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vessant de la consultoria, ha elaborat protocols i eines per a la millora de la intervenció, vetllant pel 
treball en xarxa, l’ètica, deontologia i cura professional. 
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1.1. La tradicional invisibilització de les violències sexuals, fins i tot 
en els circuits d’abordatge de les violències masclistes

“Hi ha [dones] que identifiquen perfectament la violència en la 
parella, però el que a vegades no han identificat tant són altres 
tipus de violència. A vegades la senyora ve i explica la violència 
que pateix amb el marit però, entremig, explica situacions en 
l’àmbit laboral o abusos sexuals patits de petita, però ve pel que 
preval que és l’actual.” Núria Bel. SIE Terres de l’Ebre. En el do-
cument de Tamaia: 10 anys de trajectes de dones en situació de 
violència masclista: itineraris, vivències i relats 

Les violències sexuals han estat assenyalades i denunciades pel moviment 
feminista des de sempre. A Catalunya, durant els anys 70, en ple sorgiment 
de nombrosos grups i espais feministes, trobem ja la primera Comissió 
contra les Agressions de les Dones de la Coordinadora Catalana. Durant 
els 80, nombroses reivindicacions en relació amb la sexualitat i els drets 
sexuals van situar-se a l’agenda del moviment i de la legislació de l’època 
(anticoncepció, avortament…). I també als anys 90 i 2000, campanyes com 
ara “Contra les agressions a les dones, resposta social i no policial” asse-
nyalaven la necessitat d’articulació davant les violències sexuals (Paloma-
res, García Grenzner, 2015). 

Malgrat això, no és fins a finals dels anys 90 i arran del terrible cas de la 
senyora Ana Orantes (i gràcies a tota la trajectòria de denúncia en el movi-
ment), que premsa, institucions públiques i societat en general comencen 
a reaccionar davant una problemàtica que passa de privada i titllada de 
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“crim passional” a pública i, per tant, subjecta a ser tractada com a tal, amb 
un desplegament legislatiu i de polítiques públiques. 

Així doncs, l’any 2004 s’aprova de forma unànime la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género, que legisla de forma específica la violència que es dóna en 
l’àmbit de la parella, exparella o anàloga relació d’afectivitat. I malgrat que 
aquesta llei anomena amb caire de tipologia les violències sexuals –“la vi-
olencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”– només 
se centra en l’àmbit de la parella.

1.1.1 El desplegament de la Llei Catalana i una xarxa d’atenció centra-
da en l’àmbit de la parella

A Catalunya, el desplegament de la Llei va realitzar-se a partir d’un treball 
llarg i participat per moltes entitats feministes i especialitzades, que va 
culminar en la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista. En aquesta legislació sí que trobem, per una banda, 
les violències sexuals descrites com a tipologia: “Violència sexual i abusos 
sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les 
dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violèn-
cia, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions 
sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la 
dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”; i 
per l’altra, incloses com a forma dins d’alguns àmbits, com es pot apreciar 
de forma resumida en la següent figura:
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Tipologies de violències 
masclistes 

• Física

• Psicològica

• Sexual i abusos sexuals

• Econòmica

Àmbits de les violències 
masclistes

• Parella

• Família

• Laboral: assetjament per raó de sexe i assetjament sexual

• Comunitari: agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació 
sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina o risc de patir-la, 
matrimonis forçats, violència derivada de conflictes armats i violència contra 
els drets sexuals i reproductius

De la Llei, a més, se’n deriven algunes eines com ara el Protocol Marc per a 
una intervenció coordinada contra la violència masclista, publicat l’any 2009, 
que és el document usat perquè cada territori –municipi, comarca, de-
marcació específica– creï els seus mecanismes de coordinació i treball 
en xarxa a partir de quatre nivells bàsics d’intervenció: prevenció, de-
tecció, atenció i recuperació. 

Així, en congruència amb el desenvolupament legislatiu i de serveis espe-
cialitzats, durant la primera dècada dels 2000, arreu del territori es van 
anar creant comissions de treball que van generar protocols i circuits molt 
centrats en l’atenció directa i sovint d’urgència (i, per tant, amb un paper 
clau dels serveis sanitaris per la cura de lesions, policials per la denúncia, 
i socials per l’acollida o recerca d’habitatge d’emergència). I cap a finals 
de la dècada, a partir de la llei catalana i el protocol marc del 2009, es va 
realitzar tota una tasca de revisió i ampliació dels protocols i circuits, aco-
llint molts altres serveis importants per a la detecció, així com considerant 
la importància d’atendre demandes no explícites, l’acompanyament en el 
procés d’identificació o la necessitat de disposar de serveis per a la recupe-
ració. A més, aquest punt va anar de la mà del desplegament dels darrers 

Figura 1: Tipologies i àmbits de violències masclistes segons la Llei 5/2008 del 
dret de les dones a l’erradicació de les violències masclistes.

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol-Marc-2020.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol-Marc-2020.pdf
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vint anys d’una xarxa de serveis d’abordatge a les violències masclistes (a 
la qual anomenarem xarxa en aquest text) pública i també privada (Serveis 
d’Informació i Atenció a Dones -SIADs-, Serveis d’Intervenció Especialitza-
da -SIEs-, serveis d’acolliment, punts de trobada i molts altres duts a terme 
per entitats feministes amb projectes propis). 

El desplegament d’aquesta xarxa se centra, de forma molt majoritària, en 
l’atenció a les violències en l’àmbit de la parella. Aquesta és una conclusió 
clara de l’anàlisi que es va dur a terme des del grup d’estudi Antígona-UAB 
per l’Institut Català de les Dones l’any 2016, on s’assenyala que “les profes-
sionals de la xarxa manifesten estar capacitades per abordar o realitzar les 
derivacions oportunes amb relació a les situacions de violències en l’àmbit 
de la parella, però algunes manifesten no tenir les competències adequa-
des o no disposar dels recursos oportuns per fer front a violències masclis-
tes en alguns àmbits específics, i valoren que hi ha una manca de recursos 
per poder fer front a tot el ventall existent”. 

És així com es desplega una xarxa molt especialitzada però molt centrada 
en la violència masclista dins l’àmbit de la parella, i fins i tot dins del mateix 
àmbit ha calgut un recorregut i treball molt insistent per part d’entitats 
especialitzades per tal de considerar i saber-hi detectar les violències sexu-
als, gens evidents inicialment.

1.1.2 El fraccionament en l’atenció a les violències sexuals

Més enllà de l’àmbit de la parella, veiem com les violències sexuals han 
quedat recollides de forma especialitzada però també molt atomitzada en 
protocols específics, com ara: el Protocol per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, el Protocol d’actuacions per 
prevenir la mutilació genital femenina, el Protocol de protecció de les vícti-
mes de tràfic d’éssers humans de Catalunya, el Protocol per a la prevenció i 
abordatge del matrimoni forçós a Catalunya, o el recent Protocol de segure-
tat contra les violències sexuals en entorns d’oci que sovint, per desgràcia, 
s’han treballat a banda o en paral·lel a les comissions, circuits i protocols 
d’abordatge de les violències masclistes del mateix territori. 

https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf
https://web.gencat.cat/web/.content/Documents/200303-Protocol-matrimonis-forcat-DEFINITIU.pdf
https://web.gencat.cat/web/.content/Documents/200303-Protocol-matrimonis-forcat-DEFINITIU.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_VS_Oci.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_VS_Oci.pdf
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A més, de forma evident, les formes de violència sexual classificades com 
a assetjament o agressió (o fins i tot l’accepció d’abús del Codi Penal), han 
quedat bàsicament ateses per dos àmbits molt específics: seguretat i salut. 

Pel que fa a salut, en el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista 
en l’àmbit de la salut a Catalunya de l’any 2009 (actualment en revisió), 
trobem una classificació específica per a les violències sexuals en el darrer 
punt que comprèn quatre itineraris. El primer exposa: “dona que presen-
ta indicadors de sospita però que manifesta no patir violència”; el segon, 
“dona que afirma patir violència però que no es troba en perill extrem”; 
el tercer, “dona que afirma patir violència i es troba en perill extrem”; i el 
darrer, “dona que pateix una agressió sexual”. A més, en aquest cas comp-
ta també amb un document operatiu de violència sexual amb una àmplia 
descripció del procediment medicoforense però també d’atenció psicosocial. 

Aquesta visió mèdica –tant des del punt de vista forense com psiquiàtric– 
de l’abordatge de les violències sexuals també ve sostinguda per un dels 
primers models d’abordatge d’aquestes violències, el de l’Hospital Clínic 
de Barcelona i el seu “Programa de prevenció i tractament de les seqüe-
les psíquiques en les dones víctimes d’agressió sexual”, un servei gratuït 
d’intervenció psiquiàtrica i psicològica dirigit a les dones que han patit una 
agressió sexual que pretén tractar els efectes posttraumàtics d’aquesta. 

