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Resum: Un camí ple de pedres, un recorregut d’obstacles és el que es troben les dones que amb 

valentia i coratge decideixen denunciar la violència masclista. Un cop la dona posa la denúncia 

comença per a ella un procés lent, dur i dolorós en el qual es troba amb la violència institucional 

que duen a terme alguns professionals de diferents àmbits, com per exemple, metges, policies, 

advocats, jutges i treballadors socials.  

En aquest estudi ens hem proposat identificar si les actuacions dels professionals de l’àmbit 

públic que intervenen en el procés que segueixen les víctimes de violència masclista són eficaces 

o no i explorar què n’opinen sobre la violència institucional. Gràcies a les entrevistes realitzades 

a diferents agents implicats i a l’observació duta a terme en diferents judicis de violència de 

gènere s’ha pogut analitzar informació en la següent línia; com s’entenen les característiques de 

la violència institucional, qui la duu a terme o  a què és deguda? 

Una de les conclusions més destacables és que molts professionals que treballen entorn la 

violència masclista no ho fan amb una mirada de perspectiva de gènere i això és degut a una 

falta de formació i de sensibilització. Aquest fet provoca una revictimització de les dones entre 

altres conseqüències. 
Paraules clau: violència masclista, violència institucional 
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Resumen: Un camino lleno de piedras, un recorrido de obstáculos es con lo que se encuentran 

las mujeres que con valentía y coraje deciden denunciar la violencia machista. Cuando la mujer 

pone la denuncia empieza para ella un proceso lento, duro y doloroso en el que se encuentra 

con la violencia institucional que llevan a cabo algunos profesionales de diferentes ámbitos 

como, por ejemplo, médicos, policías, abogados, jueces y trabajadores sociales. 

En este estudio nos hemos propuesto identificar si las actuaciones de los profesionales del 

ámbito público que intervienen en el proceso que siguen las víctimas de violencia machista son 

eficaces o no y explorar qué opinan sobre la violencia institucional. Gracias a las entrevistas 

realizadas a diferentes agentes implicados y a la observación en diferentes juicios de violencia 

de género se ha podido analizar información en la siguiente línea: ¿cómo se entienden las 

características de la violencia institucional, quien la lleva a cabo o a qué es debida? 

Una de las conclusiones más destacables es que muchos profesionales que trabajan entorno a 

la violencia machista no lo hacen con una mirada con perspectiva de género y esto es debido a 

una falta de formación y de sensibilización. Este hecho provoca una revictimización de las 

mujeres entre otras consecuencias.  

Palabras clave: violencia machista, violencia institucional 

 

 

Abstract: A stone in the road, a route full of obstacles is what women have to deal with when, 

with courage, they decide to denounce gender violence. When a woman notifies mistreatment, 

a slow, hard and painful process starts for her, and she usually has to face institutional violence 

carried out by some professionals from different fields such as doctors, policemen, lawyers, 

judges and social workers. 

The objective of this study is to identify whether professionals who work in any of the stages of 

the process that victims have to face, act with effectiveness or not and to explore their opinions 

about institutional violence. Thanks to the interviews held with different professionals involved 

in this process and to the observation in various gender violence trials some information can be 

analysed. Some of this information refers to how institutional violence characteristics are 

understood, who carries it out or why it is caused. 

The most important conclusion is that a lot of professionals who work with victims of gender 

violence don’t do it with a gender-sensitive approach. This is due to a lack of training and 

sensitivity. This fact causes women’s re-victimization among other consequences. 

Key words: gender violence, institutional violence 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el nostre país sempre ha existit una problemàtica de substantiva rellevància que no 

es pot deixar passar per alt. De fet, aquesta problemàtica cada vegada ha anat prenent 

més transcendència en la nostra societat i, com a conseqüència, s’han anat implantant 

un seguit de mesures per part de l’Estat. La problemàtica de la qual parlem és la 

violència exercida sobre la dona per part de l'home, la violència masclista que és una 

forma d’abús de poder mitjançant l’ús de la força, tant física, psicològica i sexual com 

econòmica i que implica una asimetria, situant els homes en supremacia sobre les dones. 

Aquesta violència, àmpliament relacionada amb el poder patriarcal i amb el model 

ideològic i social del masclisme i la misogínia, s’utilitza com un mecanisme per a 

l’opressió de les dones. Les condicions històriques d’aquest escenari es caracteritzen per 

aplicar rols discriminatius a les dones, fet que ha generat pràctiques socials que 

permeten aquests atemptats contra la integritat, dignitat, la salut, les llibertats i la vida 

de nenes i dones de tot el món. 

