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VEUS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES

PROGRAMACIÓ

25 DE NOVEMBRE DE 2017
El 25 de novembre commemorem el Dia Internacional contra la Violència Masclista a partir de diverses activitats de
sensibilització, reivindicació i formació organitzades per les
entitats de dones de la ciutat i l’Ajuntament. Aquest any,
entre les accions previstes
destaca: l’espectacle de
dansa contemporània previst per al 26 de novembre
a les 12h als jardins del
Can Castells Centre d’Art
en el qual diversos grups
de dansa interpretaran les
cançons dels grups locals
incloses al CD del projecte Veus contra la violència masclista i l’exposició L’enginy
(in)visible. Dones i tecnologia passat pressent i futur, del
21 al 30 de novembre a Can Massallera. Inauguració, el 21
de novembre a les 18 h. Trobareu la programació completa
a: www.igualtatsantboi.cat n

POSANT MOVIMENT A LES
VEUS CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

Al novembre de 2015 grups locals de música d’estils molt
diversos van participar al projecte Veus contra la violència
masclista tot posant música a les paraules de reconegudes
poetesses. Durant el 2016 van gravar els temes que havien
creat i es va editar el CD compartit que es va presentar en un
emotiu concert a la Plaça de l’Ajuntament. Aquest 2017,
seguint el fil de les Veus contra la violència masclista, les
escoles de dansa l’Estudi i Loida Grau han creat un espectacle
de dansa contemporània a partir de les cançons composades
per al projecte. El 26 de novembre a les 12h us esperem als
jardins de Can Castells Centre D’Art per seguir alçant les
veus. n

FEMINISME(S)

PER A PRINCIPIANTS
Aquests mesos, a través del curs on
line Feminisme(s) per a principiants
impartit per la cooperativa l’Esberla,
des del Centre de Recursos i Documentació ens hem aproximat als diferents i diversíssims moviments feministes que des del segle XIX i fins
ara, han permès coses com que les
dones puguem votar, que s’entengui la complicada idea que
no hem nascut per estar entre fogons i cuidant criatures sinó
que podem fer tot el que ens vingui de gust, que es prenguin
mesures polítiques per eradicar la violència masclista, o fins i
tot, que puguem tenir una identitat de gènere que no tingui
res a veure amb el que tinguem entre les cames. n

FE D’ERRATES
En la informació de l’article que es va publicar sobre
l’Associació de Dones de Sant Boi a la pàgina 10 de revista
dones núm. 51 de març 2017, en el destacat de “28 anys,
4 presidentes” cal que digui: “28 anys, 5 presidentes”. Alhora el nom correcte de la primera presidenta és Antònia
Sánchez Jara i també es va ometre el nom de la segona
presidenta: Maite Moreno. n
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PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

El 24 de juliol d’enguany es va tancar l’acord del Pacte d’Estat
contra la violència masclista, i el dia 28 de setembre es va aprovar
al Congrés dels Diputats amb 278 vots a favor i 65 abstencions.
Sense cap mena de dubte ens hem de felicitar per haver
aconseguit aquest Pacte, un acord que ha estat des de fa
molts anys reivindicat tant pel moviment feminista, com
per les institucions i les entitats.
El Pacte incorpora 213 mesures per millorar la lluita contra
la violència masclista i la incorporació de ser considerades
morts per violència masclista els assassinats de nens i nenes
en mans dels maltractadors, i de ser considerades víctimes
de violència masclista, les dones que la pateixen, hagin o
no interposat denúncia. Avenços importants que allunyen
la víctima de ser la responsable de la violència que pateix i
de ser-ne l’única que ha d’actuar per sortir-ne.
El Pacte incorpora mesures socials i no únicament judicials
i compta amb dotació pressupostària específica. Mesures
en els àmbits de la sensibilització, la prevenció, la formació a professionals, estadístiques complertes, coordinació
interinstitucional, assistència i protecció a les víctimes,
assistència i protecció als i les menors, contra el matrimoni
forçat, contra l’explotació sexual, desincentivar el consum
de prostitució, la informació de la violència masclista als
mitjans de comunicació, entre d’altres.

EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA, UN PACTE
REIVINDICAT TANT PEL MOVIMENT
FEMINISTA, COM PER LES
INSTITUCIONS I LES ENTITATS
És doncs un pas important en la lluita contra la violència masclista i en favor de la igualtat però com sempre,
reivindico que és una lluita que perdura en el temps i des
de tots els àmbits. I és que seguim visualitzant la violència masclista com una violència dins de la parella, i tot i
que el Pacte incorpora algunes apreciacions recollides al
Conveni d’Istanbul com ara que el tràfic de dones i nenes
amb finalitat d’explotació sexual és violència masclista;
no incorpora la prostitució com a màxim exponent de
la violència sexual ni fa una lectura feminista, acurada i
global de què és la violència masclista i perquè ens afecta
a totes les dones, en major o menor mesura. Per tant
repeteixo que lluitar contra la violència masclista és una
cosa de totes i tots. n
Laura Solís González
Regidora de Reforma Horària,
Igualtat de Gènere, Feminisme i LGTBI

La regidora Laura Solís fent la lectura del Manifest en l’acte reivindicatiu que va tenir lloc el passat 19 de juny d’adhesió a la
campanya #19Jalertafeminista per exigir al Govern central que destini més recursos a la lluita contra la violència masclista i que s’avanci
en el Pacte d’Estat. El manifest deia: Ha passat el temps de les paraules i és l’hora dels fets. No és negociable el preu de la vida de les dones.
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ANY 2016: MÉS DENÚNCIES PER VIOLÈNCIA MASCLISTA
A LA COMARCA I MENYS ORDRES D’ALLUNYAMENT
L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del
Baix Llobregat publiquen cada trimestre un informe
amb les dades referides als assumptes judicials sobre
violència masclista que es tramiten als partits judicials
del Baix Llobregat i anualment es fa l’informe resum el
qual permet conèixer quina és la dimensió real d’aquesta
problemàtica al Baix Llobregat, així com la seva evolució
en els darrers anys. Les dades també es comparen amb
les generals de Catalunya i l’Estat espanyol. La font utilitzada és el Consejo General del Poder Judicial.

Del 2010 al 2016 s’han registrat als diferents partits judicials del Baix Llobregat un total de 12.879 denúncies. El
2013 és l’any que en va registrar més: 1955 seguit del 2016
amb 1939. Per contra l’any que en va registrar menys va ser
el 2011 amb 1710

Denúncies

Mesures d’allunyament i ordres de protecció

L’any 2016 es van interposar al Baix Llobregat 1.939
denúncies per violència masclista (131 més que el 2015).
Aquest augment és més acusat al Baix Llobregat que al
conjunt de Catalunya i l’Estat espanyol. Gran part de les
denúncies han estat realitzades en atestat policial per part
de la pròpia víctima (70,3%). Augmenten de manera destacada les denúncies registrades per atestat policial per un/a
familiar i les registrades de manera directa per la policia als
jutjats de violència.

• Al 2016 es van registrar 170 mesures d’allunyament, 43
menys que l’any anterior. Aquesta mesura consisteix en la
prohibició a l’inculpat d’aproximar-se a la persona protegida.

Evolució els darrers 7 anys (2010-2016) de les denúncies
per violència masclista registrades als partits judicials
del Baix Llobregat

Nombre d’ordres de protecció tramitades i el seu estat
(adoptades o denegades), al partits judicials del Baix
Llobregat els darrers 7 anys (2010-2016)

2 DONES AL BAIX LLOBREGAT
VAN SER ASSASSINADES PER
LES SEVES EXPARELLES DURANT
L’ANY 2016

• Pel que fa a les ordres de protecció el 2016 es tramiten 387
ordres de protecció iniciades a la comarca, de les quals,
209 són denegades. Més de la meitat de les víctimes a les
quals s’ha iniciat una ordre de protecció havien finalitzat la
relació afectiva amb el seu agressor (cònjuges o parelles). n
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EL PARTIT JUDICIAL DE SANT BOI
REGISTRA MILLORS DADES QUE LA MITJANA EN QUANT
A LES ORDRES DE PROTECCIÓ ACCEPTADES

