 

nucli familiar. Els autors dels fets o les víctimes poden ser tant homes com dones, ja que el 

concepte violència domèstica està determinat per l’àmbit de relació en què es produeixen 

els fets delictius, que és, en trets generals, el nucli familiar o de convivència. (Departament 

d’Interior. Generalitat de Catalunya, 2016) 

 

En alguns casos és complicat determinar si es troba dins del nucli familiar o d’una relació, 

pel que la llei deixa obert el número de suposats que es troben integrats en l’àmbit de la 

violència domèstica. (Dolors Comas d’Argemir, consellera del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, a La Independent. Agència de notícies amb visió de gènere, 2011). 

                                                
1 Entrevista a Marisa Amici. Vic, 6 d’octubre de 2016.  
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Per exemple, com explica la psicòloga Marisa Amici,2 aquest tipus de violència es pot donar 

“quan hi ha algun tipus de violència en la família però que no es tracta d’una violència de 

l’home cap a la dona”.  

 

Per poder diferenciar la violència domèstica de la violència masclista cal especificar qui pot 

ser víctima de violència domèstica. Mentre que en la violència masclista la víctima 

únicament pot ser una dona i l’agressor un home, en el cas de la violència domèstica els 

homes i les dones poden ser tant les víctimes com els agressors, indistintament, ja que 

dependrà del fet que es tracti de persones que integren el nucli familiar, o en els casos de 

persones vulnerables que per aquesta raó es troben sota la guarda o custòdia d’altres 

persones físiques o jurídiques. (Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya, 2016) 

 

3.1.2 LLEIS I DRETS 

 

A Catalunya, una de les entitats que vetlla pel compliment de la normativa dels drets de les 

dones és l’Institut Català de les Dones, que en aquest aspecte de les lleis i drets de les 

víctimes enllaça amb el Portal Jurídic de Catalunya.     

 

Institut Català de les Dones 

 

L’Institut Català de les Dones es considera un organisme del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, que dissenya, impulsa, coordina i 

avalua les polítiques per a l'equitat de gènere que desenvolupa l'Administració de la 

Generalitat, a partir de les competències exclusives que atorga l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya.  

 

L'Institut Català de les Dones té les competències que li atorga la Llei 11/1989, de 10 de 

juliol, de creació de l'Institut Català de la Dones, modificades per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 

del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 

d'igualtat efectiva de dones i homes.  

 

Portal Jurídic de Catalunya 

 

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis 

d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada. 

 

L’accés de la societat (ciutadania, empreses, judicatura, administracions públiques, etc.) a 

les normes vigents és un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democràtica. 

                                                
2 Entrevista a Marisa Amici. Vic, 6 d’octubre de 2016. 
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A més, s’hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres 

publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des del núm. 1 (segona època), 

de 5 de desembre de 1977. 

 

De les normes amb rang de llei i dels decrets, se n’ofereix, a més del text publicat, el text 

consolidat, que incorpora, en un document únic, les modificacions (o afectacions passives) 

i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. 

 

Normativa que regula l’Institut Català de les Dones 

 

 Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit 

de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya   

DOGC núm. 7037 de 14.01.2016. Mitjançant aquest decret les polítiques de dones i l'Institut 

Català de les Dones s'adscriuen al Departament de la Presidència.  

 

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

DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els 

mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de 

sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. 

 

 Ordre BSF/274/2014, de 25 d'agost, per la qual es regulen els fitxers que contenen 

dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família 

i per determinats ens que en depenen   

DOGC núm. 6703, de 9 de desembre de 2014. Aquesta ordre del Departament de Benestar 

Social i Família regula els fitxers gestionats per l'Institut Català de les Dones que contenen dades 

personals.  

 

 Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya   

DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014. En defineix les entitats membres, les funcions i àmbits 

d'actuació, la composició i el funcionament, així com els objectius, composició i funcionament de 

les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya. 

 

 Resolució BSF/288/2011, de 28 de gener, de delegació de competències de la 

presidenta de la Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones a favor de la 

Direcció Executiva   

DOGC núm. 5814 de 9.2.2011. Mitjançant aquesta Resolució es determinen les atribucions i 

competència de la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones.  

 

 Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció 

Coordinada contra la Violència Masclista   

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_sobre_el_portal/decrets/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_sobre_el_portal/ordres/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_sobre_el_portal/text-consolidat/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_sobre_el_portal/text-consolidat/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_sobre_el_portal/afectacions-passives/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=713674&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=713674&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=713674&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=713674&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698967&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698967&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=670170&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=670170&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=670170&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=670170&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662149&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662149&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1166374&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1166374&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1166374&type=01
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=522632&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=522632&language=ca_ES
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DOGC núm. 5628 de 13.05.2010. Mitjançant aquest Decret, la presidenta de l’ICD assumeix la 

vicepresidència de la Comissió Nacional, a la que correspon col·laborar i assistir a la presidència 

i substituir-la en casos d’absència. 

 

 Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.   

DOGC núm. 5123 de 02.05.2008. D'acord amb aquesta llei, l'Institut Català de les Dones és 

l'instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista i ha de liderar les polítiques del 

Govern en aquest àmbit. 

 

 Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis 

relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal   

DOGC núm. 4427 de 15.07.2005. Per aquesta llei, l'Institut Català de la Dona passa a 

denominar-se Institut Català de les Dones. Totes les referències a l'Institut Català de la Dona, 

en la mateixa llei i en la normativa que la desplega, s'han d'entendre fetes a l'Institut Català de 

les Dones. 

 

 Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifica l'estructura orgànica de l'Institut 

Català de la Dona   

DOGC núm. 2617 de 09.04.1998. Per aquest decret, l'Institut Català de la Dona resta adscrit al 

Departament de la Presidència, es redefineix la Comissió Interdepartamental per a la igualtat 

d'oportunitats per a les dones i s'estableixen algunes de les funcions del Consell Nacional de 

Dones de Catalunya. 

 

 Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona   

DOGC núm. 1167 de 12.07.1989. Es crea, com a organisme autònom administratiu, per elaborar 

i executar tots els projectes i les propostes relatius a la promoció de la dona i fer efectiu el principi 

d'igualtat. També es crea el Consell Nacional de les Dones de Catalunya com a òrgan consultiu. 

 

 Decret 25/1987, de 29 de gener, sobre la creació de la Comissió Interdepartamental 

de Promoció de la Dona.  

DOGC núm. 800 de 29.01.1987. Es crea aquesta Comissió per promoure la igualtat de drets, la 

no-discriminació entre homes i dones, i la participació equitativa de la dona en la vida social, 

cultural, econòmica i política. 

 

Normativa sobre violència masclista 

 

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

DOGC núm. 5123 de 02.05.2008. D'acord amb aquesta llei, l'Institut Català de les Dones és 

l'instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista i ha de liderar les polítiques del 

Govern en aquest àmbit. 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491383&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491383&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=373526&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=373526&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=172019&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=172019&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=172019&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=50797&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=50797&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=27141&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=27141&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=27141&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491383&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491383&language=ca_ES
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 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere.   

BOE núm 313 de 29.12.2004 

 

Mossos d’Esquadra 

 

En relació a la violència masclista, que centra el nostre Treball Final de Grau, el cos de 

policia dels Mossos d’Esquadra també es regeix per un seguit de normatives i lleis de la 

normativa catalana de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. Aquestes estan 

reflectides a un Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica, 

2015-2018. 

 

Normativa catalana  

Estatut d’autonomia de Catalunya, 2006  

 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix una sèrie de manaments que exigeixen la 

intervenció dels poders públics per garantir la seguretat de les persones que poden ser 

víctimes de violència masclista i domèstica.  

 

Article 15. Drets de les persones  

1. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures reconeguts per les normes 

a què fa referència l’article 4.1.  

2. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures 

d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure 

desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.  

3. Els drets que aquest Estatut reconeix als ciutadans de Catalunya es poden estendre a 

altres persones, en els termes que estableixen les lleis.  

 

Article 17. Drets dels menors  

Els menors tenen dret a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur 

personalitat i llur benestar en el context familiar i social.  

 

Article 19. Drets de les dones  

Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 

personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments 

i de tota mena de discriminació.  

 

Article 40. Protecció de les persones i de les famílies  

Els poders públics han de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota forma 

d’explotació, d’abandonament, de maltractament o crueltat i de la pobresa i els seus efectes. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=556001&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=556001&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=556001&language=ca_ES
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En totes les actuacions portades a terme pels poders públics o per institucions privades 

l’interès superior de l’infant ha d’ésser prioritari.  

 

Marc normatiu respecte a la violència contra les dones  

 

A part de tota la legislació vista fins al moment, en l’àmbit específic de la violència contra 

les dones, destaquen una sèrie de normes i de lleis:  

 

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

 

• Decret 60/2010, d'11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 

contra la Violència Masclista. 

 

• Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de 

violència masclista que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 

les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.  

 

• Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista de 30 d’abril 

de 2009. Institut Català de les Dones.  

 

• Acord GOV/183/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Programa de mesures per a 

l'abordatge de situacions de prostitució, en especial de les d'explotació de persones amb 

finalitat sexual.  

 

• Decret 123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions. 

 

• Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada. 

 

• Acord GOV/13/2014, de 28 de gener, pel qual s’aprova el Programa d’intervenció integral 

contra la violència masclista 2012-2015 Marc normatiu respecte a les persones menors 

d’edat 10. 

• Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 

i la família.  

 

• Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil • Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 

drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.  
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Marc normatiu respecte a les persones menors d’edat 

 

• Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 

i la família.  

 

• Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.  

 

• Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.  

 

3.1.3 TREBALL SOCIAL 

 

Així mateix, per avançar amb el projecte s’ha fet una visió social de les institucions i 

associacions que ajuden a totes aquelles víctimes que ho requereixen. 

 

Mossos d’Esquadra 

 

Els Mossos d’Esquadra són una unitat que protegeix i assisteix a tothom prestant seguretat. 

Tenen la missió de garantir el lliure exercici de drets i llibertats de tots els ciutadans, prevenir 

i perseguir delictes per contribuir a una convivència democràtica i pacífica.  

 

La feina que realitzen i els recursos tècnics de seguretat es distribueixen de manera 

territorial i regional, a més també estan dividits per departaments segons la funció que hagin 

d’emparar. En aquest cas, el departament dedicat a la violència masclista són els GAV - 

Grups d’Atenció a la víctima. 

 

Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) 

 

Els Mossos d’Esquadra tenen instal·lades a les comissaries els Grups d’Atenció a la Víctima 

(GAV) i tenen com a funció atendre i tramitar qualsevol cas de violència masclista. 

(Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya, 2016) 

 

El treball del GAV es divideix en quatre funcions : 

 

 Atendre 

Informen a les dones, les assessoren sobre els drets que tenen i les dirigeixen als 

organismes corresponents per exercir els seus drets. 
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 Coordinar 

El GAV es coordina amb les diferents entitats socials per guiar a les dones que pateixen 

violència. Els agents del GAV intervenen en l’abordatge de la violència contra les dones 

establint protocols i fluxos de comunicació i estan en contacte amb altres agents per 

coordinar les intervencions d’una manera integral. 

 

 Protegir 

El GAV ofereix protecció a les dones segons el nivell de risc que hi hagi en cada cas. 

Aquesta protecció normalment s’estableix per ordre judicial, la Fiscalia o el/la responsable 

policial de cada demarcació. A més, realitzen seguiments dels casos de manera 

individualitzada per comprovar que l’estat de la dona és bo i garantir el compliment de 

mesures que l’autoritat judicial hagi pogut determinar.  

 

 Prevenir 

Els agents realitzen programes per a joves, col·laboren amb entitats, famílies i 

organitzacions i participen en accions adreçades a la comunitat. Participen en campanyes 

i accions preventives en l’àmbit de la violència de gènere. Formen part de circuits, protocols 

locals i comarcals i protocols específics com per exemple, evitar mutilacions genitals i 

femenines.  

 

El Departament d’Interior va impulsar, per primera vegada, durant el 2011, un pla estratègic 

d’accions per a millorar la seguretat de les víctimes de violència masclista i domèstica. I 

actualment segueixen amb la feina rere els resultats positius obtinguts.  

 

Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica, 2015-

2018 

 

El Departament d’Interior, entre els anys 2011-2014, va impulsar la creació d’un Pla de 

seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica que consistia en un 

seguit d’estratègies i accions adreçades a la protecció de les víctimes.  

 

Una vegada considerada l’evolució durant els quatre anys, la seva eficàcia i efectivitat van 

decidir seguir amb la mateixa tàctica, van donar continuïtat a un altre Pla de seguretat i 

atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica, 2015-2018.  

 

Els quatre anys anteriors han servit per poder millorar les accions i les estratègies 

establertes del vigent pla de seguretat. Aquesta vegada, emmarcant-les en un context més 

coherent i homogeni amb una visió molt més integral.   
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Per tant, el Pla té la voluntat d’eradicar la violència masclista i aprofundir en les actuacions 

amb departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per donar una millor 

resposta a les dones que pateixen aquesta problemàtica.  

 

Una de les noves iniciatives és que volen intensificar el treball a les víctimes menors d’edat 

i persones joves, ja que presenten unes xifres de victimització elevades de maltractament. 

D’aquesta manera, s’han de prendre mesures d’elevada complexitat i desenvolupar accions 

especifiques que donin resposta a les necessitats de les víctimes.  

 

Les funcions principals de les seves accions i estratègies es basen en: 

 

 Serveis oferts a la ciutadania 

Valoració dels riscos, treballs de disseny i desenvolupament per trobar determinades dones 

i permetre un seguiment més individualitzat de les situacions de risc amb la implantació del 

Sistema Integral d’Atenció a les Víctimes.  

 

 Col·laboració interinstitucional i amb la societat civil 

Es contribueix en la millora de la definició de les necessitats de les dones en risc de ser 

víctimes i les línies de resposta que les institucions i la societat havien d’articular. 

 

 Informació i sensibilització de la ciutadania 

En els àmbits de violència s’exigeix un gran esforç en sensibilitzar i informar la societat 

davant una insuficient visibilitat d’aquest problema. Es duen a terme tasques com la creació 

i actualització del web víctimesviolencia, jornades, congressos i seminaris, difusió de 

problemàtiques als mitjans de comunicació i la col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament adreçades a estudiants, alumnes i famílies.  

 

 Recerca sobre el fenomen 

Amb la recerca científica es pretén obtenir un millor coneixement de les víctimes, dels autors 

i de les circumstàncies que envolten aquestes violències amb l’anàlisi de l’Enquesta de 

violència masclista a Catalunya, duta a terme l’any 2010. 

 

Gràcies a la participació en diversos projectes europeus de recerca sobre sèniors del Fòrum 

Europeu per a la Seguretat Urbana han aportat coneixements d’utilitat i rellevants en el pla 

teòric i per les experiències.  

 

 Formació 

Les activitats formatives adreçades a la Policia de Catalunya, dins de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, o la formació als operadors del 112 han estat objecte d’atenció 

preferent, ja que el coneixement de les problemàtiques per part d’aquells professionals que 



Memòria documental “Disfressa imperfecta – Quan l’amor és violència” – Laia Hidalgo Jiménez 

 
18 

ofereixen la primera atenció a les persones víctimes de violència és clau per a la millora 

contínua del servei que reben aquestes.  

 

Consells dels Mossos d’Esquadra - ‘Què puc fer si em maltracta?’ 

 

En el Departament d’Interior dins del Pla de Seguretat i atenció a les víctimes de violència 

masclista i domèstica hi ha un apartat on informa a les dones, als menors i a les persones 

grans, les pautes que segueix un maltractador. En el cas que aquestes pautes es 

compleixin, significa que estàs patint maltractament per part de la teva parella i has de 

demanar ajuda.   

 Emergències: 112  

 Telèfon contra la violència masclista: 900 900 120 

 

Si la teva parella... 

 et truca, t'envia SMS o es posa permanentment en contacte amb tu quan no esteu junts, 

 et demana que li donis explicacions sobre on vas, amb qui vas, què fas, 

 et controla econòmicament, et pregunta quant gastes i en què, 

 opina sobre la roba que portes i et demana que et canviïs quan no li agrada. 

Això són estratègies de control. 

 

Si... 

 no li agrada que tinguis amigues, no vol que vegis la teva família i es molesta si estàs 

amb altres persones a soles, 

 algun cop t'ha menyspreat davant d'altres persones. 

Aquestes actituds volen provocar l'aïllament. 

 

Si... 

 li tens por, 

 t'insulta o t'humilia, 

 t'amenaça amb treure's la vida o aconseguir la custòdia dels fills i/o filles, 

 et reté documentació important, com ara les llibretes bancàries, el passaport, els 

documents del pis, etc., 

 tens la impressió que has d'endevinar els seus desitjos i complaure'l, 

 et coacciona dient que et retornarà al teu país d'origen. 

Això són accions intimidatòries. 

 

Si... 

 t'ha pegat o t'ha donat empentes, 

 t'ha obligat alguna vegada a mantenir relacions sexuals, 

 ha llençat o trencat coses que eren especials per a tu. 
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Aquestes conductes són agressions. 

 

A més d’aquests consells dirigits a les dones també hi ha dos apartats més que donen 

consells cap als menors i la gent gran.  

 

Institut Català de les Dones 

 

Les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones estan situades a Barcelona, 

Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, i ofereixen informació i orientació sobre serveis 

i recursos per a les dones de qualsevol matèria; salut, treball, habitatge, separacions i 

pensions o violència masclista. Des d'aquestes oficines es facilita la informació o es deriva 

cap a les entitats i organismes que en són responsables. (Generalitat de Catalunya, 2016) 

 

Serveis  

L’Institut Català de les Dones també ofereix serveis gratuïts d'atenció psicològica i 

assessorament jurídic. (Generalitat de Catalunya, 2016) 

 

 Assessorament jurídic 

Servei presencial i gratuït que assessora i orienta sobre assumptes jurídics, principalment 

temes sobre separacions, custòdies d'infants, incompliments de pensions i règims de 

visites, agressions sexuals i violència contra les dones. També inicia els tràmits per a 

l'obtenció de la justícia gratuïta en tots els temes jurídics sobre els quals les dones 

necessitin obtenir una defensa dels seus drets. 