En paral·lel a la visió medicoforense i psiquiàtrica, les violències sexuals 
s’han vist bàsicament tractades des del prisma de la seguretat i judicial. I 
això és perquè la seva versió més estereotipada, la violació per part d’un 
desconegut, promou el pànic social, la persecució del delinqüent i, en de-
finitiva, una lectura individualitzada i llunyana dels marcs estructurals tra-
vessats pel gènere que ha estat àmpliament reforçada per la criminologia 
clàssica. La mateixa anàlisi de la xarxa (Antígona, 2016) concloïa que les 
violències sexuals queden de nou sumides estadísticament en les seves 
tipologies jurídiques, principalment de tipus penal (abusos o agressions 
sexuals), el que contribueix de nou a la seva invisibilització. De fet, és a par-
tir del 2014 quan el Departament d’Interior i Mossos d’Esquadra amplien 
els tipus de fets delictius i no només publiquen les agressions sexuals, sinó 
també totes aquelles relacionades amb la llibertat i indemnitat sexuals. 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/abordatge.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/abordatge.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
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Més enllà de les dades, cal destacar que els tabús sobre les violències sexu-
als i aquest tractament des de l’òptica de la seguretat i la salut ha generat 
que a la xarxa, sovint, hagin estat viscudes amb gran alarma, provocant 
que en alguns casos es poguessin generar procediments que deixaven poc 
espai per a la comprensió, acompanyament i respecte a allò que la persona 
que havia rebut aquesta violència podia sostenir.

Així doncs, a banda de la creació de protocols i circuits paral·lels per alguns 
àmbits, i de l’estereotip principal a l’hora d’abordar les violències sexuals 
que ha provocat aquest lideratge des dels àmbits de salut i seguretat, hem 
de sumar encara una gran escissió, que és la que es fa visible quan aques-
tes violències són patides per nens, nenes i adolescents (NNA). Aquesta 
violència sexual (abús segons el Codi Penal) s’ha treballat majoritàriament 
des de la lògica del desemparament i la desprotecció per part dels circuits 
i protocols específics d’infància en risc i, molt habitualment, sense vincu-
lació als circuits i serveis d’intervenció en les violències masclistes. De fet, 
no només sense vinculació, sinó que sovint fins i tot es podien apreciar 
recances i resistències evidents. Un exemple és l’anomenat Síndrome d’ali-
enació parental (SAP), un constructe pseudo psicològic sense cap mena de 
rigor que mai ha format part dels manuals d’avaluació d’ús internacional 
(DSM-V i CIE-11) però que ha impactat de forma important especialment 
en la judicatura. Aquest constructe simplista i dicotòmic es basa a con-
traposar bàsicament una progenitora alienant versus un progenitor alie-
nat. I proposa l’anomenada teràpia del càstig que es resol amb una ordre 
judicial que força la vinculació. En els casos de denúncia per violències 
sexuals, aquesta falsa síndrome també ha tingut un impacte terrible, fins 
al punt que segons l’estudi d’Antígona (2017) si la mare era la denunciant, 
era menys probable que el cas arribés a judici, cosa que va passar en el 17% 
dels casos, mentre que la taxa de judicis va arribar al 60% quan la primera 
denúncia va provenir del pare o altres membres de la família.

De fet, malgrat que en molts territoris comencen vies de treball conjunt 
de forma aplicada, el disseny de polítiques públiques encara està molt llu-
nyà d’aquesta incorporació de la perspectiva de gènere en les violències 
sexuals a NNA, fins i tot quan es poden afirmar algunes qüestions claus i 
evidents, com ara: que es pot considerar una violència patriarcal més, que 
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pràcticament el 100% d’agressions són realitzades per homes, que cal re-
visar les demandes que es realitzen a les mares per ser considerades amb 
les habilitats marentals suficients, i que és necessari entomar amb valentia 
com aquestes violències ataquen el que vindria a ser el cor del patriarcat: 
la família i el dret dels progenitors. 

Per últim, en els darrers anys, a més, cal sumar a aquesta parcialització 
en l’atenció de les violències sexuals els múltiples protocols de prevenció 
del sexisme o d’agressions sexistes en espais d’oci. Una multiplicitat de 
propostes que, de forma general, s’han anat desenvolupant responent a 
peticions i demandes polítiques i que, amb molt d’esforç tècnic, en els mi-
llors dels casos s’ha pogut vincular al circuit i protocol de violències mas-
clistes. Aquest ha estat un dels grans exemples tant de l’ampliació dels 
agents implicats en els circuits com del treball comunitari de les violències 
masclistes, que recuperarem una mica més endavant. 

1.1.3 Considerar les violències sexuals sota el marc de les violències 
masclistes

Aquest breu recorregut històric de la implementació dels circuits i xarxes 
de treball ens fa veure que, malgrat el marc internacional citat en anteriors 
capítols i la consideració àmplia que té el Conveni d’Istanbul, l’exclusió de les 
violències sexuals del marc legal estatal va contribuir a l’imaginari que les vi-
olències sexuals eren d’un altre ordre, no assumible sota el mateix paraigua. 

Ara, la gran disputa de les violències sexuals passa, entre altres qüestions, 
per poder ser analitzades, recollides i ateses des del marc de les violències 
masclistes, incloent-hi tots els àmbits, manifestacions, contextos, edats, 
etc., i amb l’objectiu de millorar la comprensió i sobretot un abordatge 
que, en aquesta fragmentació, produeix molt dolor i deixa sovint a les pro-
fessionals en situació de risc o desemparament. 

Necessitem un model d’abordatge que elimini aquesta fragmentació, i al-
hora una comprensió de la perspectiva de gènere que defugi l’estereotip 
victimista, paternalista o que converteix tota la intervenció en una lluita 
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entre dones bones i homes dolents. Aquesta és una visió que fa molt mal 
als serveis i entitats especialitzades de la xarxa perquè en el fet d’etique-
tar-los com “ideologitzats” els despulla de tota autoritat i rigor per a la in-
tervenció. I, per descomptat, res més lluny. Ideologia n’hi ha sempre, a tot 
arreu. De fet, la ideologia majoritària i entesa com a “neutra” és patriarcal, 
perquè és la base normalitzada de la nostra cultura. És per això que, preci-
sament, només situant aquesta perspectiva de gènere podrem equilibrar 
la mirada i pensar en intervencions més equitatives. 

I és des d’aquest convenciment que el següent punt d’aquest capítol pro-
posa desenvolupar les conseqüències de la visibilització de les violències se-
xuals i entendre com el seu desvetllament ha generat, i encara genera, múl-
tiples debats al voltant de la seva conceptualització i el seu abordatge. Tot, 
amb la voluntat d’acabar, en el tercer punt del capítol, amb propostes pos-
sibles per a la intervenció en l’àmbit català i, molt especialment, municipal. 

1.2 Els debats que se’ns generen en aixecar la catifa de les violències 
sexuals i les seves implicacions pràctiques en la intervenció 

“A mi m’agrada autosexualitzar-me. Hi ha una generació de femi-
nistes que no pertany a la meva generació, que són més grans, 
que no surten a les discoteques o a les festes de barri a lligar. I 
és així... Moltes parlen des de la seva tribuna, amb el seu marit 
i els seus fills, i jo ni tinc marit ni tinc fills, perquè la meva ge-
neració està marcada per unes relacions fracassades. Aleshores 
jo, si surto a lligar, vull lligar. I estic farta que em recordin cada 
dos per tres que puc ser violada. Per això faig apologia, faig una 
defensa, de l’autodefensa feminista.  L’autodefensa feminista no 
és victimitzar-se” Juana Dolores Romero, poeta, al programa de 
ràdio Vostè primer de RAC1

En els darrers anys, s’ha aixecat la catifa de les violències sexuals. L’explo-
sió de fils de Twitter (#cuéntalo, #metoo…), els webs amb testimonis en 
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primera persona i les manifestacions davant els processos judicials com el 
de “La Manada” han fet que es posi sobre la taula com aquestes violènci-
es havien estat summament callades per les arenes movedisses sobre les 
quals se sustenten. 

Poder-les nomenar ha estat, sens dubte, el primer triomf. Sembla simple, 
però no ho és en absolut. La por emmudeix, i sentir la legitimitat de po-
der-les nomenar, que aquestes paraules surtin amb so, que puguin ser es-
coltades, implica alhora una capacitat de detectar-les, de desnaturalitzar-les 
i de confiar amb qui escolta a l’altre costat. Implica no alimentar la vergonya 
i la culpa. Implica en si mateix una transformació de l’univers de possibilitats: 
assenyalar, demanar ajut, modificar creences mai qüestionades… 

Ara bé, és cert que aquesta visibilització també ha aconseguit posar sobre 
la taula moltes altres qüestions, algunes encara no resoltes i en ple debat, 
que tenen la seva repercussió directa en els models d’intervenció. Resulta 
molt difícil ordenar-les de manera lògica, perquè la interrelació és molt 
complexa, però la proposta és mencionar-ne algunes, posar llum i consci-
ència al fet que hem d’encarar els debats amb cura, i entendre també que 
tenen implicacions en els models i, en darrera instància, en com es realit-
zarà l’atenció i es modificarà un sistema de creences molt profund.