Núria Milà Gonzalo, advocada
especialista en dret de família i
violència de gènere en exercici des
de 1985. Des de 1990, assessora
de serveis d’informació a les dones,
tant en associacions, com a serveis
municipals. És la responsable
d’assessorar a Sant Boi, des del inici del servei.
És presidenta de la Federació de Dones de Catalunya
per la Igualtat i membre de la Junta de Dones Juristes.
L’advocada Núria Milà Gonzalo reflexiona en aquest
article sobre la situació actual dels Jutjats pel que fa a les
tramitacions de les denúncies per violència masclista i
les ordres d’allunyament que s’atorguen.
En els darrers temps es ve observant un increment de les
denúncies per violència masclista, per part de les víctimes i,
de manera inversament proporcional, una major davallada
de l’atorgament d’ordres de protecció.
Si prenem com a referència les dades trimestrals que publica
el Consejo General del Poder Judicial i ens fixem en Catalunya
tenim que, en el segon trimestre 2017, gairebé el 50% de
les ordres de protecció admeses han estat denegades i el
47% acceptades, percentatge similar al del primer trimestre.
Si baixem a la província de Barcelona, també en el segon trimestre 2017 les ordres denegades són el 56% y les
acceptades el 41%. A Barcelona ciutat, les denegades arriben fins el 66%. I a l’Hospitalet del Llobregat s’han denegat
un 59% i s’han acceptat un 40%.
A la comarca del Baix Llobregat (veure pàgina 4 d’aquesta
revista) la tendència és la mateixa: més denúncies i menys
ordres d’allunyament. Al Jutjat de Sant Feliu, en els dos
primers trimestres del 2017, s’han denegat el 57% de les
ordres, i s’han acceptat el 43%. I a Esplugues s’han denegat
un 65% i s’han acceptat un 35%.
En canvi les “ràtio” a Sant Boi no són tan esgarrifoses. Així
en els dos primes trimestres 2017 s’han atorgat un 68% de
les ordres de protecció incoades i s’han rebutjat un 32%.
Hem de recordar que les denúncies falses, representen el
0’4/0’6% del total, per tant el rebuig d’un 32% d’ordres
de protecció, és un percentatge important.
El perquè d’aquest fet
Moltes poden ser les raons d’aquesta davallada d’ordres
de protecció atorgades a les dones víctimes de violència

masclista. Una pot ser el fet que la tramitació de les mateixes al Jutjat de Guardia, no porti implícit una formació
específica en violència de gènere en aquests Jutjats no especialitzats (no els jutjats específics de violència), com seria el
cas de la comarca del Baix Llobregat, on en alguns partits
judicials, els caps de setmana per exemple, no sempre està
de guàrdia el Jutjat que té atribuïdes entre d’altres les competències en violència de gènere.
Una altra raó pot ser la manca de prova suficient que les
víctimes poden aportar en el moment de la denuncia, i
per això caldria revisar els protocols d’actuació dels i les
professionals que intervenen des del primer moment. Una
qüestió important és el fet de que les víctimes denuncien
a les comissaries de Mossos d’Esquadra sense l’assistència
lletrada que se’ls ofereix l’endemà al Jutjat. Aquí rau una
gran mancança dels elements necessaris per formular una
denúncia en condicions, que aporti eines provatòries o que
les avanci, perquè quan arribi aquesta denúncia al Jutjat
amb l’ordre de protecció sol·licitada no acabi sent una més
de les ordres denegades.
Ordres de protecció denegades i acceptades
2n trimestre 2017 (%)

Catalunya
Província BCN
L’Hospitalet de Ll.
Sant Feliu de Ll.
Sant Boi de Ll.

Acceptades
50%
41%
40%
43%
68%

Denegades
47%
56%
59%
57%
32%

Cal que les dones víctimes de violència masclista puguin
formular la seva denúncia degudament informades,
assessorades i assistides des del moment en què acudeixen
a la comissaria de torn.
Aquesta mancança ens indica que és urgent modificar els
protocols d’assistència a la víctima de violència davant dels
Mossos d’Esquadra o altres cossos i forces de seguretat, i que
s’estableixi de manera obligatòria l’oferiment de l’assistència
lletrada a la seu de la comissaria, quan la dona s’adreça a interposar denúncia, informant-la degudament del perquè d’aquesta
necessitat. Amb la finalitat principal de garantir el dret a que la
denúncia tingui el màxim d’elements conformadors dels fets
denunciats i evitar que la pròpia situació psicològica de desesperació de la víctima pugui dispersar -de la informació que ella
aporta- molts elements jurídicament necessaris perquè prosperi
la denúncia i obtenir l’ordre de protecció que se sol·licita. n
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MIGUEL LORENTE: EL PREU DE LA LLIBERTAT DE LES
DONES NO POT SER LA MORT, NI EL DE LA VIDA LA SUBMISSIÓ

EL MASCLISME NO ÉS L’EXCÉS
DE LES CONDUCTES DE
DESIGUALTAT, ÉS LA DESIGUALTAT
assentada sobre la desigualtat que ha situat els homes i el
masculí com a referència universal, i a les dones i el femení
sotmeses als seus dictats i ordres. Per tant, si de veritat es vol
acabar amb els homicidis i la violència masclista cal treballar
per trencar amb aquesta identitat en els homes que porta a
la violència com a forma per aconseguir els seus objectius.