 

 Assessorament psicològic 

L'Institut Català de les Dones ofereix un servei presencial i gratuït d'atenció psicològica per 

orientar i assessorar les dones que ho necessitin, i, de manera especial, les que passen per 

situacions de violència. També s'ofereix a través de la Fiscalia del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya a les dones víctimes de violència que, a més, intervenen en un 

procediment judicial. 

 

 Xarxa SIAD 

La xarxa de serveis d'informació i atenció està formada per les oficines d'informació de 

l'Institut Català de les Dones, els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de 

titularitat municipal o comarcal, i els Serveis d'Intervenció Especialitzada en violència 

masclista (SIE), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies són serveis que 

ofereixen informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en situacions de 

violència masclista i a les seves filles i fills, funcionant coordinadament arreu del territori. 
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 Telèfon 

900 900 120. La línia d’atenció a les dones és gratuïta i confidencial, i funciona els 365  dies 

de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic. 

 

Associació VicDones - SIAD Osona 

 

Per conèixer de primera mà la realitat relacionada amb la violència de gènere i masclista, 

el documental realitzat a partir d’aquest Treball Final de Grau es centra en la situació que 

es viu a la comarca d’Osona. Per aquest motiu, s’han volgut conèixer, també, quines 

institucions i associacions actuen en un àmbit més territorial.  

 

VicDones és una associació que està ubicat a l’Edifici del Sucre de Vic, C/Llotja 1, 2 planta. 

L’associació pertany a l’Ajuntament de Vic i ofereix un servei de proximitat dirigit a les dones 

de la comarca d’Osona i la ciutat de Vic amb l’objectiu d’assessorar, orientar i informar amb 

atenció personalitzada i/o grupal, sobre qualsevol dubte o necessitat que les dones puguin 

tenir al respecte. (Ajuntament de Vic, 2016) 

 

Aquest assessorament es fa en diversos àmbits com és l’atenció psicològica, l’atenció 

jurídica i els tallers grupals dirigits a les dones.  

 

A més de tots aquests serveis interns, ofereixen tallers i assessorant a la comunitat. 

 

L’any 2016, VicDones amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic, la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Creu Roja, entre altres entitats, ha 

organitzat un programa d’activitats anomenat ‘Prou!! No em maltractis més!!’ que s’han 

realitzat durant tot el mes de novembre en motiu del Dia Internacional contra la violència 

vers les dones (25 de novembre).  

 

SIE – Servei d’Intervenció Especialitzada 

 

El Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) és un servei gratuït que ofereix atenció integral 

un procés de recuperació a les dones i als fills i filles que han patit o pateixen situació de 

violència. També incideixen en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 

Compten amb un equip professional multidisciplinari integrat per persones titulades en 

psicologia, treball social, educació social, dret i inserció laboral. (Generalitat de Catalunya, 

2016) 

 

L’objectiu del SIE és oferir informació, recuperació i atenció a les dones i als fills i filles que 

han estat o estan en procés de violència masclista. Potencien els programes de prevenció, 

assistència i reparació. A més tenen uns objectius específics que són: 
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 Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació 

al procés de violència viscut. 

 Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que 

han patit o pateixen violència. 

 Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de 

cadascuna de les dones. 

 

L'accés al servei es fa principalment a través de: 

 La xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència. 

 Els serveis de salut d'atenció primària. 

 Els serveis socials d'atenció primària. 

 Associacions de dones, quan reglamentàriament s'estableixi. 

 

Normativa 

LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. (DOGC  

núm. 5123 publicat el  02/05/2008)  

 

3.1.4 SITUACIÓ A CATALUNYA 

 

Per poder entendre millor quina és la situació d’aquests tipus de violència a Catalunya, cal 

buscar les dades de casos i la seva distribució geogràfica i temporal. En aquest sentit, hi ha 

diverses institucions i entitats que de forma regular publiquen dades i estadístiques sobre 

diversos aspectes de la violència de gènere, masclista o domèstica. 

 

Mossos d’Esquadra 

 

Al Departament d’Interior es recullen en l’àmbit policial de cada Oficina d’Atenció al Ciutadà 

(OAC) les dades registrades de la Policia de Catalunya en el moment que la policia coneix 

el fet directament o es fa la denúncia, segons els registres dels diferents fets penals. 

 

Tot i tenir aquestes dades s’ha de tenir present que hi poden haver modificacions posteriors 

segons les investigacions policials. Així mateix, afegir que el registre policial i el registre 

judicial no són el mateix ni tenen els mateixos criteris d’enregistrament. (Departament 

d’Interior, Generalitat de Catalunya, 2017). 

 

Tot i que la recerca es centra en la població de Vic i la comarca d’Osona també s’ha volgut 

plasmar les dades que abasten tot Catalunya perquè es pugui comparar la dimensió de les 

dades durant l’any 2016 i principis del 2017.  
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Violència masclista en l’àmbit de parella (1r semestre de l’any 2016) 

 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre TOTAL 

Fets principals (sense 
trencaments de 

condemna) 

 
2.749 

 
2.778 

 
3.141 

 
8.668 

Trencaments de 
condemna 

382 393 386 1.161 

Denúncies 3.056 
 

3.104 3.449 9.609 

Detinguts majors 
d’edat 

1.199 
 

1.305 1.478 3.982 

Detingut menors 
d’edat 

11 
 

9 4 24 

Total detinguts 1.210 
 

1.311 1.483 4.004 

Víctimes ateses 3.039 
 

3.131 3.421 9.591 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

Com es pot observar, hi ha hagut un increment de fets principals en el 3r trimestre del 2016, 

amb 3.141 casos, respecte el 1r trimestre, amb 2.749 d’un total de 8.668 fets. Les denúncies 

de violència masclista en l’àmbit de parella presenten un increment amb 3.449 respecte el 

2n trimestre, amb 3.104 i el 1r trimestre amb 3.056. Els detinguts majors d’edat del tercer 

trimestre són 1.478, d’un total de 3.982. A més, les víctimes ateses del tercer trimestre són 

3.421, d’un total de 9.591.  

 

Els trencaments de condemna el 1r trimestre amb 382 s’ha vist augmentada en el 2n 

trimestre amb 393. No obstant, des del 2n trimestre al 3r hi ha hagut una disminució amb 
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386 trencaments de condemna. D’altra banda, hi ha hagut una disminució progressiva dels 

detinguts menors d’edat des del 1r trimestre, d’11 a 4 detinguts al 3r trimestre. 

 

Segons les dades, es pot veure que hi ha més denúncies (9.609) que víctimes ateses 

(9.591).  

 

Víctimes mortals en l’àmbit de parella (actualitzat 7 de febrer de 2017) 

 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2017) 

 

Víctimes mortals en l’àmbit de parella (actualitzat 20 desembre 2016) 

 

 1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre 

4t 
trimestre 

Total 

Víctimes 
(dones) 
mortals a 
Catalunya 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
7 

Denúncies 
prèvies morts 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Víctimes (dones) mortals a
Catalunya 2016

Denúnies prèvies morts
2016

Víctimes (dones) mortals a
Catalunya  2017

Denúnies prèvies morts
2017

Víctimes mortals en l'àmbit de parella 2016-2017

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

 1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

Total  

Víctimes 
(dones) 
mortals a 
Catalunya 

 
1 

 
 

 
1 

Denúncies 
prèvies morts 

 
0 

 
 

 
0 



Memòria documental “Disfressa imperfecta – Quan l’amor és violència” – Laia Hidalgo Jiménez 

 
24 

Tot i començar el primer trimestre de l’any amb 1 víctima mortal per violència de gènere, 

tant el 2n trimestre, el 3r com el 4t s’ha vist incrementat amb una víctima més -2 víctimes 

cada trimestre excepte el 1r- amb un total de 7 víctimes. Les dones no van presentar cap 

denúncia prèvia a la seva mort. 

 

Tot just començar l’any 2017 al febrer ja es va cobrar una víctima més de la violència de 

gènere.  

 

Violència masclista àmbit social o comunitari – tipologies relacionades amb delictes 

contra la llibertat i la indemnitat sexual (tercer trimestre de l’any) 

 

 Edat 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Total 

Fets principals 336 307 387 1.030 

 
 
 

Víctimes 

< 20 197 189 233 619 

21 a 30 85 78 100 263 

31 a 40 66 67 59 192 

41 a 50 30 34 39 103 

51 a 64 13 6 12 31 

65 i més 2 4 6 12 

Total 393 378 449 1220 
 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir les dades de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 
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Agressors 

Edat 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Total 

< 20 55 53 53 161 

21 a 30 43 67 76 186 

31 a 40 66 67 82 215 

41 a 50 50 43 49 142 

51 a 64 43 31 39 113 

65 i més 14 11 12 37 

Total 271 272 311 854 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

Les dades mostren que les dones menors de 20 anys són les que pateixen més violència 

en l’àmbit social o comunitari, amb 233 dones el 3r trimestre i amb un total de 619 fets l’any 

2016. Seguidament de les dones amb edats de 21 a 30 anys amb 100 fets el 3r trimestre i 

un total de 263.  

 

Els fets de les dones menors de 20 anys des del 1r trimestre al 3r s’ha vist incrementat de 

193 a 233. De la mateixa manera que les joves de 21 a 30 anys de 85 fets a 100 fets. Tot i 

que s’ha incrementat del 1r al 3r trimestre, en tots dos casos en el 2n trimestre hi ha una 

petita disminució de fets.  

L’edat d’agressors més elevat oscil·la entre els 31 i 40 anys amb 82 fets el 3r trimestre amb 

un total de 215 fets. Seguidament dels agressors amb 21 a 30 anys amb 76 fets el 3r 

trimestre i amb un total de 186 fets.  

 

En el cas dels agressors, des del 1r trimestre al 3r tant els de l’edat de 31 a 40 (66-67-82 

casos) com els de 21 a 30 anys (43-67-76 casos) els fets s’han incrementat, i no ha hagut 

una disminució de casos el 2n trimestre com en el cas de les dones agredides.  

 

Institut Català de les Dones (ICD) 

 

L’Institut Català de les Dones (ICD) també ha fet una recopilació de dades de les dones 

que han sigut ateses en aquesta institució. 
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Consultes i visites ateses per les oficines d'informació de l'Institut Català de les 

Dones durant el 2015 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones (2015) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior (2016) 

 

Com es mostra a les dades, Barcelona (2.373) ha sigut la localitat amb més consultes de 

violència de gènere, seguidament de Girona (1.076), Lleida (866), Tarragona (457) i Terres 

de l’Ebre (240) amb un total de 5.012 consultes.  

 

De totes les consultes que s’han realitzat, les visites ateses s’han vist disminuïdes. 

L’orientació jurídica que s’ha realitzat més ha sigut a Barcelona amb 713 atencions, mentre 

que el nombre més elevat d’atenció psicològica ha sigut a Lleida amb 360 visites.  

 

En proporció de les dades entre Barcelona i Lleida segons les consultes, hi ha més atenció 

psicològica a Lleida -866 consultes, 360 visites psicològiques. Ja que a Barcelona de 2.373 

consultes només ha hagut 530 visites d’atenció psicològica. El contrari seria amb les dades 

d’orientació jurídica, Barcelona 713 i Lleida 141 de total de les consultes.  
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 CONSULTES VISITES ATESES 

  ORIENTACIÓ 
JURÍDICA 

ORIENTACIÓ 
PSICOLÒGICA 

Barcelona 2.373 713 530 

Girona 1.076 170 140 

Lleida 866 141 360 

Tarragona 457 134 189 

Terres de l’Ebre 240 97 143 

TOTAL 5.012 1.255 1.326 
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Associació VicDones - SIAD 

 

VicDones és una associació que disposa d’un espai per cobrir les necessitats de les dones 

que ho requereixen. Així mateix, lidera un protocol d’actuació en casos de violència de 

gènere de tota la comarca d’Osona.  

 

En la memòria de VicDones-SIAD Osona es recullen les dades on dones de la comarca i 

de Vic han passat pel seu servei. En ella es mostra els perfils de les dones, la informació 

temàtica, recursos específics utilitzats del servei i les diferents accions vinculades al pla. 

(VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 2016) 

 

A continuació es mostren les dades acompanyades d’un gràfic per fer més visible cada un 

dels aspectes.  

 

Dones ateses per edat 

 
Edats 

Vic Comarca  
Total 

Dones Homes Dones Homes 

0-12 0 0 0 0 0 

13-18 0 0 1 0 1  
(0,31%) 

19-29 19 0 23 0 42  
(13,4%) 

30-45 84 0 87 0 171 
(54,54%) 

46-65 30 0 58 0 88  
(28,02%) 

66-80 7 0 5 0 12 
(3,82%) 

Més de 80 0 0 0 0 0 

Total 140 (44,59%) 0 174 (55,41%) 0 314 

Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 

 

Com es pot observar en el gràfic es compara les dones que han sigut ateses a Vic i a la 

comarca. Les dones amb una major xifra d’atenció segons l’edat ha sigut entre els 30 i 45 

anys, amb 84 dones ateses, seguit dels 46-65 anys amb 30 dones ateses i amb una xifra 

més inferior les dones entre els 19 i 29 anys han sigut ateses 19 dones. De fet, a la comarca 

la xifra de dones ateses en la franja d’edat de 30-45 ha sigut de 87, les de 46-65 de 58 un 

nombre més elevat comparant-lo amb la resta i finalment, les de 19-29 amb 23 dones 

ateses. El total de dones ateses a Vic ha sigut de 140 atencions i a la comarca de 174.  
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Dones ateses segons estudis 

 Vic Comarca  
Total Dones Homes Dones Homes 

Sense estudis 9 0 4 0 13  
(4,14%) 

Primaris 53 0 83 0 136  
(43,31%) 

Batxillerat / FP 58 0 70 0 128 
(40,77%) 

Universitaris 19 0 17 0 36 
(11,47%) 

Altres 1 0 0 0 1 
(0,31%) 

No consta 0 0 0 0 0 

Total 140 0 174 0 314 
Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 

 

Segons apunta VicDones-SIAD, les dones de Vic que han sigut ateses depenent dels seus 

estudis han sigut les noies que tenen estudis de Batxillerat o FP (58), seguidament dels 

estudis primaris (53) i les universitàries (19). A la comarca d’Osona les dones més ateses 

han sigut les que tenen estudis primaris (83), seguidament de Batxillerat o FP (70) i les 

universitàries (19). 

Dones ateses segons estat civil 

 

 
Estat civil 

Vic Comarca  
Total Dones Homes Dones Homes 

Soltera 29 0 33 0 62 
(19,14%) 

Casada 71 0 73 0 144 
(45,85%) 

Divorciada 22 0 35 0 57  
(18,15%) 

Separada de fet 6 0 4 0 10 
(3,18%) 

Separada de dret 1 0 9 0 10 
(3,18%) 

Parella 7 0 17 0 24 
(7,64%) 

Vídua 4 0 3 0 7 
(2,23%) 

No consta 0 0 0 0 0 

Total  140 0 0 0 314 
Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 

 

Segons l’estat civil, les dones que han patit més violència a la ciutat de Vic han sigut les 

dones casades amb 71 atencions, seguidament les solteres amb 29 atencions i les 

divorciades amb 22. Mentre que a la comarca d’Osona, en primer lloc estan les dones 

casades amb 73 atencions, les divorciades amb 35 i les solteres amb 33 atencions. A la 

comarca es destaquen 17 atencions en la relació de parella, 9 atencions de les dones 

separada de dret i 4 atencions per separació de fet. Fins i tot, destaquen a les viudes a Vic 

amb 4 atencions i a la comarca amb 3.  
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Dones ateses segons procedència 

 

Nacionalitat 

Vic  Comarca   

Total 
Dones Homes Dones Homes 

Espanyola 71 0 123 0 194 

(61,79%) 

Comunitària 9 0 11 0 20 

(6,37%) 

Extracomunitària 60 0 40 0 100 

(31,84%) 

Altres 0 0 0 0 0 

 

Total 140 0 174 0 314 

Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 

 

Les dones ateses segons la procedència a Vic són les espanyoles amb un 71 d’atencions, 

60 extracomunitàries i 9 comunitàries, amb un total de 140 atencions. De fet a la comarca, 

la xifra es concentra més en les dones espanyoles i, en canvi, les atencions 

extracomunitàries són 40 i les comunitàries 11, amb un total de 174 dones ateses. 

Persones ateses per municipis 

 

Municipis Nombre de persones ateses Atencions 

Aiguafreda 1 1 

Balenyà/Hostalets 10 28 

Calldetenes 2 6 

Centelles 24 51 

Folgueroles 4 3 

Lluçà 1 5 

Masies de Voltregà 7 12 

Manlleu 11 25 

Montesquiu 1 1 

Muntanyola 2 2 

Olost 1 1 

Prats del Lluçanès 3 6 

Roda de Ter 9 24 

St. Boi de Lluçanès 1 1 

Santa Eulàlia de Riuprimer 3 8 

St. Hipòlit de Voltregà 8 13 

St. Julià de Vilatorta 5 11 

St. Martí de Centelles 2 7 

St. Miquel de Balenyà 2 2 

St. Pere de Torelló 4 11 

St. Quirze de Besora 1 1 

St. Sadurní d’Osormort 1 1 

St. Vicenç de Torelló 7 15 

Sta. Eugenia de Berga 3 5 

Sta. Maria de Corcó 1 1 

Seva 1 2 

Taradell 14 23 

Tona 8 19 

Torelló 23 70 

Vinyoles 2 7 

Vic 140 333 

Altres 12 22 

Total 314 717 
Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 
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En aquesta taula es pot apreciar els diferents municipis que formen la comarca d’Osona on 

surt representat el nombre de persones ateses i les atencions. Com és evident, el municipi 

de Vic presenta un elevant número de persones ateses -140 per ser exactes- i un elevat 

número d’atencions –concretament 333- en comparació amb la resta, però s’ha de tenir en 

compte que el Municipi de Vic té més habitants.   

 

Seguidament de Vic, els municipis amb més persones ateses són, Centelles (24), Torelló 

(23), Taradell (14), Manlleu (11), Altres (12) i Balenyà-Hostalets (10). Tot i que són xifres 

molt inferiors comparades amb el municipi de Vic, són forces pels habitants que hi ha. I al 

contrari, la resta de municipis oscil·len les xifres de les atencions entre 9 i 1 com per 

exemple, Roda de Ter (9), Tona i St.Hipòlit de Voltregà (8), Masies de Voltregà i St. Vicenç 

de Torelló (7), entre d’altres que tenen xifres inferiors a 7.  