1.2.1 Reptes en la definició i categorització de les violències sexuals 

Les violències sexuals impliquen un ampli espectre de successos en àm-
bits, formes i tipologies molt diverses. Això mateix fa que la seva classifica-
ció, ordenació i la mateixa definició no siguin gens senzilles. De fet, són fins 
i tot fonts de debat en el moviment feminista i en els models d’intervenció.

Pel que fa a la seva definició i classificació, sí que hi ha consens sobre que 
cal anar més enllà de les descripcions del Codi Penal, criticades per la dis-
tinció entre “agressió” i “abús” en funció o no de l’ús de la violència. Mal-
grat això, aquesta categorització penal és la que trobem encara en molts 
protocols, especialment els de caràcter sanitari i policial que, com hem dit, 
són els que han imperat fins ara en aquest tema. 
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Per defugir d’aquesta definició penal, en molts casos s’ha usat la definició 
de violències sexuals de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): “Qualse-
vol acte sexual no desitjat, sigui un intent o la consumació de l’acte, exer-
cit per qualsevol persona, independentment de si aquesta és la parella o 
coneguda per la víctima, i en qualsevol espai, incloses la llar i la feina”. O 
d’altres més generals com ara “Tot acte que atempti contra els drets fona-
mentals de la llibertat i autonomia sexual de les persones, amb els límits 
personals” de l’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment 
(AADAS) o “Una intromissió il·legítima no autoritzada cap a la sexualitat de 
la persona” de la Xarxa Feminista la Safor-Valldigna.

Entenent que molt probablement ens calen definicions molt àmplies per 
a poder abastar tot allò del que s’està parlant, cal considerar que en la re-
cerca d’alternatives per a definir-la tenim alguns debats sobre la taula amb 
implicacions pràctiques, com ara:

• Sobre el desig: la inclusió del terme desig en les definicions (com fa 
l’OMS) és relativament habitual i considerat en si mateix problemàtic, do-
nat que pot haver-hi consentiment però no desig i a la inversa. 

• Sobre el consentiment: pel concepte de consentiment, treballat ja en el 
primer capítol, es valora la seva opció de ser adjectivat (consentiment afir-
matiu) i també el que pot comportar la seva expressió. És en aquest punt 
on es considera superat el “No és no” i s’aposta per un “Només sí és sí”. 
Però també aquesta darrera opció, considerant la nostra cultura sexoafec-
tiva i de seducció, compta amb veus discordants que apunten que això en 
la pràctica pot ser complex d’expressar en tots els actes i, a més, que d’al-
guna manera reprodueix la idea que una dona primer ha de tenir un “no” 
i, de nou, davant un “sí” pot quedar estigmatitzada (Garaizabal, 2020).

• Sobre la gradació: si hem de desenvolupar aquest “qualsevol acte” o 
“tot acte” en una certa gradació o no també és un debat, que té a veure 
amb com s’anomena allò que es viu. És a dir, si, més enllà que cada persona 
que ha rebut violència pugui viure-ho de manera pròpia i particular, hem 
de considerar poder-les diferenciar en funció de la gravetat, la intensitat 
(fa uns anys s’usava d’alta o baixa intensitat) o el contacte. Trobem algunes 
propostes que diferencien entre sí conductes com ara: exhibició, assetja-
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ment, tocaments, agressió, violació... per tal d’ajustar les polítiques i molt 
especialment els models d’intervenció. Un exemple concret seria el debat 
al voltant de la resposta a aquells actes que poden generar malestar (mi-
rades, floretes…) lluny de la línia de la intimidació. Es planteja fins a quin 
punt el marc legal, penal o administratiu ha de respondre davant d’això, o 
si el que cal és potenciar respostes personals o comunitàries apoderado-
res (Macaya, 2020). El debat sobre allò que etiquetem com a violència és 
complex i hi aprofundirem una mica més en el punt 3 del present capítol. 

Per últim, és interessant assenyalar que, quan intentem generar una ca-
tegorització de les violències masclistes des de la perspectiva de les vio-
lències sexuals, se’ns queda curt el marc de categorització per tipologies 
i àmbits que proposa el protocol marc, ja que són molt més transversals 
(Fig.1 del present capítol). 

Aquesta categorització, que ha estat molt útil fins al moment, caldria revi-
sar-la per tal d’incloure diversos aspectes. Per començar, dos àmbits que 
no van ser inclosos en el seu moment en la Llei 5/2008 i que tenen una 
clara repercussió quan parlem de violències sexuals: les violències digitals 
i la violència institucional.

• Les violències digitals són aquells actes de violència masclista comesos, 
instigats o agreujats, en part o totalment, per l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC), a través dels telèfons mòbils, inter-
net, les plataformes de xarxes socials o el correu electrònic (Serra, 2020). 
Aquesta dimensió tecnològica té elements específics i rellevants com ara 
la facilitat de cerca de continguts i la persistència dels mateixos a internet; 
la reproductibilitat i escalabilitat. Cada nova difusió de continguts promou 
i reforça les violències, pot donar lloc a la revictimització i crea un nou 
registre digital (Pikara, 2018). En el cas específic de les violències sexuals, 
hi ha pràctiques identificades, com ara el sexpreading, que consisteix a 
difondre fotos o material amb contingut sexual d’una altra persona sense 
el seu consentiment; la sextorsió, que és una forma d’extorsió sexual en la 
qual una persona rep xantatges o amenaces perquè enviï contingut sexual 
(Candela, 2020); o bé el grooming en línia, que implica que un adult es 
posi en contacte amb un NNA, amb la finalitat de guanyar-se la seva con-
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fiança i acabar amb la seva involucració en una activitat sexual (Save the 
Children, 2020).

• La violència institucional: Més enllà de la definició de victimització se-
cundària, que sí que recull la llei catalana, en el seu moment es va deixar 
fora un àmbit clau per a garantir els drets de les dones: la violència per part 
de l’Estat, exercida directament o bé sobre la que es té responsabilitat, 
tant per acció com per omissió. És a dir, més enllà del binomi dona (que 
pateix la violència) i home (que l’exerceix), l’Estat és també un agent que 
pot exercir la violència de gènere institucionalitzada (Bodelón, 2014), i no 
només per l’acció directa dels seus agents, sinó per tots aquells actes que 
mostren una pauta de discriminació o impediment de l’exercici dels drets 
de les dones. Un dels temes claus i amb més documentació al respecte 
és l’androcentrisme jurídic que assenyala la mateixa autora, però evident-
ment no és l’únic i va molt més enllà. Actualment hi ha diversos compromi-
sos polítics (Parlament, 2019 i Serra, 2020) per tal d’incorporar-la, voluntat 
que caldrà seguir detingudament. 

A més d’aquests nous àmbits, cal també considerar: 

• Que violències com la mutilació genital femenina o els matrimonis for-
çats, que ara trobem dins l’àmbit comunitari, són violències sexuals. I a 
més es produeixen en l’àmbit familiar. 

• Reconèixer no només a les dones, nenes i adolescents cisgènere, sinó 
també a les transgènere, les intersexuals o les que no es volen relacionar 
amb cap espectre del gènere binari.

• Altres poblacions afectades, com ara les que pateixen assetjament se-
xual de segon ordre, que és el que es dóna contra aquelles persones que 
reben atacs o represàlies per posicionar-se amb les persones afectades. 

• Que cal anar molt més enllà del binomi professional-persona afectada. 
En aquest sentit, la xarxa d’abordatge de les violències masclistes es va 
anar construint arran de la demanda del mateix moviment feminista i de 
la necessitat de garantir iniciatives públiques, però sobretot associatives i 
comunitàries que havien iniciat serveis d’atenció. Així doncs, es va desen-
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volupar una xarxa professionalitzada que ha estat l’encarregada de poder 
aplicar la Llei i els protocols d’abordatge que se’n desprenien. Veiem, però, 
en el cas de les violències sexuals, com els àmbits professionals s’eixamplaven 
(per exemple en els protocols de prevenció de les agressions sexistes en festes, 
que han inclòs regidories com la de Cultura o Urbanisme), però sobretot com 
era imprescindible comptar amb el teixit social, cultural, empresarial, veïnal, 
de grups feministes autònoms, etc. És a dir, aquesta realitat ens ha fet sortir de 
la lògica professionalitzada per entrar en una lògica summament interessant i 
amb un gran potencial, de base molt més comunitària.

• Que els nivells d’intervenció (prevenció, detecció, atenció i recuperació) 
se’ns han quedat també estrets. Que la prevenció no pot estar supedita-
da a l’atenció quan en realitat és autènticament transformadora, o que la 
diferenciació entre atenció i recuperació respon poc a les realitats i neces-
sitats de les dones. 

• Que la realitat dels darrers anys ens aboca a revisar i pensar en models 
d’abordatge menys encotillats per la lògica del marc legal i els serveis i més 
pensats per les realitats i necessitats de cada persona i distribució territorial. 

Per tot el que s’ha exposat en aquest punt, algunes autores com Pineda 
(2018) proposen ordenacions que permetin també incloure nous àmbits i, 
molt especialment, manifestacions, de manera que ens permeti interpel-
lar de forma més directa l’enfocament, els eixos d’intervenció, les manifes-
tacions i els àmbits funcionals.