Miguel Lorente Acosta. Professor titular de Medicina
legal a la Universitat de Granada. Metge forense i expert en
violència masclista. Entre els anys 2006 i 2008 va ser el director general d’assistència jurídica per a víctimes de violència
masclista a la Conselleria de Justícia de la Junta d’Andalusia.
El mes d’abril de 2008 és nomenat delegat del Govern central
per a la violència de gènere adscrit al Ministeri d’Igualtat, amb
la ministra Bibiana Aído. Va ocupar aquest càrrec fins el
desembre de 2011. Col·labora amb diversos mitjans com el
diari El País, eldiario.es o el HuffPost.
Aquest any es compleixen 20 anys de l’assassinat de Ana
Orantes per part del seu exmarit. La primera dona al
nostre país que es va atrevir a denunciar públicament, a
la televisió andalusa Canal Sur, que havia estat víctima de
maltractaments als tres mesos després de casar-se i durant
els 40 anys de matrimoni. Aquest fet va sacsejar la societat.
Els mitjans de comunicació van començar a incorporar la
violència masclista a la seva agenda comunicativa, es va
iniciar la modificació del Codi Penal i el 2004 s’aprova la
Llei Integral contra la violència de gènere.
Transcorreguts 20 anys des de que la violència ha sortit
de l’àmbit privat i ha passat a considerar-se un problema
social i polític, una violació del drets humans i un atemptat
contra la llibertat i la dignitat de les persones, el nombre de
dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles
no s’atura, Per què?. Què podem fer?
En una conversa mantinguda amb Miguel Lorente,
intentem trobar resposta a moltes preguntes sobre el perquè
de la violència masclista.
Per a Lorente, qui agredeix i mata és el masclisme. Els homes
assassinen a les dones perquè en les seves relacions personals
construeixen una convivència basada en la violència; i ho
fan perquè la seva masculinitat els porta a entendre que ells,
com a homes, han de fer-se respectar i imposar el criteri
que consideren més adequat; i volen mantenir una cultura

Només l’1,7% considera la violència masclista
com un problema greu
Segons dades del Baròmetre de juny de 2017 del CIS només
l’1,7% de la societat considera la violència masclista com un
problema greu. Què vol dir això?. Doncs que sobretot necessitem conscienciació social i avançar cap una cultura antimasclista.
En moltes ocasions encara es considera que la violència masclista és un tema de parella, un problema de família i que, quan
un marit maltracta probablement ho fa perquè alguna cosa
ha fet malament la dona. Fins i tot hi ha juristes que asseguren
que amb la llei integral el que es fa és criminalitzar les famílies
o criminalitzar als homes, és a dir, que estem introduint el dret
penal en un àmbit privat, que no correspon. Això és justificar
que són temes de família i que s’han de resoldre com s’han
resolt sempre: a casa i sobretot amb el que decideixi l’home. En
la cultura antimasclista avancem lentament simplement perquè
avançar significa qüestionar als homes, la cultura dels homes.
La por a denunciar
Per què aquest sentiment de culpabilitat i de por a denunciar entre les dones que pateixen violència?
Perquè viuen en una cultura que els diu que a les dones bones
no els passa res. De fet, el maltractador repeteix missatges
com: això és perquè ets una mala mare o una mala dona.
Missatges que critiquen l’actitud de la dona per justificar la

Sabates vermelles contra la violència masclista
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violència que l’home exerceix. Recordo, continua Lorente,
el llibre de l’Arquebisbe de Granada, ‘Cásate y sé sumisa’,
en què es reflecteix molt bé aquesta idea. O expressions de
moltes dones: el meu marit mai m’ha posat la mà a sobre, és
clar, que jo tampoc li he donat motius. Aquesta és la idea,
que la violència és motivada per la dona i d’aquí que quan
es troben en una situació de violència tinguin vergonya i
por, factors que juguen en contra d’elles. No denuncien per
no sentir les conseqüències negatives i perquè viuen en una
situació de major risc, perquè estan desprotegides.
Tallers de txapes per conscienciar contra la violència masclista

I com es pot evitar aquesta por a denunciar i a explicar
el què els passa?
El patriarcat és una cultura de més de deu mil anys, no és
fàcil eradicar-la. Tenim dos possibles camins. D’una banda,
- la crítica, prendre consciència de la desigualtat, de la
discriminació i de la violència que existeix. I, de l’altra,
- l’educació: iniciar els i les joves, des de la infantesa, en una
sèrie de referències i valors que siguin diferents a aquesta cultura en què la identitat d’homes i dones està associada a rols i
funcions concrets. Es tracta de transmetre valors i referències
que ens permetin sentir-nos homes i dones de forma diferent,
fora dels predominants que deriven de la societat patriarcal.