 

D’altra banda, les atencions que s’han realitzat per cada municipi segons les persones 

ateses es pot destacar Torelló amb 70 atencions, Centelles amb 51, Balenyà-Hostalets amb 

28, Manlleu amb 25, Roda de Ter amb 24 i Taradell amb 23. La resta té atencions inferiors 

a 20.  

Persones ateses per àrees de consulta 

Àrea de consulta Vic Comarca Total 

Laboral 8 2 10  
(2,39%) 

Salut  1 1 2 
(0,47%) 

Serveis Socials 5 2 7 
(1,68%) 

Violència 61 88 149 
(35,57%) 

Psicològic 23 50 73 
(17,42%) 

Jurídic 74 87 161 
(38,42%) 

Formació activitats 4 0 4 
(0,95%) 

Altres 8 5 13 
(3,10%) 

Total 184 235 419 
Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 

 

En aquesta taula es compara les persones que han sigut ateses a Vic i a la comarca 

d’Osona. Les àrees de consulta amb més visites han sigut sobretot les jurídiques amb 74 

persones, seguidament de les de violència amb 61 persones i la psicològica amb 23 

persones. Mentre que a la comarca l’àrea de la violència s’encapçala amb 88 persones, 

seguidament del jurídic amb 87 i el psicològic amb 50.  

 

Les altres àrees on han sigut ateses les víctimes però amb una xifra menor serien el laboral, 

el de salut, el de serveis socials i altres.  
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Dones que han presentat denúncia 

 

Edats Vic Comarca Total 

0-12 0 0 0 

13-18 0 3 3 

19-29 5 3 8 

30-45 16 18 34 

46-65 7 9 16 

66-80 1 1 2 

Més de 80 0 0 0 

Total 29 34 63 
Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic. 

 

Es pot observar que les dones que han presentat més denúncies es troben entre els 30-45 

anys amb 16 denúncies a Vic i 18 a la comarca, seguidament de la franja d’edat dels 46-65 

amb 7 a Vic i 9 a la comarca. El total de les denúncies a Vic ha sigut de 29 i a la comarca 

de 34.  

Dones ateses que tenen un ordre d’allunyament 

 

Edats Vic Comarca Total 

0-12 0 0 0 

13-18 0 1 1 

19-29 1 0 1 

30-45 8 5 13 

46-65 4 4 8 

66-80 0 0 0 

Més de 80 0 0 0 

Total 13 10 23 
Font: Memòria VicDones-SIAD Osona 2014, Ajuntament de Vic 

 

Es pot veure que la franja d’edat més elevada de les dones que han sigut ateses a 

VicDones-SIAD i tenen un ordre d’allunyament és de 30-45 anys amb 8 dones ateses a Vic 

i 5 a la comarca, seguidament de les d’edat de 46-65 amb 4 ordres d’allunyament tant a Vic 

com a la comarca. 
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3.2 SEGONA PART. EL DOCUMENTAL I ELS TIPUS 

 

3.2.1 DOCUMENTAL 

 
Per tal de donar projecció al meu documental, he cregut oportú definir el seu concepte i els 

seus elements per fer una aproximació de com s’ha enfocat el meu Treball Final de Grau. 

Què s’entén per documental? 

 

El cinema documental està basat en fets reals, viscuts i irrepetibles que tracta demostrar la 

veritat dels esdeveniments, dels comportaments i de les situacions, basant-se en 

documents audiovisuals filmats en el propi escenari dels successos. (Soler, 1998) 

 

El documental està ple de realisme i imaginació. La mirada de l’autor, l’omple de sensibilitat 

i emoció. Plasma els fets relatats, transcendeix el seu caràcter neutre al mirall de la realitat. 

 

Així mateix, el documental és un gènere que construeix una ficció partint d’elements 

obtinguts directament de la realitat. Una forma d’expressar el propi pensament.  

 

Michael Rabiger (2001), director i editor de documentals, aclareix que el documental és un 

gènere jove immers en una forma d’art jove i que cap mode es limita a unes quantes formes, 

ni tan sols ha ser esclau del realisme. La seva única limitació és que té que presentar la 

realitat –passat, present i/o futur- i adoptar una actitud crítica per l’entramat de la societat.  

“El documental explora persones i situacions reals”. 

 

A més, ha d’anar dirigit al cor i no solament a l’intel·lecte. És una obra de construcció i 

proporciona dades de l’autor perquè expressa la seva ideologia en pantalla, de manera que 

s’analitza les creences i l’evolució de l’autor (Rabiger, 2001): 

 

Intenta que els teus documentals tractin temes de gran amplitud que puguin resultar 

interessants fora de l’àmbit del lloc on vostè es mou i que no es limiti a atreure l’atenció del 

seu grup de companys de professió.  

 

Tipus de documental 

 

Llorenç Soler (1998), realitzador de cinema i especialitzat en documentals, considera que 

hi ha sis tipus de documentals: 
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 Documentals pseudodidàctics i pseudocientífics 

Són aquells documentals sobre fons marins o animals de totes les espècies, amb singular 

atenció als depredadors de la sabana i de la selva, la qual les gestes del animals satisfan 

la faceta morbosa de l’espectador.  

 

 Documentals culturals  

Documentals que fan frunzir el seny a més d’un televident. En ocasions es camuflen com 

documentals que es limiten a registrar curiositats del camp de la tecnologia o ciència, 

reduïdes a més categoria d’anècdota que d’una altre cosa. Treballs més seriosos sobre 

diverses branques del coneixement humà és més estrany: Antropologia, Etnografia, 

Folkore, etc. són matèries que mostren la cara més light del tema. En qualsevol cas, les 

franges de prime-time solen ignorar aquests programes. 

 

 Documentals publicitaris – publireportatges  

Treballs que es divulguen amb fins promocionals, sistemes de producció, o d’aplicació 

d’algun tipus de producte. Alguns d’aquests documentals patrocinats s’instal·len 

subreptíciament en espais de divulgació científica.  

 

 Documentals experimentals 

Són treballs que nodreixen els catàlegs de totes les mostres de vídeo del món, en el seu 

apartat Vídeo-Art. Rarament aquests documentals arriben a la pantalla, ja que són treballs 

molt especialitzats. Només és factible quan la cadena en qüestió té un espai dedicat a 

l’experimentació. 

 

 ‘Docudrames’ 

Tracta sobre successos reals, però amb una particularitat, els fets reals no es van gravar 

en el moment just de produir-se, sinó que es van recrear a posteriori interpretats de nou 

amb els propis protagonistes. S’elaboren ficcions dramàtiques la qual els actors que la 

representen van viure amb anterioritat les situacions. 

 

 Documentals d’arxiu 

Són documentals de recreació històrica, construint una realitat a partir de documents filmats 

en el passat. Aquest treball exigeix una rigorosa cerca de documentació a filmoteques, 

sonoteques i hemeroteques, arxius de televisions i agències de noticies gràfiques. Alguns 

documentals d’aquests serien les grans guerres del segle XX, els processos de la història, 

les grans revolucions polítiques, o grans invents i descobriments.  

 

Dins del documental també es podria enquadrar les gravacions de concerts, programes 

musicals i recitals on moltes inclouen entrevistes amb els artistes, fins i tot pateixen una 

important manipulació visual en postproducció. (Soler, 1998) 
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En el cas del documental audiovisual que s’ha realitzat, segons la definició que dóna 

Llorenç Soler és un ‘docudrama’, tot i que no s’ajusta exactament la definició a la realitat 

del meu documental.  

 

Elements del documental 

 

La informació que es proporciona a continuació està extreta del llibre Dirección de 

documentales de Michael Rabiger (2ed), 2001. 

 

En un documental es destaquen tres elements: la imatge, el so i el punt de vista. 

  

Imatge 

 Rodatge d’acció 

Persones o criatures fent coses, dedicades a la seva activitat diària, treballs, jocs, etc. 

Plànols de paisatges i objectes inanimats.  

 

 Persones que parlen 

Persones que parlen en presència de la càmera, que no s’entremet o inclús pot 

romandre oculta. En el cas de les entrevistes, l’entrevistador pot estar fora de la imatge 

i les preguntes es poden eliminar del muntatge.  

 

 Reconstitucions exactes dels fets 

Situacions passades i que no es poden filmar per alguna raó vàlida de situacions 

suposades o hipotètiques. 

 

 Fotografies d’arxiu 

Seqüències reciclades d’altres pel·lícules. 

 

 Gràfics 

Fotos fixes, generalment preses per una càmera que s’aproxima, s’allunya o fa una 

panoràmica per donar-li més vida; documents, títols, titulars, el dibuix lineal, dibuixos 

animat o altres gràfics.  

 

 La pantalla en blanc 

Fa reflexionar sobre el que s’ha vist o es pren més atenció al so.  
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So 

 Veu en off 

Pot ser una entrevista només amb so.  

 

 Narració 

Pot ser la veu de l’autor o la veu d’un dels participants.  

 

 So sincrònic 

So d’acompanyament que es grava durant la filmació. 

 

 Efectes sonors 

Poden ser sincronitzats i s’introdueixen en moments determinats o ambients. 

 

 Música. 

 

 Silenci 

L’absència temporal de so pot provocar un gran canvi en les nostres sensacions o pot 

fer que ens fixem amb major atenció en la imatge.  

 

Punt de vista 

 

El concepte de punt de vista és quan s’està buscant punt dominant des d’on es fa el 

documental. Per tant, el documental és un relat i l’efecte del que produeix la “veu” sorgeix 

quan el punt de vista és coherent.  

 

Així mateix compleix un propòsit quan es crea i coneix bé la relació que manté l’autor amb 

els personatges. El punt de vista no és una cosa que es planifiqui enterament sinó que va 

sorgint a mesura que vas fent el procés d’invenció i creació, és a dir, gravant el documental.  

 

Ètica del documental 

 

En un documental s’han de valorar diferents aspectes ètics per realitzar una feina amb rigor 

(RABIGER, Michael, 2001). 

- Lleialtat amb les persones que graves i lleialtat de la ‘veritat’. 

- Responsabilitat davant les vides dels participants i la obligació d’advertir de les 

conseqüències que es poden derivar. 

- El documental com a generador de canvis a la vida dels participants i la nostra 

responsabilitat com a documentalistes. 
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- La representació de la veritat tant en els documentals totalment transparents com 

els de tipus reflexiu. 

- L’explicació dels propòsits del director i la creació d’un clima de confiança. 

- La manera de manejar els canvis que alteren o impossibiliten el compliment de la 

hipòtesis de treball. 

- La dependència dels participants. 

- La responsabilitat de la veritat en el reportatge. 

- L’exhibició del documental i la manera de preparar els participants per afrontar el 

que consideren negatiu. 

- L’autoria com mirada cap a l’exterior i a l’interior. 

- L’enjudiciament de l’autor cara al públic i la forma de conviu amb les conseqüències 

que deriven d’això. 

- Aprendre a viure amb les limitacions de la identitat creativa. 

- Deixar que l’última treball sigui una preparació de cara al següent.  

El documental no existeix si s’aparta de la vida i amb ella comparteix de manera conscient 

o inconscient les seves conseqüències. Les decisions ètiques i estètiques no es prenen des 

d’una posició freda de neutralitat intel·lectual.  
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4. PÚBLIC OBJECTIU A QUI VA DIRIGIT  

 

4.1 PÚBLIC GENERAL 

 

Aquest documental està pensat per informar a les persones de qualsevol edat i de qualsevol 

àmbit, ja que malauradament hi ha dones que pateixen violència masclista –i en un nombre 

inferior en xifres registrades, els homes pateixen violència domèstica-.  

 

Avui dia, encara hi ha persones que tenen aquest tema com tabú, ja sigui perquè per 

l’educació que han tingut és normal la violència dins del matrimoni o de parella o per la 

fredor davant d’aquest problema que com és aliè a ells no s’immisceixen.  

 

S’ha de pensar també que és un problema que abasteix a tots els membres de les dues 

famílies, sobretot als fills, pares i germans. A vegades els familiars desconeixen la situació 

que està vivint la parella i és difícil que puguin donar consell o denunciar la situació.  

 

En el cas dels nens que estiguin veient aquesta situació de violència masclista cap a la seva 

mare, haurien de saber que han de confiar amb un adult o autoritat per tal de fer conèixer 

aquest fet i posar-hi solució tant per la mare com per ell. Aquesta situació en un futur pot 

causar-li traumes psicològics o inclús fer que ell sigui un maltractador amb la seva parella. 

 

Per tant, és bo tenir en compte que davant de qualsevol indici sempre s’ha de denunciar el 

possible agressor.    

 

4.2 PÚBLIC ESPECÍFIC 

 

Després d’esmentar el públic general, l’específic va dirigit a les dones que no són conscients 

del maltractament que pateixen. En el cas que en siguin conscients, el missatge que vol 

transmetre el documental és que tinguin la suficient empenta per fer un pas endavant i 

demanar ajuda. A més cal que lluitin pels seus drets com a dona. 
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5. METODOLOGIA  

 

Per tirar endavant el treball s’ha fet servir el creuament de dos tipus de metodologia, la 

metodologia quantitativa, que és la recerca i consulta de documents i la qualitativa que són 

entrevistes.  

 

La informació que hi ha a continuació per explicar la metodologia qualitativa i quantitativa 

prové del llibre Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de 

significado de S.J Taylor i R.Bogdan, 1992 i La investigación científica de los medios de 

comunicación: Una introducción a sus métodos de Wimmer, Roger D., i Dominick, Joseph 

R., 1996. 

 

5.1 METODOLOGIA QUANTITATIVA 

 

En la recerca de la metodologia quantitativa es busca l’amplitud de la investigació apel·lant 

l’objectivitat i mantenint-se al marge de les dades, així com comprovar, confirmar o rebutjar 

teories. La configuració de l’estudi es realitza abans de començar el disseny i les variables 

que s’obtenen, es procuren limitar realitzant l’estudi en espais controlats per evitar 

contaminacions i distorsions.  

 

En definitiva, el propòsit de la investigació quantitativa és explicar, preveure i/o controlar 

fenòmens a través d’un enfocament de l’obtenció de dades numèriques aportant major 

precisió als resultats –observació no participativa, entrevistes formals i semi-estructurades, 

administració de test i qüestionaris-. 

 

Aspectes essencials de la metodologia quantitativa: 

1. La realitat és objectiva, existeix al marge de qui l’examina i pot ser 

contemplada en la seva totalitat. La realitat pot ser dividida en les parts que 

la composen  i l’investigador pot arribar a conèixer el conjunt mitjançant 

l’anàlisi de les parts.  

 

2. L’investigador quantitatiu creu que tots els éssers humans són 

essencialment similars i busca característiques generals per sintetitzar els 

seus sentiments i reaccions.  

 

3. Pretenen establir lleis generals de comportament i explicar molts aspectes 

constants al llarg de moltes situacions i localitats.  
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En el Treball de Final de Grau s’han analitzat dades dels Mossos d’Esquadra de casos de 

violència de gènere que hi ha hagut a Catalunya, les dades s’han obtingut del Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya. També s’han recollit dades de l’associació de 

VicDones –SIAD de l’Ajuntament de Vic, on s’ha valorat i comparat no només les dades de 

tot Catalunya sinó també de la comarca d’Osona.  

 

5.2 METODOLOGIA QUALITATIVA 

 

La investigació qualitativa és la recopilació d’informació, l’observació de camp, les 

entrevistes en profunditat i l’estudi de casos. Els avantatges que presenta aquest tipus 

d’investigació és que permet observar un comportament en un ambient real, sense 

l’artificialitat que sovint es fa en les investigacions experimentals o d’enquestes. D’aquesta 

manera es facilita una comprensió més profunda dels fenòmens estudiats, a més, permet 

que puguis indagar en altres àrees.  

 

El propòsit de la metodologia qualitativa és explicar i obtenir coneixement profund de 

fenòmens a través de l’obtenció de dades extenses narratives –recol·lecció de documents, 

observació participativa, entrevistes informals i no estructurades, notes de camp detallades 

i extenses-. 

 

En el mètode qualitatiu es troben dos tipus d’enquestes les descriptives i les analítiques on 

cadascuna d’elles pot presentar preguntes obertes que es té llibertat de contestació i 

possibilitat de respondre amb major profunditat, i les preguntes tancades que no hi ha 

llibertat de contestació i s’ha de triar les respostes que es donen. 

 

Enquestes descriptives  

Reflecteixen o documenten les condicions o actituds presents, descriu el que existeix en el 

moment actual.  

 

Enquestes analítiques 

Intenten descriure i explicar el per què es donen certes situacions. La investigació es sol 

contrastar entre dues o més variables, examinant si hi ha possible interrelacions i generant 

inferències explicatives.  

 

Així doncs, la metodologia qualitativa és la investigació que proporciona dades descriptives: 

les pròpies paraules de les persones -parlades o escrites- i la conducta observable.  

 

Un altre mètode d’investigació qualitativa són les entrevistes. Existeixen dues modalitats 

d’entrevista, estructurada i no estructurada.  
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Entrevista estructurada 

Les preguntes prèviament fixades es segueixen amb l’ordre preestablert, amb escassa 

llibertat d’acció pels entrevistadors.  

 

Entrevista no estructurada 

Les preguntes són plantejades en general, cosa que implica pels entrevistadors una major 

intervenció pròpia a l’hora d’afegir més preguntes que siguin d’utilitat per obtenir la 

informació desitjada.  

 

El paper de l’investigador en la metodologia qualitativa té una part integrant de les dades i 

sense la participació activa de l’investigador, les dades no existirien. Es desenvolupa les 

teories en simbiosi amb el propi procés de recerca.  

 

El disseny es configura en el procés i s’ajusta o es modifica segons va avançant l’estudi, en 

el lloc natural on s’observen els assumptes, intentant captar els esdeveniments sense 

controlar les variables alienes. Els instruments de mediació els té el propi investigador i no 

hi ha cap altre analista que pugui substituir el primer.  