1.2.2 El repte de la (falsa) disputa entre el reconeixement i l’agència 

Com hem anat assenyalant, les violències sexuals han tingut una trajectò-
ria d’intervenció molt centrada en la imatge de l’agressió sexual per part 
d’un desconegut que, malgrat estar estereotipada i allunyada de la totali-
tat de les dades reals, ha creat un impacte en la percepció i intervenció de 
les violències sexuals, tot generant: 

• Un marc cultural que ha instal·lat les violències sexuals com a cúspide 
d’una pretesa piràmide o “iceberg” on, per sota de l’assassinat, és la pitjor 
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situació que pot viure una dona o nena. Tan propera a la mort, que sor-
tir-ne amb vida té tota una sèrie de prejudicis en relació amb la capacitat 
de defensa o les seqüeles que irremeiablement es patiran. Arribant fins i 
tot a la culpa o cert estigma, l’intercanvi de sexe per vida que assenyala 
Hercovich (1997).

• Una narrativa patriarcal del terror en les violències sexuals (Barjola, 
2018), que a partir de casos mediàtics imposa una disciplina a totes les 
dones, especialment a les joves.

• Por, culpa i vergonya, associades a qualsevol classe de violència viscuda, 
però molt especialment a les violències sexuals. Una culpa que sol anar 
molt lligada a una pretesa transgressió moral, i una vergonya que té una 
dimensió de censura interna i ocultació. Una combinació que fa complexa 
l’expressió del fet succeït. 

• Una doble estigmatització davant determinades circumstàncies perso-
nals de les dones en situació de violència sexual com, per exemple, VIH, 
prostitució, drogodependències o malaltia mental.

• Incongruència i inestabilitat del marc jurídic on se situen les violències se-
xuals, que per una banda sol exaltar-se apel·lant a la denúncia, a l’assenyala-
ment, etc., i alhora genera processos de gran desprotecció i revictimització. 

Aquestes qüestions han provocat, entre d’altres, importants efectes en la 
intervenció en les violències sexuals. Per citar-ne els dos més evidents, en 
primer lloc ha situat en el centre de la intervenció la persecució de l’agres-
sor i la cerca de la prova per a afirmar la seva culpabilitat i la credibilitat 
de la víctima. Per aquest motiu, com s’ha assenyalat, trobem directament 
molts protocols que són específics d’atenció sanitària o policial, i també 
molts debats en els circuits d’abordatge que sovint es troben en aquesta 
lògica d’intervenció que, com és evident, no encaixen amb la diversitat de 
les violències sexuals. I en segon lloc, aquest estereotip també repercu-
teix en els efectes d’aquestes violències, de manera que sovint ha generat 
debat sobre els espais d’intervenció adequats per a l’atenció i recupera-
ció d’aquestes. Actualment tenim disponibles diversos estudis sobre els 
efectes de les violències sexuals que mostren una gran variabilitat. Segons 
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l’OMS (2013), es poden patir conseqüències de caràcter conductual, social 
i de salut mental. Entre aquestes darreres se situen el trastorn per estrès 
posttraumàtic (probablement el més nomenat i treballat en aquests ca-
sos), la depressió, l’ansietat, les dificultats del son, els símptomes somàtics, 
les idees o comportaments suïcides, els trastorns de pànic o les conductes 
d’alt risc. En alguns casos, es treballa també des de la perspectiva del trau-
ma complex (Nieto, López, 2016) que bàsicament es dóna quan hi ha una 
acumulació de la traumatització crònica. Però l’experiència de les entitats 
especialitzades i dels circuits d’atenció és que hi ha una diversitat impor-
tant en com, cada dona, NNA, desenvolupa diverses estratègies d’afron-
tament i supervivència davant experiències potencialment traumàtiques. 

Aquests dos punts han estat, desgraciadament, intensament relacionats, 
i les anàlisis de les sentències ens assenyalen que sovint la defensa de la 
dona que ha patit violència sexual s’ha construït sobre un estereotip de 
“víctima ideal” de la que s’espera tota la resistència, la fugida i la denún-
cia immediata (Creación Positiva, Antígona, 2018). És a dir, no només ha 
de defensar la seva sexualitat i d’alguna manera virtut sinó que, a més, se li 
adjudica un paper absolutament impotent i sense cap responsabilitat. I això 
és summament pervers, perquè treu agència, perquè a la mínima que no es 
compleix amb el clixé de “bona víctima” es posa en dubte el relat i perquè, a 
més, té efectes directes en la seva recerca d’ajut i procés terapèutic. 

És necessari tenir present que les capacitats per a l’enfrontament de la 
violència viscuda són múltiples i es donen de diverses formes, i per això cal 
defugir dels posicionaments que només contemplen els extrems –o bé es 
calla i normalitza, o bé crea un trauma agut– i entendre que caldrà acom-
panyar les dones des de tots els matisos existents, assenyalant l’agència i 
acompanyant en el procés que se’n desprengui. 

Sovint, aquest estereotip sobre els efectes i la recerca de proves ha fet 
que es pugui posar en dubte quin seria l’espai adequat d’intervenció, però 
podem afirmar amb tota contundència que l’espai per a poder atendre 
i acompanyar aquestes violències sexuals amb els seus diversos matisos, 
processos i circuits d’intervenció és la xarxa d’abordatge de les violències 
masclistes a Catalunya. Certament, caldrà assegurar, com s’assenyala en el 
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darrer punt del capítol, que s’acompleixen amb els estàndards internacio-
nals, però entenem que no tindria cap mena de sentit crear circuits paral·lels. 

1.2.3 El repte de l’aplicació de la interseccionalitat 

La perspectiva interseccional, com a concepte encunyat per la jurista afro-
americana Kimberlé Crenshaw, es pot entendre com aquella mirada que 
ens pot fer visibles les desigualtats dins dels grups socials per tal d’evi-
tar-ne exclusions, recollint tant la mirada antiracista i post colonial que ha 
impactat en el moviment feminista i la perspectiva de gènere, com altres 
eixos de desigualtat i opressió com, per exemple, l’origen, la diversitat fun-
cional, l’edat o la classe social, entre d’altres. Com a eina d’anàlisi, la mira-
da interseccional ens assenyala que totes les persones estan situades en 
eixos de desigualtat, cosa que ens pot ajudar a abordar tant l’opressió com 
el privilegi, configurant experiències de vida singulars i situades que caldrà 
tenir en compte.

Aplicar aquesta perspectiva no és senzilla, però resulta imprescindible en 
l’abordatge de les violències de forma general, per visibilitzar altres eixos 
de discriminació que pateixen les dones, a més de pel sol fet de ser-ho, 
que poden estar operant alhora i generant una explicació pròpia d’allò més 
rellevant o pel que se sol·licita ajut. A més, determinats prejudicis tenen un 
efecte evident en la demanda, la credibilitat, els recursos als quals s’acce-
dirà… que són imprescindibles contemplar. 

En el cas específic de les violències sexuals, s’entrecreuen de forma cruen-
ta. Per exemple, no va ser fins al canvi de bé jurídic a protegir –la llibertat 
sexual i no l’honor–, que les dones treballadores sexuals no tenien ni el 
dret a denunciar una violació. O un altre exemple: en les dones amb diver-
sitat funcional, especialment en els casos amb discapacitat intel·lectual, 
la seva lluita per l’accés a la sexualitat ha estat molt complexa, i el debat 
sobre el desig, el coneixement i, per tant el consentiment, està sobre la 
taula, alhora que pateixen un alt índex d’aquestes violències. A més, els 
prejudicis sobre la cultura o els costums de les dones llegides com a raci-
alitzades impacten en la recerca d’ajuda i denúncia, així com el seu estat 
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administratiu. I per descomptat, qüestions en relació amb la salut mental 
impacten de forma contundent en la credibilitat de qualsevol dona o NNA. 

També en aquest punt val la pena considerar l’impacte del fet que les polí-
tiques LGTBI surtin del marc estret dels drets civils per entrar en l’abordat-
ge conjunt d’un marc heteropatriarcal, establint polítiques per a la diversi-
tat d’orientació sexual i d’identitat de gènere, i prevenir la LGTBI fòbia. Per 
a molts municipis està suposant també un repte d’interacció i creixement 
conjunt, a partir dels Serveis d’Atenció Integral (SAIs), dels protocols de 
prevenció de les violències sexistes/sexuals en l’oci nocturn, etc.

1.2.4 El repte de les propostes en relació amb els agressors. 

En els darrers anys s’ha defugit d’interpretar les agressions sexuals com un 
acte sexual. Des d’aquesta visió, es treu de l’esfera de la sexualitat i les relaci-
ons tot allò que té a veure amb l’exercici de la violència, i es situa una cultura 
de la violació que legitima pràctiques d’abús i poder i articula mecanismes de 
control cap a l’autonomia i llibertat sexual de les dones. Tot i això, i sobretot si 
ampliem l’espectre - els grisos - de les violències sexuals, podem trobar algu-
nes divergències, tant en la conceptualització que s’acaba de descriure, com 
amb la proposta d’accions a dur a terme amb l’agressor. 