LES DONES SÓN LES QUE FACILITEN
EL CANVI VERS LA IGUALTAT. ELS
HOMES MOLT MENYS
La cultura masclista imposa el criteri dels valors
masculins com a referents universals
Caminem en bona direcció per aconseguir una igualtat efectiva
malgrat que ens sembli poc i que no ho aconseguirem. I
és poc perquè queda molt camí per fer encara. Però tenim
ara una societat més crítica, que ja identifica com masclista
determinades expressions o actituds, que determinades declaracions que pot dir, diguem, un senyor ministre per exemple,
es consideren masclistes, per molta especialització, formació
o advocacia de l’estat que tingui aquest senyor ministre. Tot
i que el canvi és gràcies a les dones, són elles les que han
canviat més. Els homes no hem canviat tant, diu Lorente.
Quin rol han de jugar les administracions públiques i
en especial els ajuntaments per eradicar aquesta xacra?
Els prop de 1000 assassinats que s’han registrat a Espanya a
els darrers 15 anys necessitarien una resposta social i institucional de major intensitat. Un masclisme “que és cultura”,
normalitzat socialment, ha avançat, principalment, perquè
la dona ha evolucionat. La majoria dels homes, en canvi,
es mantenen en una posició “aparentment neutral” que, al
final, “és estar a favor de masclisme”.
El masclisme és cultura i la cultura és coneixement, que són totes
aquestes idees, referències, costums que ens hem donat històricament per establir la convivència dins la societat, i la masclista

és la que imposa el criteri del masculí com a referència universal.
L’home és la referència de la normalitat, d’allò general, mentre
que la dona queda reduïda només a determinats àmbits que, a
més, estan sota el marc general sempre de la referència masculina.
El postmasclisme és la nova estratègia per aconseguir mantenir la desigualtat o per avançar vers la igualtat efectiva?
Al llibre Los nuevos hombres nuevos. Los miedos de siempre en
tiempo de igualdad baso l’argument en què el gènere masculí
ha ordit noves trames per a defensar la seva posició de poder,
i aquestes en fonamenten en els suposats problemes que la
incorporació de les dones a la vida activa ha tingut, sobretot,
en l’àmbit de les relacions familiars. Aquesta nova estratègia
se la coneix com a postmasclisme, per haver nascut, en el
context de la postmodernitat, i per haver mantingut des de
la seva aparició una certa distància respecte a les posicions
clàssiques del masclisme o del patriarcat, argumenta Lorente.
El patriarcat no accepta els drets aconseguits per les dones en
els darrers anys. I per això sorgeix la figura dels postmasclista,
és a dir el que busca és jugar amb la normalitat com a
argument i fer-ho, paradoxalment, en nom de la igualtat. Per
als postmasclistes tot el que sigui corregir la desigualtat, que
lògicament es dirigeix a atendre les dones que en pateixen les
conseqüències, és presentat com un exemple clar de desigualtat
per no contemplar dins d’aquestes mesures als homes. Fins
i tot arriben a presentar-les com un atac contra ells, ja que
moltes d’aquestes iniciatives busquen modificar privilegis que
la cultura els ha concedit, és a dir, els privilegis que els homes
s’han donat a ells mateixos. I en defensa pròpia acaben dient que
el que pretenen les dones i els homes que lluiten per la igualtat
no és la igualtat sinó atacar als homes i a tot el que els envolta. n
Principals llibres publicats
Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso: entre la
realidad social y el mito cultural, Granada, Comares, 1998
Mi marido me pega lo normal: agresión a la mujer: realidades
y mitos, Barcelona, Ares y Mares, 2001
Los nuevos hombres nuevos: los miedos de siempre en tiempos
de igualdad, Barcelona, Ediciones Destino, 2009
Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros: trampas y tramposos
en la cultura de la desigualdad, Barcelona, Editorial Crítica, 2014
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EL MASCLISME QUE ENS COLPEJA