 

Aspectes essencials de la metodologia qualitativa: 

1. No existeix una realitat única i cada observador crea la seva realitat formant 

part del procés d’investigació. Examina el procés complet perquè pensa que 

la realitat és una globalització que no pot ser subdividida.  

 

2. L’investigador qualitatiu creu que tots els éssers humans són essencialment 

diferents i per conseqüent no poden ser encasellats.  

 

3. Els científics qualitatius intenten aportar una explicació específica sobre una 

situació particular.  

 

En el Treball Final de Grau, per recopilar la informació sobre la violència masclista que fos 

adient per tenir una bona base per explicar com funciona el treball social, administratiu i 

legal, s’han realitzat entrevistes estructurades a diferents personalitats en diversos camps: 

Psicòloga, advocada, Mossos d’Esquadra, víctima i un sociòleg.  

 

En el treball s’ha utilitzat els dos mètodes el qualitatiu i el quantitatiu per recopilar dades 

descriptives sobre la violència de gènere i dades numèriques per situar els casos que han 

hagut en tot Catalunya i a la comarca d’Osona.  
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6. CRONOGRAMA DE TREBALL  

 

Per tal de tenir els contactes adients i segurs per avançar el Treball de Final de Grau, el 

procés va començar abans de la matrícula, és a dir, al juliol. Tot sabent que no és fàcil 

concordar dates i persones que estiguin disposades a oferir informació o realitzar 

entrevistes, com és el cas del cos de Policia dels Mossos d’Esquadra on s’ha de demanar 

permís a la Generalitat de Catalunya, derivant-te al Departament d’Interior per aconseguir 

un ‘sí’. La majoria de contactes s’han realitzat per correu electrònic i puntualment per 

telèfon.  

 

DATES  

CONTACTES PER CORREU3 

 

Correu enviat 

22 de juliol de 2016 – Sol·licitud contacte Generalitat de Catalunya Mossos d’Esquadra.  

27 de juliol de 2016 – Contacte amb VicDones, explicant motius. 

 

Correu d’entrada 

25 de juliol de 2016 – Resposta a la sol·licitud de contacte Generalitat de Catalunya 

Mossos d’Esquadra. 

26 de juliol de 2016 – Els Mossos d’Esquadra contacten amb mi perquè han rebut el 

comunicat.  

1 d’agost de 2016 – Resposta de VicDones.  

 

ENTREVISTES 

6 d’octubre de 2016 – Psicòloga VicDones - Marisa Amici, Vic. 

25 d’octubre de 2016 – Tècnica d’Igualtat VicDones - Núria Múñoz, Vic. 

25 d’octubre de 2016 – Advocada VicDones - Núria Escalé, Vic. 

05 de febrer de 2017 – Víctima violència de gènere, Sant Martí de Centelles. 

07 de febrer de 2017 – Mossos d’Esquadra – Eva Álvarez, Vic. 

28 de març de 2017 – Director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere – Gerard 

Coll, Vic. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Només estan registrades les dates dels correus més rellevants. 
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CALENDARI 2016 

 

 
 

JULIOL 

 
22 juliol 

Sol·licitud 
Generalitat de 
Catalunya Mossos 
d’Esquadra. 
 

 
25 juliol 

Resposta Generalitat 
Catalunya Mossos 
d’Esquadra. 
 

 
26 juliol 

Mossos d’Esquadra 
contacten amb mi. 
 

 
27 juliol 

Proposta contacte 
VicDones. 

 

 
AGOST 

 
 

 
1 agost 

Resposta VicDones 
 

 
 

  

 
 

 
 
OCTUBRE 

 
6 octubre 

Entrevista psicòloga 
VicDones. 9h 

 
20 octubre 

Concertar entrevista 
amb CIE 
 
 

 
25 octubre 

Entrevista tècnica 
d’igualtat VicDones. 
15.30h 
 
Entrevista advocada 
VicDones. 
16:30h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 
 

 
16 novembre 

Gravació taller 
VicDones Punt Jove 
Vic. 18h 
 

 
25 novembre 

Gravació Acte 
institucional en motiu del 
Dia Internacional per a 
l’eliminació de la 
violència vers les 
Dones.  13.30h 
 
Gravació taller ‘Les 
relacions de poder: les 
conductes abusives. A 
càrrec d’Associació 
Candela (II Jornada 
d’educació i gènere 
2016) Vic Sucre 15.30h 

 
 

 
 

 

 

CALENDARI 2017 

 

 
FEBRER 

 

 
05 febrer 

 Entrevista víctima 
violència de gènere 

 
07 febrer 

Entrevista Mossos 
d’Esquadra 

 
 

 
 

 

 
MARÇ 

 
 

 
28 març 

Entrevista Director 
del Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de 

Gènere 

 

 

En el calendari es veuen les cites que s’han tingut per fer les entrevistes, les gravacions i 

la sol·licitud dels Mossos d’Esquadra que es va haver de demanar amb antelació abans de 

formalitzar l’entrevista.  
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7. GUIÓ I DISSENY DE LES DIFERENTS PARTS 

 

El documental que s’ha realitzat per aquest Treball Final de Grau està enfocat des d’un punt 

de vista convencional perquè no tracta aspectes nous, és a dir, aquest tema s’ha emprat 

amb anterioritat en altres documentals.  

 

Tot i això, el documental vol mostrar a les dones que pateixen violència masclista que poden 

confiar totalment en les entitats i associacions. Aquestes institucions els ofereixen ajuda per 

tirar endavant en una etapa tan difícil com és una agressió psicològica o física. 

 

L’argument del documental Disfressa imperfecta està dividit en dos blocs. Al primer es 

troben les ajudes que ofereixen les associacions i entitats a les dones. Al segon bloc hi ha 

la part més educativa, el que fan per prevenir i conscienciar als joves i adults sobre la 

violència masclista. En el bloc de les ajudes, hi apareix una víctima declarant la seva 

experiència com a dona maltractada i amb les seves paraules els experts recolzen el que 

diu. 

 

Així doncs, l’audiovisual es centra en com les entitats i associacions de Vic ajuden a les 

dones de tota la comarca d’Osona per tirar endavant i eradicar aquest problema. Per 

mostrar les ajudes que hi ha a Vic s’han fet entrevistes a diferents experts per tractar en 

diverses perspectives de la violència masclista.  

 

Aquestes entitats són els Mossos d’Esquadra, on s’ha parlat amb la Cap d’Atenció a la 

Víctima, Eva Álvarez, l’associació de VicDones-SIAD, d’on s’ha entrevistat a la psicòloga 

Marisa Amici, l’advocada Núria Escalé, la Tècnica d’Igualtat Núria Múñoz, el professor de 

la Universitat de Vic i director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere, Gerard Coll, 

i, per últim, una víctima. 

 

Pel que fa als plans visuals que s’han realitzat en el documental, hi ha sobretot plans mitjans 

per seguir una trama lineal i que hi hagi harmonia entre els plans. En algunes imatges recurs 

hi ha plans generals i de primeríssim pla. 

 

Per entendre bé el documental, a continuació es desglossaran tots els aspectes que conté 

l’audiovisual. Tot el documental pretén seguir la mateixa línia, en les imatges recurs 

s’intenta crear un ambient d’angoixa a l’espectador per sensibilitzar-lo amb les dones que 

han patit o pateixen violència masclista. Però aquesta sensació es contraresta amb les 

declaracions dels experts, ja que apaivaguen amb les seves paraules d’ajuda. 
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El documental comença amb la pantalla en negre i els batecs d’un cor. La finalitat d’aquest 

inici és donar una sensació de tensió i angoixa, tal com se sentiria una dona maltractada. 

Tot seguit s’escolten unes declaracions de la víctima, amb la veu distorsionada perquè no 

se la reconegui, per posar en situació a l’espectador. 

 

Seguidament amb una melodia estrident surt la imatge d’un got amb aigua i cauen dues 

gotes de mercromina, a càmera lenta, que representen sang. Aquesta imatge recurs s’ha 

posat per iniciar el documental i fer que el públic es sensibilitzi amb la por i l’ansietat que 

pateix una dona maltractada. Justament en aquesta imatge recurs hi surt la definició de 

violència masclista per situar a l’espectador què anirà a veure, a més d’aclarir què és 

realment aquest tipus d’agressió. 

 

A continuació, la mirada d’una dona en primeríssim pla amb una melodia molt subtil, que 

no és la víctima. La imatge té contrast més obscur per fer més intensa la mirada. Així doncs, 

es vol transmetre la fragilitat de les dones maltractades. I sobre d’aquesta hi apareix el títol 

del documental, Disfressa imperfecta, amb el subtítol Quan l’amor és violència. 

 

El títol Disfressa imperfecta reflecteix un amor que s’amagava darrere un antifaç perquè en 

un primer moment la parella amb que estàs no penses que hagi de ser violenta. Darrere 

d’aquesta disfressa que representa l’amor, s’amaga la imperfecció de la violència. En 

relació amb el títol hi ha el subtítol Quan l’amor és violència per aclarir millor el seu significat.  

 

Després d’aquesta mirada, apareix un pla general de la C-17 com si algú en cotxe en 

primera persona es dirigís cap a Vic. Amb aquesta imatge es vol situar a l’espectador en el 

lloc que s’ha tractat amb els experts i en el lloc on es troben les associacions i entitats que 

poden ajudar a Vic i tota la comarca d’Osona. 

 

El director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) i professor de la 

Universitat de Vic, Gerard Coll, és la primera font a aparèixer en el documental. Aquest 

parla sobre la dificultat que hi ha a la nostra societat de desfer-se del masclisme. És un 

fragment introductori per contextualitzar a l’espectador que, tot i les ajudes que es fan, la 

societat encara té un potent subconscient masclista. 

 

A continuació apareix la víctima amb la veu distorsionada i sense el seu nom, això garanteix 

els drets de preservar-se en l’anonimat. La víctima explica la seva experiència, el moment 

en què va començar a patir violència masclista. Tot seguit, apareix la psicòloga de 

l’associació de VicDones-SIAD recolzant les paraules que la víctima ha dit prèviament, i 

explica en la situació psicològica que es troben les dones en el moment que pateixen una 

agressió. 
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Per tal de considerar les paraules de la víctima, del director del CEIG i de la psicòloga, 

s’inclouen les dades de les víctimes, detinguts i morts que hi ha hagut durant el 2016. Les 

dades estan extretes de les dades dels Mossos d’Esquadra del Departament d’Interior. A 

més, amb les dades es vol fer una pausa i donar d’una altra manera informació i així el 

documental no sigui monòton ni hi hagi tota l’estona gent parlant.  

 

Perquè no s’han inclòs les dades del 2017? Doncs perquè si es lliura el Treball Final de 

Grau al maig, en el cas que es visioni l’audiovisual al setembre, les dades deixarien de tenir 

vigència, ja que per desgràcia les dades de violència masclista van canviant contínuament. 

Per tant és millor tenir les dades actualitzades fins a l’últim moment de l’any 2016 perquè 

estan tancades. Després apareix la Mosso d’Esquadra del GAV confirmant les dades que 

es mostren.  

 

Els professionals surten al documental per ordre de prioritat segons l’argument del 

documental.  Cadascun d’ells són un punt clau per entendre l’ajuda que rep una dona que 

pateix violència masclista. 

 

A continuació, la víctima explica les seves experiències amb els dos matrimonis que ha 

tingut. I tot seguit, apareix Núria Escalé, l’advocada i, Eva Álvarez, la Mosso d’Esquadra, 

per explicar el procés legal en el cas que hi hagués denúncia. A més, Álvarez explica la 

manera en com determinen el nivell de risc de violència mitjançant un qüestionari.  

 

Després torna a aparèixer la víctima declarant les ajudes que ha obtingut. I seguidament, 

la tècnica d’igualtat parla sobre els tallers i, s’afegeixen les imatges recurs dels tallers. En 

aquest punt, s’inicia la segona part del documental, la part educativa. Aquesta segona part 

tracta sobre les entitats i associacions que eduquen als joves i adults per prevenir casos de 

violència masclista en un futur.  

 

I, finalment, surt de nou en Gerard Coll, el director d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere per 

tancar el documental amb una reflexió. 

 

Les melodies que s’han triat per al documental se’n diu música èpica. Aquestes es troben 

en les escenes on apareix la víctima, les imatges recurs i les dades del documental. La 

música que he seleccionat crea tensió a l’espectador i com s’ha comentat anteriorment, es 

vol crear un ambient d’inquietud i nerviosisme. 

  

Tot i l’angoixa que poden provocar algunes imatges, declaracions o músiques, hi ha com a 

contraposició els experts que amb les seves declaracions, intenten tranquil·litzar i ajudar 

per superar les sensacions.  
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Les declaracions que s’observen al documental són petits fragments que s’han extret de les 

extenses entrevistes. Per tant, la durada que tenen no és ni la meitat que dura l’entrevista. 

A més, la informació que es veu al documental són petits fragments d’una o dues respostes 

de 15 preguntes, per exemple. 

 

Les transicions que s’han utilitzat són esvaïments de transparència. S’han fet servir per 

dividir els vídeos perquè en l’escollir diferents trossos de la mateixa escena es vol que el 

vídeo tingui una trama lineal i subtil, no com si estigués fet a trossos.  

 

Quant a la tipografia que s’ha escollit la High tower text, de color negre o blanc, segons el 

fons que tingui a darrera. Aquests dos colors s’han triat perquè hi hagi un bon contrast  i es 

vegi elegant pel documental.  

 

Per tal de fer més il·lustratiu aquests passos del documental, a continuació està l’escaleta 

del documental amb totes les especificacions: característiques del pla, la imatge, el sol, el 

text i el temps. 

 

 Introducció 

 Nus 

 Desenllaç 
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ESCALETA DOCUMENTAL 

 
Caract. pla Imatge So Text Temps 

 
 
- 

 
Pantalla negre 

 
Batecs cor 

 
- 

 
00:00:00,00 
00:00:03,15 

 

 
- 

 
Pantalla negre 

Micro de corbata. 
Declaracions. Veu 

distorsionada. víctima + 
batecs cor de fons 

 
- 

 
00:00:03,15 
00:00:13,14 

 
Interior / llum 

artificial 

 
Primer pla got amb “sang” 

Càmera lenta 

 
Música de fons 

 
Descripció violència 

masclista 

 
00:00:13,14 
00:00:40,00 

 

 
Interior / llum 

artificial 

 
Primer pla got amb “sang” 

Càmera lenta 

 
Música de fons 

 
Descripció violència 

masclista 

 
00:00:40,00 
00:00:59,00 

 

 
Interior / llum 

artificial 

 
Primeríssim primer pla 

mirada dona 

 
Música de fons 

Títol i subtítol documental 
“Disfressa imperfecta – 

Quan l’amor és violència” 

 
00:00:59,00 
00:01:11,22 

 

 
Interior / llum 

artificial 

 
Pla general c-17 direcció 

Vic 

 
Música de fons 

 
- 

 
00:01:11,22 
00:01:23,20 

 

 
Interior / llum 

artificial 

 
Pla general c-17 direcció 

Vic 

 
Música de fons 

 
- 

 
00:01:23,20 
00:01:34,21 

 

 
Interior/llum  

artificial 

 
 

Pla mitjà llarg Director 
CIEG 

 
 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
Gerard Coll - Director del 

Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere 

(CEIG) 
 

 
 

00:01:34,21 
00:02:36,00 

 
Interior/llum 

artificial 

 
Primeríssim primer pla 

boca víctima 

Micro de corbata. 
Declaracions. Veu 

distorsionada. 

 
Víctima 

Violència masclista 

 
00:02:36,00 
00:02:59,04 

 

 
Interior / llum 

natural 

 
Pla mig psicòloga 
VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
Marisa Amici – Psicòloga 

VicDones-SIAD 

 
00:02:59,04 
00:03:44,17 

 

 
- 

 
Transició: esvaïment 

transparència 

 
- 

 
- 

 
00:03:44,17 
00:03:45,03 

 

 
Interior / llum 

natural 

 
Pla mig psicòloga 
VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
- 

 
00:03:45,03 
00:04:11,14 

 

 
- 

 
Pantalla en negre amb 

dades 

 
Música de fons 

 
Catalunya any 2016 

[..] 

 
00:04:11,14 
00:04:37,13 

 

Interior / llum 
natural i 
artificial 

 
Pla mig Cap GAV 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
Eva Álvarez cap del Grup  

d’Atenció a la Víctima 

 
00:04:37,13 
00:05:14,22 
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- 

 
Primeríssim primer pla 

víctima 

Micro de corbata. 
Declaracions. Veu 

distorsionada 

 
- 

 
00:05:14,22 
00:06:16,13 

 

Interior / llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mig advocada 
VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
Núria Escalé – Advocada 

VicDones-SIAD 

 
00:06:16,13 
00:07.30,05 

 

Interior/ llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mig Cap GAV 

 
Declaracions 

 
- 

 
00:07:30,05 
00:08:39,07 

 

 
- 

 
Transició: esvaïment 

transparència 

 
- 

 
- 

 
00:08:39,07 
00:08:39,23 

 

Interior /llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mig Cap GAV 

 
Declaracions 

 

 
- 

 
00:08:39,23 
00:10:42,22 

 

Interior /llum 
artificial i 
natural 

 
Primeríssim primera pla 

boca víctima 

 
Declaracions 

 
- 

 
00:10:42,22 
00:12:26,10 

 
 

Interior /llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mitjà llarg Tècnica 

d’igualtat VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
Núria Múñoz – Tècnica 

d’igualtat VicDones-SIAD 

 
00:12:26,10 
00:12:41,13 

 
 

 
- 

 
Transició: esvaïment 

transparència 

 
- 

 
- 

 
00:12:41,13 
00:12:42,03 

 

Interior / llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mitjà llarg Tècnica 

d’Igualtat VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
- 

 
00:12:42,03 
00:13:10,20 

 

 
- 

 
Transició: esvaïment 

transparència 

 
- 

 
- 

 
00:13:10,20 
00:13:11,09 

 

Interior / llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mitjà llarg Tècnica 

d’Igualtat VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
- 

 
00:13:11,09 
00:13:20,07 

 

Interior/ llum 
artificial 

 
Imatge recurs 1.  

Conferència 

 
Micro de  corbata. 