El cert és que la criminologia ha treballat de forma profunda en tipologies 
i programes per als agressors sexuals que, d’alguna manera, corresponen 
més a l’estereotip. En aquest sentit, és important recordar que el nostre 
sistema jurídic i penal està impregnat també d’un biaix racista, patriarcal i 
de classe important, i que això té conseqüències en els estudis i programes 
que se’n desprenen. De forma majoritària, des dels àmbits feministes no 
s’aposta per una via punitivista d’augment de les penes, ni per una con-
demna permanent revisable com assenyalen alguns partits d’extrema dre-
ta. No es tracta d’un nombre concret d’anys, sinó que es focalitza en atacar 
les causes estructurals. 

Així doncs, tenim també sobre la taula un debat important sobre les pràc-
tiques a dur a terme, més enllà del sistema juridicopenal, amb els nois i 
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homes considerats agressors. Molt especialment si són, com en la majoria de 
casos, de l’entorn proper. Un dels temes en discussió és la denúncia pública, 
considerada per una banda com una possible eina per posar en alerta futures 
víctimes i, per altra, com un procés poc garantista, sovint poc efectiu i amb poc 
impacte per a dones que no tenen una dimensió pública o comunitària. 

En qualsevol cas, és un repte fonamental a debatre perquè, si no, anem 
d’un l’extrem a l’altre, i sembla que els casos només puguin acabar en la 
denúncia penal o en la impunitat i el silenci. Per això, cal pensar en quins 
són els processos de reparació possibles, mantenint les voluntats i necessi-
tats de les persones agredides, i alhora les garanties en tots els procediments. 
Així serà possible que, més enllà de la via juridicopenal i totes les limitacions 
que aquesta té, puguem construir processos considerats justos per a la per-
sona que ha viscut la violència i, si és possible, cercar la transformació amb 
propostes clares però adequades i proporcionades per a l’agressor. 

Per concloure aquest segon punt en el capítol, esdevé clau recordar que 
hem de ser conscients que els darrers quinze anys hem treballat amb un 
model que se’ns queda estret. I que ampliar-lo implica anar més enllà del 
marc de la llei i els protocols, i que sobretot, ens cal entomar amb rigor i 
respecte debats complexos, alguns històrics dins del feminisme. 

1.3 Propostes de futur per implementar en clau comarcal i municipal

“La violència és tòxica. Altres professions que manegen ele-
ments tòxics utilitzen guants o mascareta. De la mateixa manera, 
nosaltres necessitem altres eines per a protegir-nos del treball”. 
Leonor Cantera Professora titular de psicologia social a la UAB

Si el primer punt d’aquest capítol pretenia situar quin ha estat el recorre-
gut de la intervenció en violències sexuals en els darrers vint anys a Cata-
lunya, i el segon intentava exposar, de forma sintètica, alguns dels debats 
que tenim sobre la taula i que tenen un efecte directe en aquestes propos-
tes d’abordatge, en aquest tercer punt finalitzarem amb algunes propostes 
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pràctiques de treball, sobretot en l’àmbit municipal i comarcal, motiu pel 
qual només es farà una breu reflexió prèvia en clau de país. 

És evident que Catalunya necessita, com s’ha dit en aquesta mateixa pu-
blicació, un model propi d’abordatge de les violències sexuals que pugui 
recollir els reptes aquí plantejats. Això és, com a mínim, un model que sota 
el paradigma de les violències masclistes pugui consensuar definicions; re-
ordenar àmbits, manifestacions i tipologies; incloure de forma transversal 
les violències sexuals a NNA; i incloure una visió i aplicació interseccional. 

A més, òbviament, caldrà un enfocament feminista i de drets humans, bà-
sic per a situar les dones i els NNA en el centre de la intervenció, ajustant 
temps i necessitats. I haurà d’anar de la mà de les consegüents modifica-
cions legislatives que avui en dia s’estan treballant i acabaran, en un mo-
ment o altre, acordant-se. 

Per aquest procés ens caldrà tot el coneixement col·lectiu generat durant 
els darrers anys, de totes les professionals, tècniques de la xarxa d’abor-
datge, i també anar més enllà amb una visió molt més global des d’una 
perspectiva comunitària. El repte de transformar el model (i no de fer-lo 
encaixar en el mapa de serveis actual) necessitarà astúcia i estratègia, però 
també dosis de creativitat que s’haurien d’entomar amb l’entusiasme que 
genera la possibilitat d’anar més enllà, de possibilitar un canvi estructural, 
transformador, que no només “gestiona” el millor possible, les situacions 
que requereixen atenció directa. 

Evidentment, aquest model també requerirà d’una clara implicació política 
i pressupostària. Una implicació que hem vist escenificada en moltes ocasi-
ons, i que ara, requereix de forma urgent d’una pràctica compromesa, amb 
calendari, pressupost i lideratge. 

Així doncs, estem en un moment de canvi, de cerca de nous marcs que or-
denin aquest abordatge a escala de país, però és cert que algunes qüesti-
ons de gran importància poden iniciar-se des d’ara mateix, en aquest marc 
comarcal o municipal. N’indiquem algunes amb la voluntat que puguin ser 
de la major utilitat. 
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1.3.1. El treball en xarxa de les violències sexuals sota el circuit 
d’abordatge de les violències masclistes. 

Actualment comptem en el territori amb un desplegament important de 
municipis, mancomunitats, comarques o vegueries que han articulat es-
pais de treball (comissions i protocols) al voltant de les violències masclistes. 

Una pràctica essencial seria coordinar tots els espais que actualment po-
den anar per separat (taules de mutilació genital femenina, espais d’aten-
ció a les agressions sexuals des d’àrees de salut, xarxes contra els matrimo-
nis forçats, etc.) sota el marc de les violències masclistes. 

En general, és molt útil partir d’espais que generen interessos comuns (jor-
nades, sessions de formació, avaluacions conjuntes…) des d’on es poden 
analitzar les necessitats i ordenar dispositius viables i formals de treball 
que perdurin en el temps i resultin professionalment útils i potents per als i 
les professionals del territori. Aquesta proposta, més enllà de ser de sentit 
comú, té un impacte important en dos grans temes, pels que necessitem 
espais d’escolta i treball conjunt. El primer és el de la interseccionalitat en 
relació amb les dones d’orígens diversos, ja que el treball conjunt d’algu-
nes d’aquestes violències sexuals (matrimonis forçats, mutilació, etc.) aju-
da a generar pràctiques molt més conscients i aterrades en relació amb la 
diversitat i necessitats de totes les dones, fins al moment no visibilitzades 
per comissions homogènies. Un exemple en podria ser el protocol d’abor-
datge de les violències masclistes de l’Ajuntament de Granollers (2017).

I l’altre gran tema a treballar és el de les violències sexuals a NNA. En 
aquest cas, les experiències que han posat en diàleg els circuits de violènci-
es masclistes amb els de protecció a la infància han valorat la importància 
d’integrar les dues perspectives, i que, davant els enormes reptes que ens 
suposen aquestes situacions, sumar recursos, treball en xarxa i sabers col-
lectius esdevé essencial. És evident que el que es necessita és un model 
de país que pugui generar circuits segurs i no revictimitzadors per a les cri-
atures però, mentre això estigui en construcció, resulta molt útil posar en 
diàleg els serveis implicats en un territori concret, per tal de sumar visions, 
esforços i estratègia. Alguns exemples d’aquesta pràctica són els protocols 
del Bages (2015) i de l’Anoia (2019).
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1.3.2 Centrar la mirada en les violències sexuals, usant una “check-
list” com a punt de partida

Un exercici clar i que pot resultar útil, un cop reunificada aquesta xarxa i 
identificada la comissió de treball, és començar a centrar la mirada en les 
violències sexuals partint de la revisió d’un llistat que, de forma concreta, 
ens indiqui quin és l’estat actual d’abordatge de les violències masclistes 
i concretament de les violències sexuals. De forma específica, en aquesta 
mateixa publicació la Maria Naredo ens exposa un llistat de 30 preguntes 
que poden ser un excel·lent punt d’inici.

També en el seu moment, el Protocol Marc per una intervenció coordina-
da a Catalunya va elaborar, de forma participada, uns estàndards de ser-
vei. Per bé que en l’actualitat, com s’ha expressat, el model queda estret, 
algunes preguntes poden ser igualment útils per a detectar mancances i 
millores, i poder generar així una proposta de treball. En aquest document 
es pregunta bàsicament sobre tres temes: 

• Quins subjectes interactuen en la intervenció. És a dir, quins són els pa-
ràmetres que garanteixen a les persones professionals la realització d’una 
intervenció de qualitat, i quins haurien de ser els paràmetres que garantei-
xen el dret a una atenció de qualitat per a les dones i els NNA.

• Quins serveis i recursos participen en la intervenció. Quina disponibilitat 
de serveis i recursos hi ha, i quins haurien de ser els estàndards de qualitat.

• Què s’ha de fer, com i quan, i quins són els contextos d’actuació. És a dir, 
quins rols professionals hi intervenen, on se situen els límits, com s’eviten 
revictimitzacions, etc. 