Alba Alfageme Casanova.
Psicòloga especialitzada en violència masclista. Ha
participat en projectes internacionals en diversos països
i entitats en relació als drets de les dones. Ha realitzat
atenció psicològica a dones i noies que han patit
violències masclistes. Ha treballat durant més de 15 anys
al Departament d’Interior de la Generalitat coordinant
la Unitat de suport i atenció a les víctimes de violència
masclista i ha participat en recerques europees sobre tràfic
d’éssers humans i altres violències masclistes. Col·labora
en diferents mitjans de comunicació. @alba_a_c
La psicòloga Alba Alfageme reflexiona en aquest article
sobre l’arrelament de la violència masclista a la societat
i com colpeja les dones que la pateixen sense que, de
moment, hi trobem la manera d’eradicar-la i d’aturar
les morts. Recordem que en els darrers 15 anys ja són
prop de 1000 les dones assassinades per les seves parelles
o exparelles.
Un any més ens colpegen les històries de dones que
pateixen violència masclista. I és que les dades que intenten
comptabilitzar aquesta violència estructural, amaguen
realitats complexes, llibertats trepitjades i vides amenaçades.
La violència masclista és la principal causa d’inseguretat de
les dones. Una violència que es transforma, i s’adapta als
canvis socials. Violència masclista en entorns laborals,
assetjament sexual a l’espai públic o a través de les xarxes
socials, són tan sols alguns dels exemples de la gran variabilitat de les formes que pren aquesta violència.
Una guerra contra nosaltres, refrendada per un model social
patriarcal que utilitza la violència per a mantenir uns sistema de desigualtat entre homes i dones, on uns dispo-

FINS QUE EL FEMINISME NO
IMPREGNI CADA CENTÍMETRE DE LA
NOSTRA SOCIETAT, NO ACABAREM
AMB LA XACRA QUE ÉS EL
MASCLISME
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sen d’uns privilegis pel sol fet de ser homes, mentre altres
patim diferents formes de violència, pel sol fet de ser dones.
Aquesta violència estructural que ens colpeja al llarg
de les nostres vides, no només ens afecta en el seu format directe de l’experiència d’una situació de violència
viscuda, sinó que també ens impacta com a col·lectiu. I és
que el masclisme a banda d’utilitzar la violència personal,
també ha construït el discurs de la por i la inseguretat femenina que ens ha portat a créixer i viure en un món que
ens han fet creure i sentir com a hostil. Un món que ens
ha representat com a persones vulnerables, que hem de ser
protegides davant una realitat insegura que ens afecta per
la nostra feblesa. Aquest atac tan ferotge al nostre desenvolupament d’una plena ciutadania, ha afectat a milers de
dones, en aspectes bàsics de la nostra llibertat diària. Així,
més del 50% d’europees (segons la única enquesta sobre
violència masclista, FRA-2014), han renunciat a fer algunes activitats o a anar a determinats llocs simplement per
por. Una por que segons estudis britànics triplica la dels
homes. I tot plegat no és una casualitat.
La necessitat d’identificar les persones de l’entorn de la dona que pateix violència masclista
com a víctimes directes
L’educació desigual a la que ens confrontem des de la
primera criança, ja ens envia missatges diferents i ens
socialitza de maneres desiguals.
La violència masclista ataca i saboteja les nostres vides, i és
la principal causa mortal violenta de les dones.
Aquesta violència però no tan sols ens afecta a les dones, sinó
que també té derivades a l’entorn d’aquestes.
Les persones que formen part de la vida de la dona
també són víctimes d’aquesta violència patriarcal i en
moltes ocasions la pateixen de forma directe. Aquest és
el cas dels fills i filles que durant molt temps han estat
considerades com a víctimes secundàries. Però les evidències
de l’impacte psicològic i físic de l’experiència de viure sota
la violència, posen de manifest la necessitat d’identificar-les com
a víctimes directes d’un atemptat contra el seu desenvolupament i benestar. Urgeix acabar amb aquest atac flagrant
a la vida i als drets de les dones, i dels seus fills i filles. Cal
que la societat s’impliqui plenament en aquesta defensa,
perquè sinó l’omissió o la no acció, la fa còmplice del manteniment d’una de les violències més esteses i perverses que
es coneixen.
Fins que el feminisme no impregni cada centímetre de la
nostra societat exigint tal com defensava Àngela Davis que
les dones som persones, i per tant hem de poder gaudir dels
mateixos drets i llibertats que els homes, no acabarem amb
la xacra social que és el masclisme. n

PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE: 213 MESURES
El passat mes de setembre el Congrés dels Diputats va
aprovar el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere,
sense unanimitat de tots el grups polítics ja que Podemos
es va abstenir per considerar-lo insuficient. Una qüestió
a destacar d’aquest document és la definició de violència
de gènere que s’amplia no només a la que es produeix per
la parella o exparella sinó que inclou altres tipus de violència contra les dones que recull el Conveni d’Istanbul
com és el cas de la lluita contra el tràfic d’éssers humans
amb finalitat d’explotació sexual.