Declaracions 

 
- 

 
00:13:20,07 
00:13:34,24 

 

Interior / llum 
artificial 

 
Imatge recurs 2. 

Conferència 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

 
Associació candela 

 
00:13:34,24 
00:13:38,18 

 

Interior /llum 
artificial i 
natural 

 
Plà mitjà tècnica d’igualtat 

VicDones-SIAD 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

-  
00:13:38,18 
00:13:47,19 

 

Interior / llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mijtà llarg Cap del 

GAV 

 
Micro de corbata. 

Declaracions 

-  
00:13:47,19 
00:14:44,09 

 

 
- 

Transició: esvaïment 
transparència 

 
- 

-  
00:14:44,09 
00:14:44,17 
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Interior / llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mitjà llarg Cap del 

GAV 

 
Micro de corbata.  

Declaracions 

 
- 

 
00:14:44,17 
00:15:04,07 

 

Interior/llum 
artificial i 
natural 

 
Pla mitjà curt 

Micro de corbata. 
Declaracions 

 
Gerard Coll – Director 

CIEG 
 

 
00:15:04,07 
00:16:33,07 

 
- 

 
Pantalla en negre amb 

text sobreposat 

 
Música de fons 

 
Si sents que la teva 

parella... 

 
00:16:33,07 
00:17:04,14 

 

 
- 

 
Pantalla en negre amb 

text sobreposat 

 
Música de fons 

 
Direcció, Producció i 

Agraïments 
 
 

 
00:17:04,14 
00:17:45,00 



Memòria documental “Disfressa imperfecta – Quan l’amor és violència” – Laia Hidalgo Jiménez 

 
45 

8. MEMÒRIA PERSONAL I CONCLUSIONS 

 

8.1 MEMÒRIA PERSONAL 

 

Durant el procés de la meva recerca, totes les entitats i associacions han mostrat interès a 

ajudar en tot moment i m’han facilitat informació i contactes perquè pogués tirar endavant 

amb el Treball Final de Grau. 

 

Considero que les entitats i associacions fan un bon treball intern i extern per eradicar la 

violència de gènere i socialitzar als ciutadans. Cada any hi ha moltes víctimes afectades 

per la violència i s’ha d’incentivar a tothom.  

 

Tot i el bon treball que fan les associacions i les entitats socials, la insistència que es fa 

constantment amb conferències, tallers o actes públics cap a la societat, penso que la 

mentalitat que té molta gent, avui dia, encara és molt tancada i s’arrelen a una societat 

masclista per por a les represàlies, tot gira entorn la por i el que pensaran.  

 

Malauradament, els actes i tallers públics reivindicatius que fan l’ajuntament i altres entitats 

per fer reflexionar i socialitzar la societat congreguen poca assistència i interès per part de 

la ciutadania. Encara que puguin estar conscienciats d’aquesta problemàtica, la presència 

és més uniforme quan hi ha un succés de violència amb mort o hi ha hagut un succés proper 

de violència de gènere o domèstica.  

 

No obstant això, realitzant el treball, contrastant la informació i tractant amb els diferents 

entrevistats, m’he adonat que hi ha certes diferències entre els homes i les dones segons 

els drets o lleis de la violència de gènere.  

 

La dona és la víctima més afectada per la violència i presenta multitud de suport per part 

d’associacions i lleis que eradiquen la violència de gènere, però l’home no té la suficient 

cabuda ni veu en aquest problema.  

 

Així doncs, el maltractament de la dona cap a l’home és un tema submergit, rarament surt 

a la llum quan hi ha violència d’aquest tipus. Diversos factors condueixen a què no tingui 

visibilitat, com per exemple, no hi ha serveis específics, ni tampoc un telèfon d’atenció. Tot 

i que l’associació de VicDones ha atès algun home afectat, no hi ha suficient suport social, 

jurídic i familiar.  
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L’any passat dos homes van demanar assessorament i ajuda perquè consideraven que 

estaven patint maltractament per part de la parella. En aquest cas no seria violència de 

gènere perquè violència de gènere és sempre de l’home cap a la dona.  

 

És una d’aquestes situacions que es pot parlar de violència domèstica on és la dona que 

maltracta la parella. Aquí parlem de maltractament psicològic. El nostre servei s’adreça a les 

dones, però quan arriba alguna demanda d’aquest tipus que són poques també fem l’escolta 

que considerem necessària i en funció de la situació derivem el cas a qui pugui fer un 

seguiment i donar-li continuïtat. (Marisa Amici, psicòloga VicDones-SIAD, 2016). 

 

La llei de violència de gènere està reconeguda per les lleis nacionals i s’utilitza 

exclusivament per l’atenció de les dones víctimes de maltractament per part de l’home i, al 

contrari, el maltractament de la dona cap a l’home és considerat un cas de violència 

domèstica, el que suposa legalment una pena inferior, dit d’una altra manera, una falta.  

 

D’acord amb aquestes dades, des del meu punt de vista hi ha una desigualtat on la violència 

exercida de la dona cap a l’home sigui una falta més lleu i de l’home cap a la dona sigui un 

delicte major.  

 

D’altra banda, el nivell de protecció que reben les dones és molt major a la de l’home, fet 

justificat per la gran quantitat de casos de violència masclista, tot i això veig una desigualtat 

de protecció cap als homes encara que, per diferents raons, hi hagi menys casos. Considero 

que s’hauria d’incentivar encara més la protecció de l’home i no deixar-la de banda.  Potser 

seria millor que s’incentivés la igualtat, l’educació i el respecte mutu.   

 

En definitiva, ha sigut tot un repte fer aquest documental, ja que he necessitat força temps 

per realitzar i recopilar multitud d’informació per tirar endavant el Treball Final de Grau.   

 

He esbrinat quines són les entitats i associacions a qui s’ha de demanar ajuda en el cas 

que es pateixi algun tipus de maltractament. Els processos que aquestes segueixen per tal 

de tenir un control i fer sentir segura a la dona que passa per una situació delicada. 

 

D’altra banda, la violència masclista és un problema que va en augment any rere any i les 

entitats treballen entre elles per garantir seguretat i protecció. A més, es coordinen per 

formar i educar als joves i adults per prevenir futurs maltractaments.  
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8.2 CONCLUSIONS 

 

Havent realitzat el treball teòric i pràctic el meu propòsit ha sigut aconseguir tots els objectius 

que des d’un principi m’havia marcat.  

 

En primer lloc, com es plantejava en els primers objectius de la investigació, havia 

d’entrevistar als experts que treballaven en entitats i associacions per ajudar a les dones 

que pateixen agressions per part de la seva parella. Per tant s’ha pogut entrevistar a la 

psicòloga, l’advocada i la tècnica d’igualtat de VicDones-SIAD, una víctima, la Cap del Grup 

d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra i el Director d’Estudis Interdisciplinaris de 

Gènere de la Universitat de Vic- exceptuant la directora del SIE –Servei d’Intervenció 

Especialitzada- d’Igualada.  

 

Així doncs, parlant amb els experts s’ha esbrinat quines són les ajudes que reben les dones 

maltractades. Les víctimes de violència masclista tenen diverses opcions a l’hora de 

demanar ajuda: serveis socials, associació VicDones-SIAD i Mossos d’Esquadra (012). 

 

Un altre de l’objectiu era saber quins són els passos que ha de seguir una dona que pateix 

violència masclista i s’ha esbrinat que no hi ha una forma determinada de demanar ajuda, 

ja que entre les associacions i entitats es coordinen. Aquesta coordinació dependrà d’on 

s’hagi dirigit la dona per demanar ajuda i la derivació es farà segons la situació en què es 

trobi i les seves necessitats.  

 

Per exemple, si es demana primer ajuda als serveis socials, et poden derivar a VicDones-

SIAD per tenir un assessorament psicològic i legal o als Mossos d’Esquadra (GAV). Aquest 

últim, en el cas que hi hagi denúncia, t’ofereixen un advocat d’ofici en menys de 72h, i si no 

hi ha denúncia, et fan un seguiment per evitar situacions de risc. 

 

Actualment hi ha un protocol comarcal per l’abordatge dels casos de violència masclista on 

el treball en xarxa és molt important per poder actuar des de qualsevol àrea. En aquesta 

xarxa hi participen Mossos d’Esquadra, serveis socials, àrees bàsiques de salut de 

l’hospital, Càrites i VicDones-SIAD. Aquest treball en xarxa es confirma amb les 

declaracions de la víctima, explicades al documental, sobre quines són les ajudes que ha 

obtingut durant el tractament.  

 

Segons les dades de VicDones (2014) hi ha hagut més dones ateses per violència masclista 

en l’àrea jurídica, és a dir, a través d’una denúncia.  
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VicDones-SIAD és una associació que assessora psicològicament i legalment a les dones. 

Si les víctimes necessiten un seguiment més sòlid, les envien al SIE per tenir un control 

més exhaustiu.  

 

De la mateixa manera que els Mossos d’Esquadra des del Grup d’Atenció a la Víctima 

(GAV), també assessoren i fan un seguiment a les víctimes que necessiten un control, en 

el cas que hi hagi un risc major de patir violència per part del seu agressor.  

 

Quan a una dona maltractada la deriven als Mossos d’Esquadra o hi ha anat directament, 

les autoritats li fan un qüestionari per valorar el risc de violència que pot patir. Segons el 

nivell de risc que obtinguin, el GAV normalment fan un seguiment telefònic per controlar a 

la dona, inclús els hi programen visites a comissària per tenir un contacte més humà.  

 

Les dones sempre tenen la seguretat i un contacte anònim per si han de trucar d’urgència i 

demanar ajuda. Les autoritats atorguen un contacte anònim per no alarmar al suposat 

agressor, ja que poden haver-hi pitjors conseqüències si s’assabenta que la dona està en 

contacte amb Mossos d’Esquadra o ha hagut una denúncia de per mig. 

 

Així mateix, totes les entitats amb les que s’ha tractat, encara que es trobin a la ciutat de 

Vic abasteixen tota la comarca d’Osona per qualsevol dona que sigui maltractada i que 

necessiti una atenció immediata. 

 

Un altre dels objectius, com s’ha pogut veure en la memòria, era saber quina és la situació 

de violència masclista que hi ha a Vic i a la comarca d’Osona. Amb les dades de l’associació 

de VicDones-SIAD (2014) i els Mossos d’Esquadra (2016) s’ha pogut valorar quin és el grau 

de violència que hi ha hagut a Vic durant aquests últims anys. Així mateix, les dades són 

una informació important per determinar els casos de violència que hi ha hagut a Vic i a la 

comarca d’Osona. 

 

Pel que fa als últims objectius, tractar de comparar les declaracions dels experts, faré una 

petita conclusió conjunta després d’haver valorat les entrevistes. 

 

Segons l’anàlisi de les entrevistes he obtingut que moltes dones no reconeixen el 

maltractament perquè estan en una relació on hi ha estimació i en gaire bé tots els casos 

l’agressor dona la culpabilitat a la dona fent creure-li que el que fa està malament. Així 

doncs, potser veuen que estan sent maltractades però com que es senten culpables ho 

permeten. 

 

A VicDones-SIAD, la demanda de dones que predomina en l’assessorament psicològic és 

la violència masclista amb una mitjana d’edat de 30-45 anys, de dones casades o en parella. 
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Normalment la violència és progressiva i és difícil de reconèixer-la al començament, ja que 

comença amb comentaris de poca importància fins a arribar a un maltractament físic. Tot i 

la gran immigració que hi ha a Vic, les dones que van a la consulta són autòctones. Les 

dades dels Mossos d’Esquadra i VicDones-SIAD coincideixen.  

 

VicDones només fa assessoraments amb intervencions breus, depenent de la situació que 

es tracti hi haurà una duració o una altra. En el cas que la dona necessiti un tractament més 

exhaustiu, l’associació de VicDones-SIAD les envia al SIE (Servei d’Intervenció 

Especialitzada). Així doncs, un tractament psicològic i legal dependrà de la situació en què 

es troba la dona i dels recursos personals que tingui per tirar endavant.  

 

En conjunt, penso que el treball i l’assessorament que ofereixen és satisfactori per poder 

tractar a una dona que pateix violència masclista.  

 

Tot i això, el director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere planteja que arribar a 

una societat igualitària sense aquest tipus de violència, de l’home cap a la dona, és 

complicat perquè “el gènere és un element estructural de la societat i de la nostra 

subjectivitat i no és fàcil de canviar aquesta estructura” que es té interioritzada des de fa 

segles.  

 

Encaminant-me als objectius dedicats al documental audiovisual, penso que amb les dades 

que he obtingut i el suport audiovisual que he realitzat puc fer conscient a qualsevol 

persona, propera o no, i sobretot, a les dones que la pateixen, una situació de violència 

masclista. 

 

En resum, el primer bloc del documental audiovisual, tracta les ajudes que ofereixen i els 

processos que segueixen l’associació de VicDones-SIAD i els Mossos d’Esquadra (GAV). 

 

Centrant-nos en el segon bloc del documental audiovisual, hi ha la part més educativa que 

tant l’associació VicDones-SIAD com els Mossos d’Esquadra organitzen esdeveniments i 

tallers. Aquestes accions que realitzen són per educar tant a joves com a adults en aspectes 

sexuals, de l’amor i com tractar a la parella. És una manera de garantir una bona educació 

enfocada des d’una altra perspectiva, ja que una bona educació pot prevenir situacions 

futures.  

 

No es tracta només que la gent tingui una percepció real i viva sobre la situació que moltes 

dones viuen sinó que sàpiguen i coneguin tant els processos que es segueixen com quines 

són les associacions i entitats que poden oferir les ajudes pertinents a cada situació. A més, 

dedico aquesta recerca per fer entendre d’una manera més fàcil aquest problema tan estès 

no només a Vic o a la comarca d’Osona sinó a tot arreu.  
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 Futures investigacions  

Després de valorar la feina feta en la investigació, crec que és interessant enfocar el 

maltractament des d’una perspectiva diferent, els homes que són maltractats per dones. En 

la investigació s’ha preguntat a diferents experts si els homes pateixen el mateix tractament 

que les dones, però la resposta és que no.  

 

Segons l’advocada que s’ha entrevistat, la llei de la violència masclista neix arran del 

maltractament que pateixen les dones per part dels homes i aquests si són agredits per 

dones, es parlaria d’un delicte de lesions que preveu el codi penal. Així doncs, penso que 

seria una bona investigació esbrinar més a fons la violència exercida de les dones cap als 

homes.  
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10. ANNEXOS  

 

ENTREVISTES  

 

10.1 PSICÒLOGA VICDONES – SIAD OSONA 

MARISA AMICI. Vic, 6 d’octubre de 2016. 

 

1) Quin tipus de violència predomina més, la masclista o la domèstica?  

Jo parlaré en relació a les consultes que es fan al nostre servei, SIAD, VicDones Osona. La 

violència que predomina més és la masclista, però quan nosaltres parlem de violència 

masclista, ho fem en un sentit ample que inclou diferents àmbits en el qual es manifesta 

aquesta violència. 

 

La llei autonòmica del dret de la dona a eradicar la violència masclista distingeix quatre 

àmbits en el qual la violència es pot manifestar. Un és en l’àmbit de la parella que seria igual 

a violència de gènere, la violència de l’home cap a la dona amb qui té o ha tingut una relació 

sentimental.  

 

De l’altra banda, tenim la violència familiar quan qui exerceix violència és un home de la 

família que no és la parella. En aquest cas podem parlar, d’un pare cap a una filla, d’un 

germà cap a una germana, un tiet cap a una neboda, d’un fill cap a la mare. 

 

També tenim la violència laboral, quan hi ha algun tipus de discriminació o violència ja sigui 

de persones en l’àmbit laboral o persones relacionades amb l’àmbit laboral.  

 

L’altre àmbit és el sociocomunitari en el qual inclou els matrimonis forçats, la violència 

exercida a dones en situacions de guerra, assetjament sexual, violacions per part de 

desconeguts.  

 

Per tant, tenint en compte aquests àmbits el nostre servei, la demanda està més relacionada 

amb la violència masclista en l’àmbit de la parella que seria violència de gènere. La violència 

domèstica és un concepte que es fa servir quan hi ha algun tipus de violència en la família 

però que no es tracta d’una violència de l’home cap a la dona.  

 

2) Quina és la franja d’edat que més tracta a la consulta?  

En relació a l’edat que tenim a la consulta, s’ha de dir que hi ha un transversalitat. Han 

consultat dones o joves de 14 i 15 anys fins a dones de 80 anys, però la mitjana en quan a 

extensió es troba en la franja d’edat entre 30 i 45 anys.  
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3) Quins requisits determinen que hi ha violència?  

Hi ha indicadors de violència i aquests indicadors es poden manifestar tant en l’àmbit 

psicològic, econòmic, social i físic. S’ha de tenir en compte que la violència no comença 

d’un dia per l’altre sinó que es fa d’una manera progressiva i va augmentant la freqüència i 

la intensitat. Això vol dir que al començament poden ser episodis de poca importància, 

alguns comentaris que poden ser dolents per la dona però que no li criden l’atenció i aquests 

comentaris en un primer moment es tracta de justificar.  

 

El que passa que quan la intensitat dels comentaris es van incrementant, d’una apreciació 

una mica dolenta passa a insult i després a una empenta a una bufetada, és més fàcil 

reconèixer-la quan és més evident però al començament és complicat. 

 

A vegades el primer maltractament que es manifesta és el psicològic i pot ser que no passi 

d’allà. Però en altres casos el maltractament psicològic s’afegeix la violència física.  

 

Quant als requisits hi ha indicadors i per altra banda tenim una manera objectiva de 

determinar que hi ha violència, si hi ha aquestes manifestacions. Però no sempre coincideix 

amb la manera subjectiva de la dona. Hi ha dones que els hi costa reconèixer que estan 

vivint una situació d’aquest tipus i els hi costa reconèixer i demanar ajuda. La vivència 

subjectiva i la lectura objectiva d’un maltractament no sempre coincideix.  

 

4) Amb l’avanç tecnològic, ha hagut un increment de control i/o de violència tant 

física com psicològica?  

L’avanç tecnològic no és ni bo ni dolent, si no depèn de l’ús que es fa. I ara suposo que ens 

referim a tot el tema de les xarxes socials. Jo crec que pot ser una eina més de control. Que 

hagi augmentat la violència física com psicològica, no em consta. 