El mateix protocol marc recull estàndards específics per a les violències 
sexuals que, a espera d’un model d’abordatge clar, poden ser útils per al 
treball aterrat en els municipis. Aquesta revisió resultarà bàsica per a po-
der abordar violències que poden generar molt malestar en la xarxa i que 
necessiten espais clars i ordenats de deliberació i presa de decisions. 
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1.3.4 Millorar la xarxa, defugint de circuits en paral·lel 

A mesura que les violències sexuals s’han anat destapant i nomenant, més 
dones i NNA poden sol·licitar espais d’atenció. Cada cop més, es va defu-
gint l’estereotip que situa la intervenció judicial i sanitària en el centre, i 
que les seves conseqüències només poden ser acollides psiquiàtricament. 

Pel que fa al que entenem com a recuperació, és necessari defugir de les 
propostes d’extrems, que plantegen o bé un trauma perpetu o bé la nega-
ció o normalització del fet, per entendre que els efectes en cada persona 
s’inscriuran d’una manera particular i caldrà valorar quins espais són els 
més adequats per ser tractats. L’actual xarxa d’atenció a les dones compta 
amb espais de recuperació a llarg termini per part dels SIEs, SARA o els 
serveis estables des d’entitats feministes, que haurien de ser considerats 
els serveis principals en aquests casos.

Així, l’aposta no seria pas crear centres específics i un doble circuit per a 
les violències sexuals, sinó justament transversalitzar les violències sexu-
als a tota la xarxa. I certament, com s’assenyalava a l’inici d’aquest punt, 
això s’ha de garantir amb una perspectiva de país, perquè en depèn tot 
un model que ara mateix no està acomplint els estàndards internacionals. 
Més enllà del model global, les mancances principals es situen en l’aten-
ció d’emergència especialitzada en violències sexuals (acompanyament 
emocional i jurídic), la garantia de la disponibilitat d’atenció (sense llistes 
d’espera) i l’accessibilitat als serveis (amb interpretació presencial i telefò-
nica, amb procediments per acollir diversitats funcionals, amb la garantia 
d’atenció per a adolescents…) 

Però també és cert que les experiències territorials són diverses i que cal, 
doncs, una diagnosi acurada a aquesta escala per valorar tots els serveis 
(d’atenció en violències, de salut, socials…) que poden atendre aquestes 
situacions i quines poden ser les seves necessitats i possibilitats. 
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1.3.5 Formació continuada i supervisió

Certament, que la xarxa sigui especialitzada no vol dir que no tingui ne-
cessitats específiques en relació amb l’atenció de les violències sexuals. 
Sovint es diu que la violència és “tòxica”, és a dir, que causa uns efectes 
en aquella persona que hi ha de treballar, que en altres professions seri-
en controlats per barreres de tipus físic (guants, mascareta, etc.). Aquesta 
analogia permet entendre el patiment o desgast professional al qual pot 
conduir una atenció professional en violències que no té un marc de cura 
en l’àmbit laboral.

Tot treball basat en el manteniment d’un vincle professional a partir de 
l’escolta i l’acompanyament en el procés sempre serà complex, no només 
perquè no hi ha fórmules úniques, sinó també perquè el treball a realitzar 
passa d’alguna manera per la mateixa professional. El treball amb les vio-
lències sexuals, a més, té algunes particularitats de caràcter moral i ideo-
lògic, tal com s’ha anat assenyalant, que encara pot fer-ho més complex. 

Partim, doncs, d’un posicionament inicial basat en el fet que el treball en 
violències sexuals requereix un treball personal. I aquí s’hi sumarà de for-
ma imprescindible una formació continuada i, a més, el marc institucional, 
on caldrà comptar amb diverses eines per a garantir un funcionament de 
qualitat (protocols, mapes de processos, etc.), sense mai perdre de vista 
que serà essencial treballar des del “cas per cas”. Seran situacions sovint 
gens fàcils, amb molt de patiment o dificultats per a la regulació, que tam-
bé poden causar gran impacte a les professionals. 

Per això, serà bàsic comptar amb un espai de supervisió, entesa com la tas-
ca d’exercir una mirada des d’una perspectiva situada per sobre de la resta, 
que pot aportar una visió més global (Álvarez, 2010). No es tracta d’un es-
pai per aportar solucions, sinó per generar, de forma individual o en equip, 
una certa construcció de saber a partir d’una qüestió, de les preguntes que 
ens fem sobre la situació. 

Idealment, s’hauria de comptar almenys amb dos espais de supervisió, 
ambdós conduïts per professionals externes i des de la llibertat i reflexió. 
El primer estaria centrat en el mateix cas, és a dir, específic per a la cons-
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trucció de casos de forma particular. I el segon seria de caràcter més insti-
tucional o d’equip, un espai per a la reelaboració, avaluació i seguiment del 
servei, equip i cura professional. Aquests espais no són en absolut un luxe, sinó 
absolutament necessaris per a garantir una pràctica rigorosa i alhora, saluda-
ble. Formen part de la tasca, i així haurien de considerar-se en la gestió dels 
equips, i per descomptat pagar-se en contractacions i licitacions.

1.3.6 Treball en xarxa, ètica i deontologia

En l’abordatge de les violències sexuals, el posicionament ètic serà fona-
mental. Sobretot perquè vivim en entorns moralment plurals (Román, 
2009) i, per tant, resultarà útil distingir entre la moralitat (la vivència quo-
tidiana d’adhesió a uns valors, principis i normes a partir dels quals jutgem 
els actes com a correctes o incorrectes) i l’ètica (una reflexió critico-racio-
nal sobre la moral). Per dir-ho així, les morals són viscudes, pertanyen al 
“què hem de fer?” (per hàbit o costum), mentre que l’ètica és pensada, 
pertany al “perquè ho hem de fer?” (del diàleg i la deliberació). És molt re-
comanable, doncs, formar-se en aquest àmbit, ja que aquesta diferencia-
ció, tractant-se d’un tema tan impregnat per la moralitat com la sexualitat, 
podrà ser una eina útil en el treball de casos. 

Caldrà també considerar com a marc de la intervenció la deontologia pro-
fessional. En aquest sentit, se sol considerar que l’ètica és de màxims i la 
deontologia de mínims, és a dir, els deures mínimament exigibles per als 
i les professionals d’una determinada activitat. Aquesta deontologia està 
regulada pel col·legi professional, que ha de garantir la responsabilitat en 
l’execució i defensar l’interès general. Per això, serà important per a la in-
tervenció conèixer el Codi Deontològic, així com els mecanismes per rea-
litzar les consultes o dubtes a la comissió deontològica. 

Així doncs, moltes situacions a les quals fem front en la intervenció en vi-
olències sexuals seran dilemàtiques, com valorar el risc i seguretat, les co-
municacions, l’atenció a adolescents, etc. En aquest sentit, convindrà tenir 
molt clar el marc legal i que l’entitat o institució en la qual es desenvolupa 
la intervenció garanteixi la seguretat professional: la solidesa i defensa del 
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secret professional com a garant del vincle i de la intimitat (Cruz, 2011), la 
protocol·lització de processos d’atenció (sabent que precisament acordar 
un procediment homogeni ens ha de ser útil per atendre la particularitat i 
excepció de cada cas), etc. 

A més d’aquestes eines de caràcter intern, serà important poder treballar 
en xarxa sempre que sigui necessari. Precisament perquè cap servei és 
imprescindible ni, per si sol, pot donar generalment resposta a les diver-
ses necessitats d’una mateixa situació. No es tracta, doncs, de partir d’un 
model clàssic basat en la derivació (per exemple, en els casos on pot ser 
necessària la medicació o la gestió d’un servei de caràcter educatiu o soci-
al), sinó que la proposta és organitzar la xarxa a partir del lloc central que 
pren el cas (Ubieto, 2009, 2011), i sostenir una conversa permanent que 
mai serà un sumatori de sabers, sinó al contrari, de preguntes i buits que 
tenim en la intervenció. 

De la mateixa manera, és possible que aquests processos requereixin va-
loracions o informes. I en aquest punt, caldrà de nou tenir molt en compte 
els marcs de mínims de la deontologia: rigor, cautela, honestedat, prudèn-
cia en l’aplicació de tècniques i instruments… i no generar confusió en el 
paper i funcions professionals, essent important diferenciar entre un peri-
tatge i un informe de caràcter clínic o sanitari per part de qui habitualment 
està atenent el cas (COPC, 2020). Aquí, de nou, el marc de l’entitat o insti-
tució en la qual es desenvolupa la pràctica ha de donar indicacions clares i 
garantir la seguretat professional. 

1.3.7 Generar una estratègia de prevenció 

La intervenció en violències sexuals, com ja s’ha expressat en aquest ma-
teix document, requereix una prevenció que no pot ser considerada un 
luxe, ni un extra que es realitza quan hi ha dotació pressupostària. La pre-
venció ha de ser considerada essencial i, com a tal, ben dissenyada amb 
una estratègia aterrada a les necessitats del territori, i necessàriament vin-
culada a les polítiques LGTBI i lluita contra la LGTBIfòbia. 
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Normalment, la prevenció es duu a terme de manera parcialitzada, des de 
diverses regidories i espais, i cal sumar esforços i generar una planificació 
en el temps i els continguts. El cas de l’oci nocturn, per exemple, ens en-
senya (Spora, 2018) que podem trobar iniciatives que entenen la violència 
sexual com un problema conductual (assenyalant aquells comportaments 
no desitjats ni tolerables) i d’altres que consideren la violència sexual com 
un problema estructural i social, on se situa el focus de la campanya en 
una societat masclista, sexista i patriarcal, fent èmfasi en el seu caràcter 
estructural i el seu arrelament en la nostra societat.