Sortida de la Plaça de la Vila de les participants
a la Marxa Contra la Violència Masclista 2016

Què li falta a aquest Pacte?
Per a Miguel Lorente, expert en violència masclista
aquest Pacte d’Estat arriba tard i desenfocat en els seus
plantejaments, ja que se centra en els resultats sense tenir
en compte la causa que provoca la violència que no és altre
que el masclisme i que requereix un abordatge integral. Cal
esmentar, per exemple, que en tot el document només una
vegada apareix la paraula “masclisme”, i ho fa per referir-se
a la necessitat de “prevenir en totes les etapes educatives”,
com si el masclisme fos una situació sobrevinguda i no la
pròpia cultura capaç de determinar la realitat i de definir les
identitats. És per això que aquest Pacte calia que s’enfoqués
contra el masclisme, no contra la part última de la seva
estratègia. Així es va entendre quan es va elaborar el Pacte
d’Estat contra el Terrorisme, i no contra els atemptats
terroristes. Malgrat aquest enfocament parcial, benvingut
sigui el Pacte encara que hem de tenir en compte que
l’objectiu final ha de ser transformar la realitat masclista de
la societat, no gestionar-la.

EL COMPROMÍS DE FINANÇAMENT
DEL PACTE D’ESTAT ÉS DE 200
MILIONS D’EUROS ANUALS A PARTIR
DE 2018 I PER UN PERÍODE DE 5 ANYS

213 mesures de prevenció, assistència i
protecció de les víctimes i dels seus fills/es així
com de les mares dels menors assassinats
D’entre totes aquestes mesures, en destaquem les següents:
• Sensibilització i prevenció
- Prevenir en totes les etapes educatives la violència de gènere, el masclisme, l’educació emocional i sexual i la igualtat
- Desenvolupar campanyes de prevenció i sensibilització
- Comprometre als mitjans de comunicació a divulgar
les sentències de casos de violència masclista
- Elaborar un Codi de Publicitat no Sexista
- Sancionar als clubs esportius que permetin l’apologia
de la violència de gènere en els esdeveniments esportius
- Suprimir les atenuants de confessió i de reparació del
dany en delictes de violència de gènere
- Incloure en els llibres d’Història el Moviment Feminista
- Impulsar una llei integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual
• Assistència i protecció a les víctimes i als fills/es
- Dissenyar un pla d’acompanyament i assessorament de
la víctima. Reforçar l’assistència jurídica, abans, durant
i després del procediment judicial.
- Incloure els fills/es en les valoracions de risc de les víctimes
- Estudiar l’actual sistema d’ajudes per a millorar la situació de les dones víctimes sense ocupació i avaluar la
seva substitució per un subsidi d’atur
- Garantir una prestació a tots els orfes per violència de gènere
- Adoptar mesures que permetin que la custòdia compartida en cap cas s’imposi en casos de violència de gènere
- Establir el caràcter imperatiu de la suspensió del règim
de visites sempre que el fill/a hagués presenciat, patit o
conviscut amb manifestacions de violència
- Prohibir les visites dels fills/es al pare a la presó, condemnat per violència de gènere
Què és el Conveni d’Istanbul
El Conveni d’Istanbul, també anomenat Conveni del
Consell Europeu sobre prevenció i lluita contra la violència vers les dones i la violència domèstica, és el primer
mecanisme vinculant a Europa per protegir, prevenir,
perseguir i eliminar totes les formes de violència contra
les dones. Vigent des d’agost de 2014, signat i ratificat
per l’Estat espanyol, reconeix la violència contra les dones
com una violació dels drets humans i fa que els Estats que
l’han ratificat siguin responsables de la seva aplicació en la
detecció, protecció i en la creació de serveis de qualitat. n
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PUNTS D’INFORMACIÓ PER PREVENIR EL SEXISME I LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES A L’ESPAI PÚBLIC I DURANT LES FESTES

El mes de maig de 2017 la ciutat de Sant Boi va posar en
marxar per primera vegada el Protocol d’actuació davant les
agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments
de la ciutat vinculats a l’oci. Durant les quatre nits de
la Festa Major de Sant Boi 2017-del 18 al 21 de maigl’Ajuntament va instal·lar dos punts d’informació i suport
en els que un equip de professionals expertes en violències
masclistes i LGTBIfòbies van oferir informació de caire
preventiu i van atendre de manera individual i confidencial
a totes aquelles persones que havien viscut una agressió.
Alhora es va crear un sistema de coordinació entre el
personal tècnic responsable dels esdeveniments, les entitats
participants i les responsables dels punts d’informació i
suport per tal de generar respostes col·lectives i adequades
davant de qualsevol agressió masclista en l’espai de concerts.
Concert Los 40 on tour. Festa Major Sant Boi 2017