 

La violència física i psicològica està present des de fa molt temps, i es manifesta de moltes 

maneres, en diferents mitjans. Potser l’avanç tecnològic és un altre mitjà però no sé si s’han 

fet estudis en aquest sentit com per a poder afirmar que hi ha un increment de violència tant 

física com psicològica, però sí que facilita que les persones estiguin més controlades.  

 

5) Quines dones pateixen més aquesta violència, relació de nuviatge, matrimoni o 

divorci?  

Aquí també con en el cas de les dones és transversal, però de les dones que consulten el 

nostre servei sobretot són aquelles dones que estan casades o tenen un relació de parella. 

 

6) Què predomina a la consulta, gent immigrant o autòctona? 

De les dades que tenim del 2015 la gent que predomina més és l’autòctona.   
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7) Moltes dones creuen que es mereixen un tracte violent, com arriben fins a aquest 

punt?  

Les dones que pateixen violència en una relació de parella, ho fa en una relació on, en 

teoria, hi ha una estimació, on hi ha sentiments. Com deia abans aquesta violència comença 

a poc a poc i la dona no se n’adona que està patint algun tipus de maltractament.  

 

Quan comença a obrir els ulls i potser a queixar-se de la seva parella de la situació que 

està vivint, l’home en general, perquè després cada cas és particular, el que diu és que ella 

es busca. Si ella tingués un comportament diferent o fos d’una altra manera, ella no es 

veuria en la necessitat de maltractar-la. Per tant, aquesta és una característica de l’home 

maltractador que dóna la responsabilitat de la situació a la dona i no assumeix ell la seva 

pròpia responsabilitat.  

 

I en definitiva, si jo faig això, és perquè tu et comportes malament, perquè em poses nerviós, 

perquè no em fas cas, perquè si jo et dic una cosa, tu fas l’altre i en definitiva, això es 

repeteix tantes vegades que al final acaba creient que és culpable de la situació. Per això, 

la primera cosa que fa la dona és tractar d’adaptar-se per poder sobreviure, d’introduir 

canvis en la seva vida, de fer el que ell vol, però clar no és suficient perquè la persona que 

maltracta continuarà fent amb dependència de tots els canvis que faci la dona.  

 

8) Quina teràpia és la més efectiva per tractar la violència masclista o domèstica?  

No sé si hi ha teràpies més efectives o no, jo crec que es tracta d’una atenció que ha de ser 

el més integral possible perquè hi ha diferents demandes i diferents necessitats de les 

dones.  

 

Una dona que pateix violència o presenta una denúncia, o decideix separar-se pot ser que 

es trobi en una situació econòmica complicada perquè no treballava o no la deixaven 

treballar i per tant, en el moment de la separació pot ser que tingui un problema d’habitatge, 

que no sap on anar i pot ser que es trobi en perill i no sàpiga on anar, pot ser que tingui una 

ordre de protecció. Són diferents aspectes a tenir en compte i poder respondre aquestes 

demandes va sumant a què l’efecte sigui terapèutic per la dona.  

 

Per tant, el tractament no s’enfoca només des d’un punt de vista sinó des de diferents àrees 

i serveis, que això també depèn dels recursos personals de la dona, l’atenció, l’orientació i 

la informació que pot rebre.  

 

9) Quin és el període d’un tractament psicològic?  

Nosaltres com a servei no fem tractament psicològic perquè el nostre és un servei 

d’informació, atenció i assessorament a les dones. Pel que fa a l’atenció psicològica 

treballem més els aspectes subjectius de com se sent, les sensacions que pugui tenir però 
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ho fem amb una intervenció breu. Perquè pel que fa al tractament psicològic correspon a 

altres serveis com el SIE que és el Servei d’Intervenció Especialitzada i el d’aquí a Osona 

correspon al d’Igualada.  

 

Tractament psicològic no fem, si fem unes visites que són d’acompanyament per establir 

quines són les prioritats, per estabilitzar psico-emocionalment a la dona i començar a 

treballar el que seria el procés de recuperació.  

 

El tractament psicològic està més lligat a la recuperació, la nostra intervenció és una mica 

abans, en donar un espai d’escolta en poder acollir-la, fer-la sentir que no està sola i que la 

podrem acompanyar en aquest procés que comença. La durada d’un tractament psicològic 

és fins quan la dona està donada d’alta.   

 

10) Quines teràpies es fan servir per ajudar a la dona i/o als fills?  

Nosaltres no fem tractament terapèutic, sinó com he dit abans és una intervenció breu. I en 

relació a les teràpies entenc que hi ha diferents escoles, diferents maneres d’abordar 

aquesta problemàtica i en definitiva, més enllà de la teràpia que es fa servir, és la relació o 

el vincle que es pot fer entre la dona i la persona que l’està atenent.   

 

11) Com s’encamina el tracta psicològic als nens?  

En el nostre cas no fem atenció als nens, si la dona manifesta que està preocupada per la 

situació dels fills fem la derivació del SIE on fan aquest tipus de tractament que pot ser tan 

individual com a grupal.  

 

12) Hi ha hagut algun cas fraudulent de violència?  

A mi no em consta que hi hagi hagut algun cas fraudulent de violència. El que passa que 

moltes vegades es diu que les dones denuncien i després l’acusat és absolt, és a dir, el cas 

s’arxiva. Que un cas sigui arxivat no vol dir que la dona sigui una mentidera sinó, passa 

molt sovint, que no pot demostrar això que està denunciant sobretot quan es tracta de 

maltractament psicològic.  

 

Si una dona pateix una agressió física, sí que té un informe mèdic. Els maltractaments físics 

són més visibles i més fàcils de demostrar-ho. Quan parlem d’altres tipus de maltractament 

psicològic, econòmic, social... clar aquest tipus de maltractament no deixa marques al cos 

i per tant, en el moment de presentar una denúncia a vegades és més complicat demostrar-

ho.  

 

13) Hi ha hagut algun cas que hagi acabat en mort?  

De dones que hagin vingut al nostre servei no em consta cap cas que hagi acabat en mort.  
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14) Algun home ha vingut a buscar assessorament perquè ha patit violència de 

gènere?  

Sí, l’any passat dos homes van demanar assessorament i ajuda perquè consideraven que 

estaven patint maltractament per part de la parella. En aquest cas no seria violència de 

gènere perquè violència de gènere és sempre de l’home cap a la dona.  

 

És una d’aquestes situacions que es pot parlar de violència domèstica on és la dona que 

maltracta la parella. Aquí parlem de maltractament psicològic. El nostre servei s’adreça a 

les dones, però quan arriba alguna demanda d’aquest tipus que són poques també fem 

l’escolta que considerem necessària i en funció de la situació derivem el cas a qui pugui fer 

un seguiment i donar-li continuïtat.  

 

15) Quines pautes es donen a les dones quan pateixen algun tipus de violència? 

(Física, psicològica, econòmica o sexual)  

No totes les dones venen al servei de la mateixa manera ni vivint la mateixa situació. Ens 

podem trobar dones que venen que denuncien, que es queixen del seu company, parlem 

de les coses que li estan fent el seu company o la seva parella però no reconeixen aquesta 

situació com de maltractament. En aquest cas, el treball és ajudar-la a prendre consciència 

de la situació en la qual es troba, per tant aquest serà un tipus de treball i un tipus de pauta. 

  

Després per exemple, tenim dones que vénen derivades per Mossos d’Esquadra després 

d’haver posat una denúncia, això és diferent i les vivències de la dona són diferents. En 

general venen amb molta angoixa, preocupació pel pas que han donat i per tant com a 

servei, ja no parlo de l’atenció psicològica, s’ha de veure si aquesta dona ha de marxar de 

casa, si té un lloc on anar, si necessita ajuda de serveis socials, veure com està la situació 

dels fills i les pautes seran unes altres.  

 

Tenim altres dones separades i que un cop van denunciar i van fer el divorci i van resoldre 

molts temes, es senten tristes, estan deprimides perquè és el moment on comencen a 

elaborar la situació que havien viscut al costat de la seva parella. 

 

En el cas que nosaltres detectem una dona que no ha denunciat i es troba en una situació 

de perill, hem d’acompanyar-la, ajudar-la a fer que presenti una denúncia i si la dona no vol, 

orientar-la a veure si necessita marxar de casa si no té on anar, buscar un lloc si la situació 

millori.  

 

Si ella no vol deixar la casa i té por però es vol quedar amb la seva parella, donar-li una 

sèrie d’indicacions com per exemple tenir el telèfon a mà, números dels Mossos, la seva 
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documentació per si ha de marxar de casa de manera precipitada. En definitiva, les pautes 

es valoren depenent de l’especificitat del cas.  

 

16) A quin punt ha d’arribar la violència perquè hi hagi una protecció?  

Són aquestes que dóna el jutge quan se celebra un judici, em sembla que les estan donant 

quan hi ha un risc per la integritat física de la dona. Després hi ha altres proteccions no 

penals, que és per exemple quan es dóna consell de marxa del domicili i realitzar 

determinades accions per autoprotegir-se d’una eventual agressió.  

 

17) Quins tipus de protecció hi ha?  

Consells que podem donar perquè no es trobin en una situació de perill. Si una dona ha 

decidit separar-se, no comunicar la separació si pensa que la seva parella pot reaccionar 

d’una manera dolenta o agressiva esperar arribi la carta o marxar quan arribi la carta. 

Detectar aquelles situacions que poden ser perilloses per a la dona i tractar d’evitar-les.  

 

18) Quins són els passos per coordinar-se amb altres cossos de seguretat com els 

Mossos, assistentes socials, advocats, etc.  

Actualment s’està treballant en el protocol comarcal per l’abordatge dels casos de violència 

i quan arriba una situació de maltractament que pateix una dona el més important és el 

treball en xarxa, el circuit amb el qual participen Mossos d’Esquadra, serveis socials, àrees 

bàsiques de salut de l’hospital, serveis com el nostre, Càritas.  

 

En definitiva, quan parlem de fer una atenció integral, una resposta integral, els diferents 

serveis que puguin intervenir en un cas ho puguin fer i treballar amb nosaltres de manera 

coordinada. D’aquesta manera també evitar la victimització secundària que es dóna quan 

la dona a més de la violència que pateix per part de la parella, company o marit, pateix 

violència per part de les institucions quan no està rebent una resposta adequada a la seva 

demanda i a les seves necessitats. 

 

19) Es pot venir directament aquest centre o ha d’haver abans una denuncia?  

El nostre servei és d’atenció i informació a les dones no només rebem casos de violència 

masclista en altres àmbits, les dones poden consultar sobre diferents temes que siguin de 

la seva preocupació, els seus drets o les seves necessitats.  

 

En aquest sentit se li ofereix l’acollida, un assessorament legal i l’atenció psicològica. 

Poden arribar directament al servei, sigui perquè el coneixen o per derivació d’altres 

serveis. En els casos de violència sobretot les derivacions s’efectuen des de Mossos 

d’Esquadra i serveis socials. 
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20) Quin consell donaries a les dones?  

Sempre és difícil donar un consell i en el nostre treball el que tractem és sobretot d’ajudar 

a la dona perquè pugui ajudar-se a ella mateixa. En definitiva ella és la protagonista del 

procés, nosaltres no podem fer res al seu lloc, la podem orientar, la podem contenir, la 

podem ajudar a ajudar-se però no li podem dir has de fer tal cosa o fes l’altre perquè així 

d’aquesta manera el que aconseguim és que continuï la dependència.  

 

Per tant, no l’hem de jutjar, ni posar etiquetes, no hem de prendre decisions de manera 

prematura. Com a cosa general diria que busqui ajuda, que no està sola que d’aquesta 

situació es pot sortir i tractarem d’acompanyar-la perquè pugui deixar enrere una situació 

tan difícil tan complicada.  
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10.2 ADVOCADA – VICDONES-SIAD 

NÚRIA ESCALÉ. Vic, 18 d’octubre 2016. 

 

1) La seva feina d’assessorament en què consisteix exactament? 

Nosaltres tenim una agenda, aquesta agenda ens marca les visites de les dones que ens 

vénen a veure i que ens demanen realment assessorament i segurament sobre qualsevol 

tema legal, sigui víctima de violència de gènere o qualsevol consulta d’un tema legal en 

relació a la violència; separacions, divorcis, arrendaments, temes laborals. És a dir, 

qualsevol tema que sigui legal, poden demanar assessorament.  

Tenim tres quarts d’hora d’assessorament legal. 

 

2) Des de quin estament rep un cas de violència? 

El VicDones treballem en xarxa, vol dir que reben derivacions de diferents estaments de la 

comarca, tant pot ser com els serveis socials de Vic, des dels Mossos d’Esquadra, des d’un 

cas que es pugui rebre des de l’Hospital General.   

 

3) Quins passos se segueixen quan rep un cas de violència? 

Quan rebem un cas de violència d’una dona que ha sigut víctima, no vol dir que aquesta 

persona hagi denunciat ja a l’agressor per tant aquí s’ha de distingir en quina situació ens 

trobem.  

 

Quan rebem un cas de violència si no ha anat als Mossos, parlem amb el seu entorn, és a 

dir, si té assistent social i si no en té, parlem amb ella per veure el que vol fer. Passa per la 

trucada, rep atenció psicològica també i si aquesta senyora li fem veure si vol denunciar 

amb les conseqüències. És a dir, el que li expliquem és el que passa quan entra en un 

procediment legal.  

 

Per tant si la dona quan ha vingut aquí no ha denunciat encara el seu agressor, sí que li 

insistim que vagi als Mossos d’Esquadra que denunciï i li expliquem tot el procés legal que 

suposa la denúncia. I si ja ve dels Mossos, aquests ja li han ofert la possibilitat de tenir un 

advocat que la defensi i llavors des d’aquí el que li podem fer és un recolzament legal. 

 

4) Les lleis estan actualment modernitzades segons la realitat de la violència de 

gènere? 

No entrem a valorar si la llei està modernitzada o no, sinó si realment s’aplica. Si hi ha 

recursos per aplicar la llei. En si la llei està molt bé, la llei preveu o està plena de bones 

voluntats i potser a la pràctica hi ha problemes.  

 

La llei va acompanyada d’un reglament, el reglament és el que desenvolupa com s’ha 

d’actuar amb aquesta llei i moltes vegades aquest reglament no està fet. Per tant, no és 
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que la llei estigui modernitzada o no, és que moltes vegades la llei contempla que hem de 

tenir recursos i aquests recursos han d’estar posats en pràctica.  

 

5) Després de l’assessorament legal cap a on deriva la víctima? 

És en funció de si la víctima ja ha denunciat l’agressor, llavors es farà el procediment legal 

per veure com evoluciona, ja se li citarà als jutjats haurà d’anar a declarar o ja ha declarat. 

És esperar  si aquesta dona se li ha donat o no ordre d’allunyament, si se li ha dictat un 

ordre d’allunyament a què té dret, a quines ajudes econòmiques pot accedir. I si la dona 

encara no ha denunciat, se li acompanya als Mossos.  

 

6) Hi ha hagut algun cas que l’hagi impactat? 

Tots els casos impacten, tots. En més o menys mesura totes les víctimes pateixen molt i 

quan pateixen i veus la realitat que estan vivint, no hi ha un cas que impacti més. Quan hi 

ha nens i hi ha hagut un maltractament de la dona que els nens ho han vist, quan les mares 

s’han hagut de protegir amb els seus propis fills perquè el presumpte agressor no els fes 

mal, o sigui aquests casos fan mal perquè realment les víctimes aquí són els fills.  

 

El fort és que els fills ho veuen i en són conscients, quan són més petits els casos impacten 

més això sí. O joves, nenes de 18 o 19 anys que comencen a manifestar-te que la parella 

els hi estima molt però els hi controlen el mòbil, volen saber on són, aquí ja comences a 

veure que pot haver-hi un tema de violència. 

 

7) Quins casos són els més habituals? 

No hi ha una tipologia especial de casos més habituals en víctimes de violència. Hi ha 

diferents casos, és a dir, tant aquell cas aquella dona víctima sent soltera sense fills com 

aquell cas de la mare amb fills, com aquella dona estrangera que ha hagut de fugir corrents 

perquè el seu home la maltracta. Per desgràcia no hi ha una tipologia especial.  

 

8) El paper dels fills complica la resolució del conflicte? 

És clar, els fills són part del conflicte. Llavors també depèn molt de quin tipus de pares ens 

trobem. Ens podem trobar un agressor que estima els seus fills i vol els seus fills i hagi 

agredit a la seva dona, com hi ha casos que l’home no vol ni a la seva dona ni als seus fills.  

 

El paper dels fills és complicat perquè de fet el dret de família es basa en la protecció dels 

fills i realment el que es pretén amb la llei de la violència és protegir aquestes menors.  

Compliquen la resolució perquè són un més a més que s’ha de protegir.  

 

9) Hi ha els mateixos drets per a les dones que per als homes? 

La llei neix justament per aquests casos de violència, per tant en aquest sentit no és que hi 

hagi els mateixos drets és que la llei surt per protegir a les dones davant d’aquest abús dels 
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homes però clar, s’ha de protegir, s’ha de poder demostrar que realment hi ha hagut aquest 

abús o aquesta agressió.  

 

10) En el cas que un home sigui l’agredit? 

Llavors ja no estem parlant de violència de gènere. La violència de gènere és l’abús de 

l’home sobre la dona.  

 

11) I no hi ha lleis per als homes? 

No, en aquest cas estaríem parlant de delicte de lesions, un delicte de lesions que preveu 

el codi penal.  

 

12) A l’hora de tractar alguna víctima, les emocions interfereixen en les decisions? 

Tractar amb emocions és un camp obert, un camp molt difícil. En cas de violència, 

separacions i divorcis amb les dones, les emocions sí que interfereixen en les decisions.  

 

En el cas d’un tipus de violència en la relació que hi hagi amb aquesta persona, no és el 

mateix una dona víctima que ja vingui i hagi patit tot un procés de violència del seu home o 

que hi hagi hagut mala relació i ha viscut la situació, com la dona que de cop i volta el seu 

home l’agredeix i llavors aquella dona diu ‘què passa aquí’ clar, aquí les emocions si que 

interfereixen més. Això depèn de quin estat es troba la dona.  