Aquesta prevenció de caràcter cultural i estructural és essencial en el cas de 
les violències sexuals, perquè hi ha tot un imaginari de creences i actituds 
que la normalitzen i permeten. Per aquest motiu, serà molt interessant 
poder assumir els debats actuals sobre la problemàtica i generar espais 
compartits de reflexió per tota la població, que necessàriament hauran de 
comptar amb una estratègia de prevenció consolidada i coordinada amb 
totes les accions que poden estar coexistint. El present llibre conté un capí-
tol específic de prevenció amb un marc clarificador i propostes concretes. 

1.3.8 Tots i totes, una resposta comunitària

Seguint el fil exposat en l’anterior punt, l’abordatge de les violències sexu-
als ha d’anar molt més enllà de la xarxa o circuit específic professionalitzat. 
Com s’ha vist en la creació de propostes de prevenció i atenció en espais 
d’oci o en les respostes possibles a les violències en línia, es necessita una 
comunitat amb vincles potents i que s’articuli conjuntament tant en la de-
fensa de les situacions violentes com en la prevenció d’aquestes. 

En els darrers anys, s’ha destapat una realitat complexa que ha de cons-
truir estratègies de resistència i superació, individuals però també col·lec-
tives. Hi ha algunes propostes, com ara el Pla integral contra les violències 
masclistes de El Prat (2019-2023), que pretenen assumir aquests reptes 
amb una gran complicitat comunitària. De fet, esdevé vital la implicació de 
veïnatge, comerços, transports, mitjans de comunicació, creacions cultu-
rals, espais d’atenció i educació… Només així, atacant des de molts punts 
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alhora, reduirem la complicitat que tot acte violent necessita (i que creem 
quan mirem cap a una altra banda, seguim la broma, etc.), podrem donar 
suport a les persones que ho pateixen, i fomentarem la reflexió personal 
sobre el gènere, l’ús de la violència i les relacions sexuals i afectives per 
crear nous referents. I això només ho aconseguirem escoltant-nos i en-
frontant els debats complexos que tenim sobre la taula, com a moviment 
feminista i com a societat.

1.3.9 Apostar per l’agència, la llibertat i el plaer

Dir que les paraules agència, llibertat i plaer han d’estar en el centre de 
qualsevol acció resulta una obvietat. Però és cert que, en algunes ocasions, 
des de la millor de les intencions, volent alertar o transmetre missatges de 
seguretat, en el fons s’alimenta la por i el malestar. 

En aquests casos, ha estat habitual veure dos grans eixos d’intervenció: la 
seguretat mitjançant les restriccions o mitjançant l’autonomia i la llibertat 
(Crea, 2017). És obvi que ens cal un urbanisme feminista i que les rutes per 
analitzar pobles i ciutats són tremendament útils. Però cal entendre que 
això no pot quedar centrat en la voluntat de crear uns determinats espais 
segurs, perquè mai es podran garantir i perquè, a més, creen la paradoxa 
de tornar la resta directament perillosos. Així, el que cal és apel·lar a la 
llibertat i, des d’aquí, treballar per al seu exercici, però essent conscients 
de les limitacions i del que implica realitzar aquests tipus de demandes a 
l’Estat o a les institucions. 

De la mateixa manera, cal potenciar l’agència, la decisió i la visió crítica. 
Podem trobar moltes expressions de caràcter artístic o cultural que po-
den ser descartades per part d’una institució pública. Potser, si s’arriba a 
aquesta conclusió, seria interessant i recomanable fer una reflexió pau-
sada al voltant de la llibertat d’expressió, de l’origen de la demanda, de 
si s’actua perquè efectivament incita a la violència o hi ha un rerefons de 
paternalisme, de quines serien les alternatives o, fins i tot, com seria pos-
sible aprofitar la situació per aprofundir en alguns dels debats pendents. 
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Encara cal trencar molts tabús que rodegen la sexualitat i s’embrinquen, des-
graciadament, en les violències sexuals. Hem de poder transformar i millorar 
l’abordatge de les violències. Però també serà imprescindible desenvolupar 
l’autonomia, prendre l’espai públic, visibilitzar-nos i poder assumir, des de l’au-
todefensa feminista, el dret al plaer i l’exercici de la llibertat.

BIBLIOGRAFIA

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2016): L’impacte de la violència masclista 
i els processos de recuperació en la infància i l’adolescència, en les ma-
res i en les relacions maternofilials. Àrea de Drets Socials. Disponible 
en: https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/docu-
mentacio/impacte_vm_infancia_i_adoles-cat-llibret-web-compr_0.pdf

AJUNTAMENT DE EL PRAT (2020): Pla integral contra les violències mas-
clistes. Disponible en: https://www.elprat.cat/persones/dones/
pla-integral-contra-les-violencies-masclistes

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (2019): Protocol d’abordatge de les vio-
lències masclistes. Disponible en:https://www.granollers.cat/sites/de-
fault/files/pagina/2019/02/cird_protocol_d_abordatge_violencies.pdf

AJUNTAMENT DE MANRESA, CONSELL COMARCAL DEL BAGES (2015): 
Guia d’acollida per a infants i adolescents víctimes de violència 
masclista en el nucli familiar a la xarxa del Bages. Disponible en: 
http://infancia.ccbages.cat/docs/Guia.pdf

ALVAREZ, Margarita (2010): Apuntes sobre supervisión institucional. 
Disponible a: http://www.elblogdemargaritaalvarez.com/2010/02/
apuntes-sobre-la-supervision.html

BARJOLA, Nuria (2018): Microfísica sexista del poder: El caso Alcàsser 
y la construcción del terror sexual. Ed. Virus

BOE. (2004): Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/impacte_vm_infancia_i_adoles-cat-llibret-web-compr_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/impacte_vm_infancia_i_adoles-cat-llibret-web-compr_0.pdf
https://www.elprat.cat/persones/dones/pla-integral-contra-les-violencies-masclistes
https://www.elprat.cat/persones/dones/pla-integral-contra-les-violencies-masclistes
https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2019/02/cird_protocol_d_abordatge_violencies.pdf
https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2019/02/cird_protocol_d_abordatge_violencies.pdf
http://infancia.ccbages.cat/docs/Guia.pdf
http://www.elblogdemargaritaalvarez.com/2010/02/apuntes-sobre-la-supervision.html
http://www.elblogdemargaritaalvarez.com/2010/02/apuntes-sobre-la-supervision.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760


127

Històric, debats i propostes per a l’atenció i treball en xarxa de les violències sexuals...

BODELON, Encarna (2014): Violencia institucional y violencia de gé-
nero. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 48 (2014), 131-155. 
Disponible en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/
view/2778/2895

CLÍNIC, CORPORACIÓ SANITÀRIA (2016): Guía de Autoayuda para Mu-
jeres Víctimas de una Agresión Sexual Reciente: Camino hacia la Re-
cuperación. Programa de Prevención y Tratamiento de las Secuelas 
Psíquicas en Mujeres Víctimas de una Agresión Sexual. Comissió de 
Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2017): Aprobación por el pleno del 
congreso de los Diputados del informe de la subcomisión creada en 
el seno de la comisión de igualdad para un pacto de estado en mate-
ria de violencia de género. Disponible en: https://violenciagenero.
igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/PactodeEstado_Congreso.pdf

COOPERATIVA CANDELA Y EDPAC (2020): Por qué le dicen Sexting cuando 
hablan de Sexpreading?” Ed. Candela y EdPac. Disponible en: https://
candela.cat/wp-content/uploads/2020/05/Sexpreading-article-I.pdf

COPC (2020): Preguntes Freqüents sobre psicologia jurídica. Disponi-
ble en l’àrea privada del web. 

CREACIÓN POSITIVA (2018): Guia per a l’elaboració de protocols da-
vant les violències sexuals en espais públics d’oci. Ed. Diputació de 
Barcelona. Disponible en: https://llibreria.diba.cat/cat/libro/guia-
per-a-l-elaboracio-de-protocols-davant-les-violencies-sexuals-en-
espais-publics-d-oci_60917

CRUZ, Carmen (2011): El terapeuta y sus dilemas con el secreto pro-
fesional. Ponencia en l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció 
Social. 