Un total de 198 persones van ser ateses pels dos punt
d’informació i suport per unes festes lliures de violències
masclistes, de les quals 72 eren homes i 126 dones. Els
punts, situats a la plaça de l’Ajuntament i a la plaça de
l’Agricultura, van estar operatius 10 hores i 23 hores respectivament durant les nits de Festa Major. Pel que fa al
perfil de les persones ateses aquestes quatre nits, es tractava
majoritàriament de dones (un 63%), persones residents al
municipi de Sant Boi (70%) i les edats amb més freqüència
van ser les persones entre 16 i 35 anys (70%) destacant la
franja de 16 a 18 anys (un 40% de les atencions).

PROP DE 200 PERSONES
VAN SOL·LICITAR ASSESSORAMENT
ALS PUNTS D’INFORMACIÓ
SOBRE VIOLÈNCIA MASCLISTA
INSTAL·LATS DURANT LA
FESTA MAJOR
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La major part d’atencions estaven vinculades a la prevenció i a la informació sobre qüestions generals en
relació a la violència masclista o sobre els serveis
locals d’atenció però una part dels assessoraments estava
directament relacionada a casos de violència. Cap dels
casos atesos estava vinculat estrictament als espais de
festa sinó a situacions quotidianes i sostingudes. Per abordar
aquestes situacions es va derivar les persones als serveis
municipals adients com el SIAD, el servei d’informació i
atenció a les dones.
Des del mes del maig passat, el protocol s’ha utilitzat en
totes les festes dels diferents barris de la ciutat, posant a
disposició de la ciutadania informació sobre l’abordatge i
prevenció de les violències masclistes: des de materials de
la campanya Això no és amor fins a assessorament sobre
els serveis on adreçar-se en cas de patir o ser testimoni de
situacions de violència masclista o LGTBIfòbia.
Un dels objectius principals de la creació del protocol
d’actuació davant les agressions sexistes és visibilitzar la
violència sexual a l’espai públic i donar eines a les persones
i institucions per a poder-ne fer un abordatge col·lectiu.
En el cas que succeeixin i es detectin, es generen respostes
col·lectives organitzades i adequades, però sobretot, l’existència del protocol i les accions vinculades són en sí mateixes
actuacions de prevenció i sensibilització, en les que es posa
l’accent sobre aquelles actituds que no seran tolerables ni
tolerades.
La creació d’espais d’oci segurs, lliures de violències masclistes
i d’LGTBIfòbies és imprescindible per tal de garantir que
totes les persones, independentment de la seva identitat de
gènere u orientació sexual, puguin fer ús de la ciutat i dels
espais col·lectius de creació i consum cultural. n

8 DE MARÇ DE 2017:
DEFENSEM ELS DRETS DE LES DONES
La commemoració del 8 de març d’enguany es va dedicar al repte d’aconseguir la igualtat entre dones i homes;
igualtat de drets i igualtat d’oportunitats perquè avui encara són moltes les discriminacions que afecten les dones
per raó de gènere: dificultats d’accés a llocs de decisió, invisibilització, precarietat laboral, doble jornada... Per això
hem de continuar lluitant per assolir els Drets de totes les Dones.
A continuació presenten 7 fotografies representatives dels actes que van tenir lloc a Sant Boi al voltant del mes de març

Acte institucional amb les treballadores i treballadors de l’Ajuntament en el marc de la
programació del 8 de març de 2017.

Mobilització el #19J: Alerta feminista en contra de les violències masclistes i com a protesta pels pocs recursos per a la igualtat dels pressupostos generals de l’Estat 2017.

Festa Major 2017: Punt d’informació i
suport vinculat al protocol d’actuació davant les agressions sexistes a les festes.

Acte d’homenatge a les dones vinculades
professionalment al món de les tecnologies de la informació i la comunicació en
el marc de la programació de commemoració del 8 de març, dia internacional de
les dones. D’esquerra a dreta, Núria Vergés, doctora en societat de la informació
i del coneixement, Lluïsa Moret, alcaldessa i Laura Solís, tinenta d’alcaldia.

El projecte contes per a la coeducació en el marc de la
Diada de Sant Jordi 2017.  

6a Trobada de Sant Boi boig per l’esport femení en la qual van participar diversos clubs esportius de la ciutat

Actuació del grup de poesia de gent gran
en motiu de l’Ofrena floral al monument
de la Dona treballadora del 8 de març.

www.igualtatsantboi.cat
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