 

Per part meva i la meva companya, et sap molt greu. Quan tu veus dones de la teva edat 

que et venen i et diuen ‘no és que el meu marit o exmarit m’ha fet això i no se com fer-ho’ 

veus realment que pateixen. 
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10.3 TÈCNICA D’IGUALTAT VICDONES-SIAD 

NÚRIA MÚÑOZ. Vic, 18 d’octubre de 2016. 

 

1) Explica’m una mica la teva funció.  

Jo sóc la tècnica d’igualtat del VicDones-SIAD Osona, a més en els darrers mesos he sigut 

i sóc la coordinadora del servei. VicDones-SIAD Osona és un servei d’atenció a les dones 

en què hi ha representat un conveni entre dues administracions, l’ajuntament de Vic i el 

Consell Comarcal.  

 

La meva figura de tècnica d’igualtat està més enfocada en la ciutadania, en l’abordatge de 

fer valer els drets de les dones on els tenim reduïts en els diferents àmbits, mercat de treball, 

etc. S’intenta canviar, formar i que totes les accions no només pròpies que fem des de 

l’oficina o l’àrea d’igualtat, sinó que tothom tingui en compte la perspectiva de gènere.  

 

No hem de perdre de vista que nosaltres som una administració pública i que nosaltres fem 

polítiques, accions, coses per la ciutadania i el que hauríem de tenir en compte és la 

perspectiva de gènere. Qualsevol política que faig no afectarà de la mateixa manera a un 

home que una dona o a algun altre col·lectiu, pel simple fet que la divisió sexual del treball 

–si ens poséssim en l’àmbit teòric- a nosaltres ens han donat una esfera i als altres una 

altra.  

 

La meva feina és incorporar aquesta perspectiva de gènere no només en les nostres 

accions –que ja se sobreentén- sinó a la resta d’àrees d’una administració com pot ser 

l’ajuntament o el consell comarcal. Això ho fem a través d’un document guia que són els 

plans d’igualtat. 

 

Els plans d’igualtat són aquells documents que ens agrupen per àmbits i quines són 

aquelles mesures o accions que des de la nostra àrea hem de treballar transversalment 

amb tothom. El pla ens pot marcar les accions que fem per lluitar contra la violència 

masclista, en temes de coeducació, en diferents eixos o objectius generals que després hi 

ha desglossat les diferents mesures.  

 

Enguany s’ha aprovat el darrer pla de l’Ajuntament de Vic fet en l’àmbit comarcal que s’ha 

aprovat aquest juny-juliol d’aquest any 2016. Llavors els plans tenen una vigència de 4 anys 

i la intenció és poder treballar participativament amb diferents entitats o agents del territori 

i amb altres àrees de l’ajuntament. 

 

Els eixos en què VicDones volen fer incidència és molt important treballar en l’enfocament 

de la sensibilització i prevenció, per exemple de les violències. Llavors, ja fa 3-4 anys -que 

com nosaltres altres ajuntaments ho han pensat- s’ha de treballar en els instituts, sobretot 
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a secundària encara que hem de desenvolupar altres projectes que ens abastin escoles 

bressol, primària perquè creiem que fer l’educació coeducativa ens evitarà situacions 

futures.  

 

En tres, quatre anys, proposem un catàleg que es fa des del Consell Comarcal uns tallers. 

I això comptem amb una associació externa que és la Fera Ferotges la que ens va fer l’any 

passat, segurament aquest any també.  

 

Doncs llavors, nosaltres veiem que és important treballar què és la identitat de gènere, que 

vol dir: se noi o ser noia, també això és amor? Busquem o hem intentat enfocar coneixement 

de conceptes a què vol dir sexe, gènere i perquè estem parlant d’aquestes coses perquè 

estem en una societat patriarcal, androcèntrica i en segons quins aspectes tampoc ens 

entendrien.  

 

Nosaltres proposem 4 o 5 títols i es fan públics a través dels punts joves de la comarca. I 

els punts joves de la comarca van a centres escolars amb el catàleg per presentar els tallers. 

I cada institut fa la sol·licitud dels nens que volen anar. 

 

És important això, ser noia, ser noia, això és amor? Per qüestionar-nos, per donar eines als 

joves, perquè també ens sostinguem amb l’amor romàntic i moltes vegades interpretem que 

la gelosia és que m’estima moltíssim i potser estic patint una relació de molt control. Per 

tant, és treballar amb un llenguatge que sigui proper amb el jovent i es sentin identificats 

amb situacions que estiguin vivint. Hem de treballar unes bones relaciones afectiu-sexuals, 

tenint en compte el tema de prevenció de violència i abusos.  
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10.4 CAP Grup d’Atenció a la Víctima – MOSSOS D’ESQUADRA 

EVA ÁLVAREZ. Vic, 7 de febrer de 2017. 

 

1) Vosaltres com a Grup d’Atenció a la Víctima el vostre objectiu és, atendre, 

coordinar, protegir i prevenir. Per seguir totes aquestes accions, quin és el 

punt de partida per iniciar aquest protocol?  

Com a Grup d’Atenció a la Víctima ens vam adonar que quan atenem a les dones que 

havien patit violència era molt important veure no només el que era presentar la denúncia 

sinó els passos a seguir com evolucionava el seu cas. Llavors vam veure que no només 

era el fet de recollir la denúncia al jutjat, tenir una pena, sinó detenir a l’agressor en el cas 

que fos necessari.  

 

També coordinar-nos per fer un seguiment i que aquesta dona no es trobés sola, llavors 

vam veure que era necessari contacta amb serveis socials, amb el punt dona, amb altres 

serveis que han anat creixent al llarg dels anys i que sempre eren poder protegir i ajudar a 

la dona.  

 

Aquest és l’objectiu del protocol, per això ens coordinem amb altres serveis i no fem a la 

víctima anar a un lloc que no toca, és a dir, si la víctima necessita suport psicològic, 

nosaltres contactem amb VicDones-SIAD Osona. “En el teu cas aniria bé perquè tenen una 

psicòloga o bé si necessites assessorament jurídic doncs també contactar amb ells perquè 

et podrien ajudar”.  

 

Nosaltres des de l’inici que es presenta una denúncia ja truquem a l’advocat de violència 

de gènere que des del minut u que la dona ve aquí a comissaria, nosaltres ja li oferim. Hi 

ha la possibilitat que la senyora inicialment no vulgui denunciar, llavors nosaltres li fem 

l’assessorament i depèn del cas com vagi doncs l’assessorem perquè vagi al psicòleg o 

que es busqui un advocat si és un tema de separació i no és un procés de violència i depèn 

del cas tiraríem cap a una banda o una altra.  

 

2) El Grup d’Atenció a la Víctima, està format només per dones o també hi ha 

homes? Per què?  

El Grup d’Atenció a la Víctima d’aquí a la comarca d’Osona inicialment es va crear amb 

dones el 2002, perquè es considerava que hi havia més apropament amb la dona, si havia 

d’explicar situacions de violència que no deixen de ser dins de l’àmbit familiar estigués més 

acollida, es sentís més a gust i explicar el que íntimament a casa li estava passant de la 

violència que hi havia hagut. 

 

Hi ha hagut una evolució i s’ha cregut que tant pot haver-hi dones i homes. Actualment en 

el grup d’aquí d’Osona tinc una noia i un noi. El noi que tinc ha empatitzat molt bé, les dones 
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es senten molt a gust, fins i tot el truquen moltes vegades. De vegades pots pensar, si és 

home, no li explicaré, depèn de la persona. Si aquesta persona és sensible, sap escoltar i 

sap atendre correctament la dona se sentirà tant bé tant amb una dona com amb un home. 

I actualment ho fem així i ens va molt bé.  

 

3) Hi ha alguna estadística que determini un increment de violència en 

determinats mesos de l’any? (vacances, etc.)  

Inicialment durant tots els anys es veu que va creixent una miqueta, que vol dir això que no 

s’atura. Els números de violència, estaríem contents, si baixessin una mica i tots van pujant 

una miqueta. També valorant l’estadística i hi ha alguns casos que són reincidents, és a dir, 

dones que tornen a denunciar. 

 

Hi ha casos nous i casos que denuncien vàries vegades perquè hi ha dones que retiren la 

denúncia o tornen a anar un altre cop amb la seva parella, hi ha un període que estan 

estables, però després torna a haver-hi un altre episodi o depèn de processos de separació 

que siguin conflictius pot ser que hi hagi més denúncies. Però normalment sempre hi ha 

una mica d’augment o sigui any rere any continuem tenint una mica d’augment. 

 

Per tant, creiem que és molt important l’estadística per poder valorar què està passant i fer 

una prevenció que també és una part nostra intentar eradicar el que és la violència amb les 

dades. Les dades són bones per saber què està passant perquè si no sabem què està 

passant no podem ajudar.    

 

Afectes de dir si en determinats mesos de l’any pot haver-hi més augment o no, tot i que 

estadísticament no està demostrat però sí que es veu que en períodes de vacances si la 

situació de parella no és bona i estàs més temps a casa hi ha més possibilitat que hi hagi 

episodis de violència. Perquè si durant el dia a dia estàs treballat i el veus 5 hores al dia, si 

estàs de vacances et veus més hores, has de conviure més estona amb aquella persona i 

si hi ha un problema latent, amb la família acaba sortint.  

 

A vegades trobem que en períodes estivals, de nadal o setmana santa poden haver-hi més 

episodis. Encara que estadísticament no està demostrat perquè ho fem durant tot l’any i a 

vegades hi ha mesos que hi ha menys, que hi ha més però sí que hi ha més en aquestes 

èpoques per sentit comú. Estàs més temps amb la teva parella, si la teva relació no és 

bona, tens més possibilitat que per una cosa acabi havent-hi un conflicte, ja sigui pel menjar, 

un tema de la feina, pels nens, cosetes d’aquestes fan que si la situació no és bona, pot fer 

que acabi havent un episodi de violència.  
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4) Normalment el motiu de la violència ve donat per coses de casa?  

Sí, clar. El tema de violència és, tu fas una relació de parella en la qual estimes a aquella 

parella, inicialment es pot estimar però després hi ha la convivència a casa, el dia a dia, la 

responsabilitat, qui fa les coses a casa, qui treballa, qui no treballa fins algun tipus d’addicció 

o no la tens, que pugui haver bona entesa a casa perquè potser fora de casa estan molt bé 

però a casa no perquè hi ha coses com qui fa els llits o qui fa el dinar. Estereotips que es 

tenen tradicionalment de què és la família i, sobretot, el procés de la dona que inicialment 

la dona era la dona de casa que no treballava i havia de fer les coses a casa.  

 

Ara això ha canviat, la dona treballa igual que l’home fora de casa però les feines i 

responsabilitats familiars dins de l’àmbit de la llar i són, llavors la bona entesa de la parella 

és dir, no és que a mi no m’agrada fer això i entre els dos es fa o es busca a algú extern 

que ho faci. Per això és un conflicte alhora que si la família té nens com gestiones tenir fills 

que a vegades no estem ensenyats de tot i hem d’aprendre a conviure i en fer família. 

 

Avui en dia hi ha la possibilitat que et puguis separar que abans no hi era. Ara et pots 

separar i ser persones coherents i dir que no estic bé com a parella doncs decideixo 

separar-me. Encara que decideixis separar-te hi ha ocasions que l’altra part no accepta la 

separació i això també és un tema de violència. 

 

En qualsevol tipus de denúncia, si a tu et fan mal, tu tens clar que es va a denunciar i vols 

una responsabilitat però clar qui t’està fent mal és algú que tu has estimat i a més a més, 

explicar alguna cosa que és a dins de casa teva, que és la teva intimitat i exposar-la 

exteriorment amb una denúncia o un judici, no és fàcil perquè tothom vol la família idíl·lica. 

 

Tothom busca quan fas el procés de buscar la teva parella vols buscar la teva persona ideal 

amb què puguis estar tota la vida i no tenir conflicte i clar xoca això de dir ara he d’explicar 

els meus sentiments, la meva família i l’haig de denunciar a aquella persona que inicialment 

jo em vaig enamorar i que l’estimo, i ara l’he de denunciar perquè m’està fent mal. És aquell 

xoc de sentiments que has d’assimilar primer com a dona, estic fent bé el que estic fent? I 

si a més a més tens fills, estic fent bé de denunciar al pare dels meus fills? Són tots aquests 

sentiments, contradiccions que és un procés que no és fàcil. 

 

Per aquest motiu fem aquests protocols i treballs en xarxa per intentar ajudar a la dona. 

Una cosa és que tu estimis a aquella persona però el que no s’ha d’acceptar és que sigui 

violent amb tu, i una cosa no treu l’altre. El fet de denunciar alguna cosa que és teva, costa 

molt, costa el doble.  

 

Hi ha dependències emocionals, dependències econòmiques, socials, de la família i fa que 

tot això no sigui fàcil per la dona i per això intentem fer aquest seguiment.  
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5) La violència de gènere pot estar relacionada amb el nivell social, nivell 

econòmic o cultural. Quin és el que més incidència té?  

Inicialment es considerava quan es va començar a parlar d’aquest tema que la violència 

només es donava en uns determinats nivells econòmics, socials o ètnies però es va 

desmuntar des del principi perquè realment no era així.  

 

La violència es donava en tots els àmbits amb dones que tenien un nivell econòmic molt alt 

i de bona família fins a gent culta, gent amb estudis, vull dir s’ha pogut desmuntar aquest 

estereotip que hi havia que si és de classe baixa o si no té estudis o si són d’una 

determinada ètnica, només aquestes dones pateixen violència i, no. S’ha pogut demostrar 

que existeix en qualsevol àmbit econòmic, cultural i ètnic.  

 

6) Hi ha alguna zona de la comarca on hi hagi més casos?  

No t’ho puc dir perquè en l’àmbit estadístic sempre es parlen de dades genèriques per evitar 

etiquetar determinades dones. És a dir, segurament hi haurà més violència a Vic perquè hi 

ha més població.  

 

7) Quan us trobeu en un cas on hi hagi violència de gènere i hi ha fills entremig, 

feu servir el mateix protocol?  

Sempre que tenim coneixement d’un episodi de violència en l’àmbit de la família no només 

pot afectar a la dona sinó als fills. Sempre que agafem una denúncia d’aquest tipus li 

preguntem si té fills i si aquests fills han sigut present en l’episodi de violència o bé si han 

patit violència perquè també pot ser que els hagi agredit a ells i a la mare o només als fills, 

o només a la mare però els fills han sigut presents i han viscut aquesta situació de violència, 

de terror que no és agradable veure que els seus pares s’estan barallant o que el seu pare 

agredeix a la seva mare.  

 

Si els hi ha afectat, sempre els diem el mateix si veuen que la reacció dels fills no ha sigut 

bona amb por, que ha canviat el seu caràcter doncs que ho parli amb la pediatra perquè a 

través de la pediatra també hi ha l’ambulatori i l’assistent social que el pot ajudar o 

assessorar a un psicòleg. Per això sempre li demanem a la mare com ho han viscut els 

nens, si han vist que el nen ha fet un canvi, si són molt petits i es fa pipi al llit quan abans 

no es feia, que no vol anar mai amb el seu pare, que si es discuteixen, s’amaga... reaccions 

d’aquestes que la mare t’ho ha de dir si són anormals per dir que aquí hi ha alguna cosa.  

 

Diem que és important no només l’àmbit de la dona que és importantíssim sinó els fills 

perquè tot i no haver rebut l’agressió psicològicament els pot afectar molt en el seu procés 

d’aprenentatge en la vida. Els intentem incloure’ls i fins i tot demanem el seu nom per veure 

si hi ha alguna cosa, si han patit, si no han patit, considerem que és important protegir-los.   
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8) En quins casos, tot hi que la dona asseguri que pateix violència, no podeu 

actuar?  

Amb un tema de violència sempre que nosaltres tinguem coneixement d’un episodi de 

violència encara que la dona no vulgui denunciar nosaltres estem obligats a actuar d’ofici. 

És a dir, si nosaltres rebem una trucada al 112 el qual hi ha una discussió i quan arribem 

allà i veiem que pel que ens manifesten és un episodi de violència però ella no vol denunciar, 

sigui perquè no vol o perquè té por nosaltres podem actuar d’ofici, és a dir, si exteriorment 

amb el que ens verbalitza i observem que ha patit violència, nosaltres podríem arribar a 

detenir l’agressor i portar-lo a comissaria en el cas que fos allà.  

 

En el cas que fos més lleu però igualment hem observat un episodi de violència en el qual 

no hi ha risc per la víctima nosaltres tenim l’obligació d’informar el jutjat. A l’igual que si la 

dona ve aquí a assessorar-se i en el seu assessorament nosaltres detectem que és un cas 

de violència també hem d’informar el jutjar a part d’assessorar-la o adreçar-la i derivar-la 

als serveis que li puguin ajudar, si hi ha un episodi de violència, la llei diu que nosaltres hem 

d’actuar d’ofici al igual que altres serveis públics que puguin atendre a les dones sempre 

que estiguin en situació de risc.  

 

A vegades la situació és lleu i t’explica un procés de separació conflictiu però que no hi ha 

maltractament l’assessoraràs correctament i la derivaràs on cal però potser no és 

denunciable el que t’explica. En el cas que sigui denunciable l’ha agredit, la insultada, 

l’amenaçat o la vexat, sigui qualsevol cosa d’aquestes tenim l’obligació d’informar el jutjat. 

 

9) El grau de violència el determineu a l’hora de decidir si hi haurà una protecció 

cap a la víctima?  

Quan una dona presenta una denúncia de violència a part de recollir la denuncia, sempre li 

oferim la possibilitat de tenir una ordre de protecció. Per tenir una ordre de protecció és 

necessari que hi hagi un episodi de violència que estigui establert al codi penal i alhora que 

aquella senyora es senti en una situació de risc. Pot haver-hi la situació que hi ha hagut un 

episodi de risc però que ella consideri que no creu que la seva parella o exparella li faci mal, 

pot haver-hi els dos casos. 

 

En aquest cas, et determina que li oferim l’ordre de protecció llavors ella et comenta, doncs 

mira jo no tinc cap tipus de por envers a ell, sé que he patit un episodi de violència concret. 