GARAIZABAL, Cristina (2020): Ese oscuro objeto de deseo. Ctxt: con-
texto y acción. Disponible en: https://ctxt.es/es/20200302/Politi-
ca/31266/sexo-deseo-feminismo-codigo-penal-cristina-garaizabal.
htm

https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/2778/2895
https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/2778/2895
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/PactodeEstado_Congreso.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/PactodeEstado_Congreso.pdf
https://candela.cat/wp-content/uploads/2020/05/Sexpreading-article-I.pdf
https://candela.cat/wp-content/uploads/2020/05/Sexpreading-article-I.pdf
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/guia-per-a-l-elaboracio-de-protocols-davant-les-violencies-sexuals-en-espais-publics-d-oci_60917
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/guia-per-a-l-elaboracio-de-protocols-davant-les-violencies-sexuals-en-espais-publics-d-oci_60917
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/guia-per-a-l-elaboracio-de-protocols-davant-les-violencies-sexuals-en-espais-publics-d-oci_60917
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31266/sexo-deseo-feminismo-codigo-penal-cristina-garaizabal.htm
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31266/sexo-deseo-feminismo-codigo-penal-cristina-garaizabal.htm
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31266/sexo-deseo-feminismo-codigo-penal-cristina-garaizabal.htm


128

Laia Rosich Solé

GENERALITAT DE CATALUNYA:

Institut català de les Dones (2009): Protocol Marc per a una in-
tervenció coordinada contra la violència masclista. Edició com-
pleta, re-editada l’any 2020, disponible en: http://dones.gencat.
cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/
protocol/Protocol-Marc-2020.pdf

Departament d’Acció social i ciutadania. Secretaria d’immigració 
(2008): Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital 
femenina. Disponible en: https://treballiaferssocials.gencat.cat/
web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08re-
cursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_
mutilacio_catala.pdf

Departament d’empresa i ocupació (2015): Protocol per a la pre-
venció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a 
l’empresa. Disponible en: https://treball.gencat.cat/web/.
content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_re-
cursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-
prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-se-
xe-a-lempresa_DEF.pdf

Departament de Treball, Afers Socials i Família. Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania: Protocol per a la prevenció i l’abordatge del 
matrimoni forçat a Catalunya. Disponible en: https://web.gencat.
cat/web/.content/Documents/200303-Protocol-matrimonis-for-
cat-DEFINITIU.pdf

Departament de Salut (2009): Protocol per a l’abordatge de la 
violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya Docu-
ment marc. Diponible en: https://salutweb.gencat.cat/web/.
content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/
Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-vi-
olencia-masclista/abordatge.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol-Marc-2020.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol-Marc-2020.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol-Marc-2020.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
https://web.gencat.cat/web/.content/Documents/200303-Protocol-matrimonis-forcat-DEFINITIU.pdf
https://web.gencat.cat/web/.content/Documents/200303-Protocol-matrimonis-forcat-DEFINITIU.pdf
https://web.gencat.cat/web/.content/Documents/200303-Protocol-matrimonis-forcat-DEFINITIU.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/abordatge.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/abordatge.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/abordatge.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/abordatge.pdf


129

Històric, debats i propostes per a l’atenció i treball en xarxa de les violències sexuals...

Document operatiu de violència sexual. Disponible en: https://
salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Li -
nies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-daten-
cio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/opera-
tiu_violencia_sexual.pdf

Departament de Seguretat (2019): Protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci. Disponible en: http://dones.
gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coor-
dinacio/protocol/Protocol_VS_Oci.pdf

Fiscalia General de l’Estat, Consell General del Poder Judicial et als. 
(2013): Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’essers hu-
mans a Catalunya. Diponible en: http://dones.gencat.cat/web/.
content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/
Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf

GRUP D’INVESTIGACIÓ ANTÍGONA -UAB (2016): Diagnosi de la Xar-
xa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de 
violència masclista. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/estu-
dis/2016/196315/diagnosi_a2016.pdf

GRUP D’INVESTIGACIÓ ANTÍGONA -UAB I CREACIÓN POSITIVA (2018): 
Diagnóstico comparativo del abordaje de las violencias sexuales. 
Disponible en: https://www.creacionpositiva.org/

HERCOVICH, Ines. (1997): El enigma sexual de la violación. Ed. Biblos

MACAYA, Laura. (2020): ¡Con nosotras quien quiera! Sobre el caso 
Arandina. Ctxt: contexto y acción. Disponible en: https://ctxt.es/
es/20200203/Firmas/30692/caso-arandina-punitivismo-feminis-
mo-violencia-machista-laura-macaya.htm

MUNTANÉ, Isabel; GARCÍA, Violeta. (2018): Dones valentes. Agents d’una 
nova informació sobre les violències sexuals. Disponible en: https://
almenafeminista.org/projectes/dones-valentes-per-una-nova-in-
formacio-sobre-les-violencies-sexuals/

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_VS_Oci.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_VS_Oci.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_VS_Oci.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/196315/diagnosi_a2016.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/196315/diagnosi_a2016.pdf
https://www.creacionpositiva.org/
https://ctxt.es/es/20200203/Firmas/30692/caso-arandina-punitivismo-feminismo-violencia-machista-laura-macaya.htm
https://ctxt.es/es/20200203/Firmas/30692/caso-arandina-punitivismo-feminismo-violencia-machista-laura-macaya.htm
https://ctxt.es/es/20200203/Firmas/30692/caso-arandina-punitivismo-feminismo-violencia-machista-laura-macaya.htm
https://almenafeminista.org/projectes/dones-valentes-per-una-nova-informacio-sobre-les-violencies-sexuals/
https://almenafeminista.org/projectes/dones-valentes-per-una-nova-informacio-sobre-les-violencies-sexuals/
https://almenafeminista.org/projectes/dones-valentes-per-una-nova-informacio-sobre-les-violencies-sexuals/


130

Laia Rosich Solé

OMS (2013): Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. 
Panorama general. Washington,DC. Disponible a: https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pd-
f?sequence=

PARLAMENT DE CATALUNYA (2008): Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista. Publicacions del Parla-
ment de Catalunya. Disponible en: https://www.parlament.cat/docu-
ment/nom/TL75.pdf

PALOMARES, María; GARCÍA GREZNER, Joana (2012): Sabers Pràctiques 
Feministes. Una aproximació al moviment feminista de Catalunya. Ed. 
Acsur -Las Segovias. Disponible en: https://sabersipractiquesfeminis-
tes.files.wordpress.com/2015/02/sabers-i-prc3a0ctiques-feministes_
edicioampliada_2015.pdf

PUIG, Carmina (2011): La supervisión en los equipos de Servicios Soci-
ales: una oportunidad para la reflexión, el pensamiento y el cuida-
do de los profesionales. Disponiblea: http://revistas.ucm.es/index.
php/CUTS/article/viewFile/36863/35678

NIETO, Isabel i LÓPEX, María Concepción (2016): Abordaje integral de 
la clínica del trauma complejo. Clínica Contemporánea. Vol. 7, nº 2, 
2016 - Págs. 87-104

ROMAN, Begoña (2009): Ètica en els serveis socials. Professions i or-
ganitzacions. A: Papers d’acció social, 7. Departament d’Acció Soci-
al i Ciutadania. Disponible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/
web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/papers_
accio_social/num_7/01-24_papers-7.pdf

SERRA, Laia (2020): Las violencias de género en línea. Ed. Pikara Maga-
zine. Disponible en: https://lab.pikaramagazine.com/violenciasdege-
neroenlinea/

Spora (2018): La prevenció de les agressions masclistes en con-
texts d’oci nocturn. Anàlisi comparativa de campanyes de preven-
ció. Agència de Salut pública de Catalunya. Disponible en: http://

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
https://sabersipractiquesfeministes.files.wordpress.com/2015/02/sabers-i-prc3a0ctiques-feministes_edicioampliada_2015.pdf
https://sabersipractiquesfeministes.files.wordpress.com/2015/02/sabers-i-prc3a0ctiques-feministes_edicioampliada_2015.pdf
https://sabersipractiquesfeministes.files.wordpress.com/2015/02/sabers-i-prc3a0ctiques-feministes_edicioampliada_2015.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/36863/35678
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/36863/35678
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/papers_accio_social/num_7/01-24_papers-7.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/papers_accio_social/num_7/01-24_papers-7.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/papers_accio_social/num_7/01-24_papers-7.pdf
https://lab.pikaramagazine.com/violenciasdegeneroenlinea/
https://lab.pikaramagazine.com/violenciasdegeneroenlinea/
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/noticies/pdf/GuiaPrevencioAgressionsMasclistes_cat.pdf


131

Històric, debats i propostes per a l’atenció i treball en xarxa de les violències sexuals...

drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/noticies/pdf/
GuiaPrevencioAgressionsMasclistes_cat.pdf

TAMAIA, VIURE SENSE VIOLÈNCIA, SCCL (2019): 10 anys de trajectes 
de dones en situació de violència masclista: itineraris, vivències i re-
lats. Barcelona. Disponible en: http://dones.gencat.cat/web/.con-
tent/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_
VM_Tamaia2018.docx.pdf

UBIETO, José Ramón (2009): El trabajo en red: usos posibles en edu-
cación, salud mental y servicios sociales. Ed. Gedisa.

(2011): La construcción del caso en el trabajo en red. Ed. UOC

UE (2011): Consejo de Europa. Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica..Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
d=BOE-A-2014-5947

http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/noticies/pdf/GuiaPrevencioAgressionsMasclistes_cat.pdf
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/noticies/pdf/GuiaPrevencioAgressionsMasclistes_cat.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947