Quan parlem de violència no només és que t’agredeixi sinó que et pot amenaçar, et pot 

insultar o fer una altra cosa que no sigui només l’agressió en si mateixa, però també és un 

episodi de maltractament però psicològic, però que consideri que tot i tenint aquest 

maltractament no li té por.  
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A part d’això nosaltres tenim un protocol que sempre que fem una denúncia de violència de 

gènere fem un qüestionari policial de valoració de risc, és a dir, internament fem unes 

preguntes que sempre estan relacionades amb la denúncia que ens presenta la dona, en 

el qual marquem uns ítems i aquests ítems ens marca quins nivells de risc té de patir una 

violència a partir d’ara, és a dir, des del moment que presenta la denúncia si hi ha risc que 

torni a patir un episodi de violència. En aquest cas és quan hem de protegir amb més raó. 

 

En aquest qüestionari ens surten uns nivells, no apreciat, baix, mig, alt o molt alt. És un 

programa informàtic que valora aquests ítems. Doncs llavors, depèn si ens diu no apreciat 

o baix no se li sol fer la protecció policial, però en el moment que surt mig, alt o molt alt ja li 

fem protecció. Ens coordinem amb la víctima, li demanem certes coses més concretes de 

la seva vida quotidiana, si treballa, on treballa, quins moviments fa ella, quins moviments fa 

ell, on viu concretament, una sèrie de preguntes i mesures de seguretat.  

 

En el cas que surti un nivell mitjà o baix doncs llavors valorem el cas en concret si és 

necessari o no. També li donem sempre a la dona mesures d’autoseguretat per ella perquè 

en el moment que tu presentes una denúncia l’altra persona no estarà contenta i és lògic 

que pot haver una reacció no volguda, unes conseqüències més perjudicials. 

 

Per tant, és aquí on hem d’estar molt coordinats i parlar amb la víctima si creus que és un 

risc, si creus que ell podria venir a dir-te alguna cosa. Però estem parlant també que una 

dona quan presenta una denúncia en menys de 72 hores ja pot tenir la protecció d’un jutge.  

Això és rapidíssim, normalment si avui ve a denunciar l’endemà o les 48h ja està el jutjat.  

 

10) Quan feu el seguiment d’una víctima – que teniu contacte, parleu amb ella, etc- 

quins son els passos que realitzeu?  

El procés que seguim quan una dona ve aquí es pot assessorar i la podem derivar a altres 

serveis si és necessari o bé se li recull la denúncia. Quan se li recull la denúncia se li ofereix 

ordre de protecció i se la cita pel seu judicial que en menys de 72 h pot tenir una protecció 

judicial. Un cop s’ha fet aquest episodi, pots preguntar-te, aquí hem acabat? La dona 

necessita un suport que davant aquesta situació d’anar a jutjats d’anar a la policia, a 

psicòlegs... són tantes coses que la gent desconeix que la gent es pregunta on m’he ficat.  

 

Inicialment a la dona se li recull la denúncia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i després tenim 

el Grup d’Atenció a les Víctimes que el que fa és des del moment que s’ha presentat la 

denúncia contacta amb ella, se li ha donat ordre de protecció, se li fa una entrevista per si 

s’ha de fer una protecció específica o un seguiment, perquè hi ha casos que no hi ha risc 

per la dona i llavors el que fem és un seguiment telefònic. I el GAV el que fa és contactar 

amb la víctima i fer-li una entrevista de les coses més quotidianes de la seva vida o els seus 
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inputs de quines coses la preocupen, com ha anat el dia del judici, si està bé, si necessita 

algun assessorament.  

 

A vegades en el moment de la denúncia estàs en un moment calent, estàs en una situació 

d’angoixa, has d’explicar tot allò que no havies explicat a ningú quan passen dos  o tres 

dies que després estàs més descansat tens la possibilitat d’explicar altres coses.  

 

Estem coordinats amb tots els recursos de la comarca i li oferim aquells recursos en funció 

del que ella et demani. I és això, fer trucades diàriament, setmanalment, trimestralment 

depèn de cada cas per veure com ha anat. I sempre li oferim que qualsevol cosa que passi, 

si té un neguit o pateix un altre episodi de violència que truqui al 112 per si vol parlar amb 

nosaltres.  

 

Intentem fer-ho de manera que no la perjudiqui a ella, no anem a casa seva, sinó que el 

que volem és que vingui aquí pel seu anonimat. Si va la policia a casa seu, dos o tres 

vegades, la gent que viuen al voltant pensarien ostres què passa. És un seguiment 

assistencial a aquesta víctima per tal de poder-la ajudar-la en el seu procés de denúncia.  

 

11) Hi ha un Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i 

domèstica (2015-2018) del Departament d’Interior, on s’especifica que a més 

de prevenir, informar i formar, hi ha una aplicació que geocalitza a la víctima. 

Aquesta aplicació com funciona? La controleu vosaltres directament?  

Al Departament d’Interior es va veure que també amb el Pla de seguretat i atenció a les 

víctimes de violència masclista l’any 2015-2018 es va veure convenient tenir, ja que estem 

a l’era de les noves tecnologies, la comunicació i sobretot, oferir a la víctima trucada directa 

amb el servei d’emergència.  

 

Així doncs, sense que hagi de donar moltes explicacions es va utilitzar l’aplicació de 

geolocalització “my 112” que el que permet és que la dona sempre que ella vulgui es puguin 

caçar les seves dades en el 112, és a dir, que en el moment que la dona truqués i es 

geocalitza el seu telèfon ja no s’hauria de preguntar.  

 

Clar el 112 és un servei d’emergència que pot ser mèdica, per un accident, per violència, 

per qualsevol cosa. Llavors aquest servei d’emergència et pot derivar al metge, als mossos 

o servei de carreteres o el que sigui.  

 

La trucada que faci la dona passarà directe als mossos i ja sabrem que és una víctima de 

violència i tindrem geocalitzada la seva posició. Sabrem en aquell moment on està per tal 

que la sala operativa de mossos envií directament la patrulla allà on estigui la víctima. Que 

la víctima no hagi de dir gaire cosa sinó que en el moment que hi ha un avís del 112 
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d’aquesta víctima que ja tenim determinada, ràpidament el cotxe va on estigui la víctima. 

Els segons, els minuts són importantíssim en arribar l’abans possible i aquesta aplicació el 

que permet és això anar directament. I està en ús per aquelles víctimes que tenen un risc 

alt o molt alt, encara que igualment poden trucar al 112.  

 

12) Els retalls econòmics a les institucions, us han afectat directament o 

indirectament alhora de les actuacions o protocols que heu de seguir? Si és 

així com?  

A nivell policialment de la situació que hi ha hagut de retalls econòmics o crisis durant 

aquests anys, encara que institucionalment pugui haver-hi retallades econòmiques a alguns 

serveis. Pel que fa al tema de violència vist des del tema policial, nosaltres no hem detectat 

que hagi anat una mancança.  

 

Els principals fets s’han anat fent, les ajudes s’han anat donant però clar a nivell nostre com 

que nosaltres no donem ajudes, institucionalment com a Departament Interior no ens ha 

afectat. Nosaltres hem continuat treballant igual, els recursos els hem tingut igual i si hi ha 

una situació d’emergència, nosaltres ja mirem ràpidament i intentarem ajudar a la víctima 

en tot el possible.  

 

El que sí que està clar és que en episodis de retalls econòmics s’han anat creant ajudes 

per la dona, una altra cosa és que sigui suficient. El tema econòmic no ha de ser un fre per 

evitar morts o més maltractaments.  

 

13) A més de protegir a la societat, contribuïu a la prevenció mitjançant 

l’ensenyament. Quines activitats feu i a on?  

A l’àmbit de violència el que és el maltractament a la dona, a part de la nostra tasca 

purament policial que és de protegir, assessorar, acompanyar i fer un seguiment també hem 

vist que és molt important el que és la prevenció. Prevenció en nens, comencem amb 

secundària a fer xerrades a les mateixes escoles per prevenir i conscienciar a la gent jove 

del que significa la violència.  

 

La violència no només s’ha de donar en episodis quan un és adult, sinó des de l’inici. 

Explicar que s’han de posar uns límits i no s’ha de permetre la violència. També ho fem a 

gent gran i anem a escoles d’adults, associacions per explicar que nosaltres estem oberts 

a ajudar, assessorar a gent que pugui patir episodis de violència. 

 

També és una manera per fer-nos conèixer, ja que la gent etiqueta a la policia només de 

detenir o posar multes. I no, la policia també pot ajudar a eradicar aquest tipus de violència, 

a fer un seguiment a ajudar en tot el que sigui aquest procés.  
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10.5 DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINÀRIS DE GÈNERE  - UVIC 

GERARD COLL. Vic, 28 de març de 2017. 

 

1. Per què costa tant desfer-se d’una societat masclista? 

El masclisme té a veure amb una forma d’organització de la societat, de distribució del poder 

dels privilegis del treball. D’alguna forma té una dimensió estructural molt potent perquè 

organitza la societat en conjunt.  

 

Modificar això, vol dir modificar l’estructura de poder, de privilegis que tenen unes persones 

d’amunt de les altres. A més a més, aquesta escriptura s’ha traslladat a la nostra 

subjectivitat. Nosaltres ens construïm d’acord a aquestes categories i esdevenim persones 

a partir de la socialització reproduint aquestes categories.  

 

Per tant, el masclisme és molt complex perquè té una dimensió estructural que té a veure 

en com s’organitza la societat i té una dimensió individual que té a veure en com ens hem 

construït i com reproduïm aquest masclisme a les nostres accions quotidianes i al nostre 

dia a dia. Són unes característiques molt difícils de canviar per aquestes dues dimensions.  

 

2. Hi ha un perfil de dones maltractades? 

Jo crec que no hi ha un perfil de dones maltractades. Crec que a vegades s’ha tendit a 

simplificar massa el perfil de la dona agredida, el procés pel qual es recupera i crec que 

això ens impedeix veure la complexitat del que està en joc. Directament s’han definit com a 

etapes, etapa de la lluna de mel, etapa de la recaiguda... i jo crec que la realitat encara és 

molt més complexa.  

 

Si ens movem per perfils i processos com si estiguéssim pautats, no entenem la complexitat 

que fa que hi hagi dones que vulguin continuar amb els seus agressors o no els permeten 

veure que una dona maltractada a vegades també respon amb agressivitat cap a la seva 

parella o cap a les persones que té a càrrec. Per tant, crec que és molt importat partir de la 

lògica dels perfils i processos marcats per tal de poder veure la complexitat del fenomen.  

 

La lògica del maltractament no l’hem de veure com una cosa excepcional sinó entendre 

com el nostre dia a dia també estem reproduint o subvertint això. 

 

3. Hi ha homes que pateixen maltractament? 

Considero que no hi ha un perfil d’agressor. La clau està a veure que no es tracta d’una 

persona amb un perfil concret que li passen coses excepcionals. Més aviat que el tema de 

la violència masclista ens hauria de servir per analitzar com nosaltres en les nostres 

relacions quotidianes també estem reproduint o subvertint a petita escala aquesta mateixa 

lògica.  
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4. Si no hi ha un perfil, la violència masclista té a veure en l’aprenentatge dels 

pares o la societat?  

Crec que no es tracta d’un tema de pur aprenentatge en el sentit de què t’han dit o què 

has vist, sinó una forma conscient de construir-se d’alguna forma que tu has interioritzat 

que vol ser home i que vol ser una dona.  

 

Com has interioritzat que el teu paper com a home depèn de què tinguis una dona al 

teu costat i que sigui com propietat teva, com això es trenca en el moment que la dona 

no compleix aquest paper o tu no tens més eines i l’eina a què recorres és la violència 

per què no tens altres recursos. Són processos molt inconscients que no tenen perquè 

haver-se après d’alguna forma directa a casa, sinó que és com tu t’has ubicat en el món 

social.  

 

5. Que s’hauria de fer perque hi hagués una societat més igualitària? 

Perquè hi hagués una societat més igualitària crec que s’ha de treballar en molts nivells. 

Com plantejava abans és complicat perquè el gènere és un element estructurant de la 

societat i de la nostra subjectivitat i no és fàcil canviar aquesta estructura.  

 

Hi ha elements que tenen a veure amb aspectes estructurals, com es canviaria la divisió 

sexual del treball, com s’aconsegueix que tant homes com dones tinguem el mateix nivell 

d’activitat en el mercat laboral, que tinguem independència econòmica des de la qual 

puguem fer projectes de vida sòlids sense tenir dependència econòmica de ningú. I a nivell 

més individual, s’està fent molta prevenció a instituts, joves per a conscienciar.  

 

En aquest sentit hi ha hagut un canvi molt espectacular perquè fa 20 anys la violència 

masclista era aquella famosa frase de “mi marido me pega normal” per tant, lo lògic era 

pensar que eren coses que passen a casa. Quan hi havia un crim es considerava un crim 

passional i això s’ha aconseguit canviar. Del crim passional ha passat a ser violència 

masclista de ser una cosa privada, és una cosa pública i un problema públic.  

 

Crec que hem evolucionat però són construccions molt arrelades al nostre imaginari i també 

estan connectades en formes estructurals d’organitzar la societat i no és fàcil de solucionar 

això.  
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10.6 VÍCTIMA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

05 de febrer de 2017, Sant Martí de Centelles. 

 

1. Quan et vas adonar que paties maltractament? 

Me’n vaig adonar quan anava parlant amb les persones del meu voltant, t’adones que el 

que m’ha estat passant era maltractament, sobretot, psicològic.  

 

2. Quan va començar el maltractament?  

Va començar quan estàvem de festeig perquè em comparava amb les xicotes que havia 

tingut o amb les noies que volia. Fent un resum cap endarrere va començar amb el festeig 

i va acabar amb el matrimoni amb maltractament. 

 

3. Eres conscient que paties maltractament? 

No al principi, no. Al principi pensava que jo em mereixia el tracte que ell em donava perquè 

no feia bé les coses, perquè no em comportava bé, perquè el que ell demanava no ho feia 

com ell volia o com ell esperava que ho fes. No vaig ser conscient fins al cap d’un temps, 

bastants anys. 

 

4. Vas demanar ajuda als Mossos d’Esquadra? 

En aquell moment no hi havia Mossos d’Esquadra, estava la Guàrdia Civil i no vaig demanar 

ajudar perquè ja em vaig trobar el cas d’un familiar a la que jo vaig acompanyar perquè 

rebia maltractament i la resposta del Guàrdia Civil va ser girar-se i dir-li “aquella és la teva 

casa, torna amb el teu marit que és on has d’estar. Aleshores vaig pensar que no sent 

familiar directa em faria el mateix o pitjor, per tant, no vaig demanar ajuda.  

 

En el segon cas de maltractament, amb el segon matrimoni si que vaig demanar ajuda als 

Mossos d’Esquadra, aquests em van ajudar en el possible i em van desviar al VicDones-

SIAD. I a partir d’aquí, entre ells, l’assistenta social i el control de Mossos d’Esquadra 

telefònic em van anar ajudant.  

 

5. Quin ha sigut el procés que has hagut de passar? 

El primer procés que vaig passar amb el primer matrimoni, va ser el primer divorci i no va 

haver-hi cap ajuda. Perquè en aquell moment aquests casos no eren coneguts i es 

suposava que era alguna cosa normal que et tractés d’aquesta manera.  

 

I en el segon sí que hi havia una ajuda psicològica a través d’assistència social, de VicDones 

on es feia un trobament amb altres persones maltractades i cada una havia de relatar els 

seus problemes. Les psicòlogues anaven ajudant i reorientant. Després una ajuda 

psicològica a través de la seguretat social, que també és molt important, en moments així 

et recolzen molt. Tens visites amb psicòlegs i psiquiatres i no et deixen de costat, són visites 
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molt properes per poder-te recolzar i a part, amb l’ajuda de l’Ajuntament de Vic amb la 

teràpia on una terapèutica ens ajuda amb aquest tema del maltractament. 

 

6. Com et va afectar el maltractament amb fills per mig?  

El tema dels fills és molt complicat i dolorós perquè la situació s’agreuja, ja no pateixes per 

tu si no pateixes més pel teu fill, per la situació que està vivint i pel maltractament que veu 

de l’altra persona.  

 

En el primer cas, em vaig haver de buscar la vida a partir de la seguretat social amb 

psicòlegs, psiquiatres que m’ajudessin en el cas de la meva filla perquè sí que va tenir 

repercussions en el seu comportament. Vaig estar bastants anys i això és una cosa que els 

queda, allò que han viscut però es va superant. 

 

En el segon cas, doncs també. Vaig necessitar ajudar de psicòlegs, psiquiatres, diferents 

terapeutes, psicopedagogues. Aquesta situació va afectar molt al meu fill, sent una situació 

dolorosa per ell i per mi perquè quan una parella es trenca per maltractament, la dona pateix 

però quan és mare pateix el doble. En aquest cas, el meu fill va sortir també endavant però 

tu emocionalment quedes malament perquè saps que els teus fills han viscut una 

experiència que cap nen hauria de viure.  

 

Explica’m algun moment del maltractament 

El maltractament en el primer cas, eren físics i psicològics, sobretot psicològics. Els físics 

alguna vegada era una bufetada i es passava, però els psicològics són pitjors. Per exemple, 

alguna vegada em maquillava i jo no era de maquillar-me molt però si m’agradava posar-

me una mica eyeliner o una mica els llavis. 

 

En una ocasió que vam haver d’anar a dinar amb els seus germans, em vaig vestir de 

diumenge i el primer que em va dir va ser: amb qui et creus que anem a dinar, sembles una 

puta treu-te això. Això una vegada, i una altra i una altra.. no hi havia res que fes bé, si em 

vestia d’una manera, estava malament, si em vestia d’una altra manera, igual.  

 

El dia del casament, per exemple, vaig acabar plorant ja al cotxe perquè portava un doble 

escot però no sem veia res i em va dir que on pensava anar amb aquell vestit, que quan els 

familiars, sobretot homes, m’anessin a fer un petó el primer que veurien seria el pit. No es 

veia res, però perquè no seguis turmentant-me, vaig agafar una agulla del ram de núvia, 

me’l vaig posar per dins i em vaig fer com un tancament per agafar-me una mica més l’escot 

i no es veiés.  

 