Els feminicidis, homicidis contra les dones provocats per la consideració de desigualtat 

entre dones i homes, es produeixen en un context de violència generalitzada i extrema 

i, per tant, representen un problema de salut pública, social i de drets humans. 

Consegüentment, la tasca dels governs i de les institucions s’ha de basar en reforçar tots 

els mecanismes de prevenció, atenció, suport i protecció a les dones víctimes i les seves 

filles i fills, i ha de recolzar la lluita contra una situació que és indigna per una societat 

que també és maltractada cada vegada que ho és una dona. 

Pel que fa a la legislació del nostre país entorn la violència que s’exerceix per part dels 

homes cap a les dones, és necessari exposar que hi ha una diferència important a l’hora 

de tractar aquesta violència en algunes de les lleis vigents a Espanya.  

Per una banda, la llei estatal, Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere recull aquella violència que, com a 

manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels 

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

cònjuges o els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, 

fins i tot sense convivència.  

En canvi, la llei autonòmica catalana, Llei 5/2008 considera la violència masclista, 

definida com: 

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

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

sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
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amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment 

físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”. 
Així doncs, podem veure una clara distinció. La primera llei té en compte aquella 

violència que es dóna en l’àmbit de parella o en les relacions d’afectivitat, limitant la 

qüestió i deixant excloses aquelles dones víctimes de violència per part d’homes amb 

els quals no mantenen ni han mantingut una relació amorosa o d’afectivitat. En 

contraposició, la llei autonòmica inclou una violència molt més àmplia, ja que no només 

esmenta aquella violència exercida pels homes contra les dones en les relacions 

d’afectivitat, sinó que també recull la violència que es pot donar dins del marc de la 

desigualtat entre homes i dones en altres àmbits com el familiar, el laboral, el social i el 

comunitari. 

 

Dins d’aquest marc contextual ens trobem amb una altra problemàtica derivada de la 

primera. A causa de distintes actuacions d’alguns professionals de l’àmbit públic dins del 

procediment que segueixen les dones que són víctimes de violència masclista, es 

produeixen una sèrie d’efectes perjudicials per a aquestes dones que, malauradament, 

en moltes ocasions passen desapercebuts. El tractament judicial de la violència masclista, 

influenciat per pràctiques androcèntriques i estereotips de gènere, produeix resultats 

que es poden entendre com a violència institucional: baixa taxa de condemnes, 

estereotips discriminants i atenció revictimitzant a les dones (Bodelón, 2014). Així doncs, 

la violència institucional es defineix com aquella violència executada per professionals 

de l’àmbit públic mitjançant accions o omissions que impedeixen o obstaculitzen l’accés 

a la dona als drets que li garanteix la llei. (Chiarotti, 2007) 

Segons Cubells (2010), si bé és cert que les lleis marquen un protocol als operadors 

jurídic-penals, els matisos en l’aplicació de la llei recauen més en l’exercici professional 

que sobre la llei mateixa. Per aquest motiu, prenen especial rellevància les actituds, 

opinions i accions d’aquests operadors, més enllà de l’objectivitat de les normes 

processals i penals. Aquest constitueix el principal punt de conflicte entre el sistema i les 

dones. 

A continuació exposem les diferents manifestacions de la violència institucional, 

esmentades per Bodelón (2014). 

En primer lloc, trobem la impunitat cap al denunciat, ja que només un 9,8% de les dones 

que pateixen violència masclista obtenen una sentència condemnatòria de l’agressor. 

En molts casos s’aplica la suspensió de la condemna perquè la víctima s’acull al dret de 

no declarar contra un familiar i en altres ocasions les víctimes decideixen no confirmar 

o retirar la seva denúncia. El fet que les dones es tirin enrere, és degut al cicle de la 

violència en la relació de parella (vegeu annex 1), però en moltes ocasions aquest fet 

s’atribueix als mites tradicionals sobre la irracionalitat femenina. 
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Una altra manifestació de la violència institucional són els estereotips, tant dels 

operadors jurídics, com d’altres professionals de l’àmbit policial o de la salut. Un dels 

estereotips més comuns és el de violència com aquella que “deixa marca”, ja que la 

violència psicològica pràcticament desapareix del procediment penal. A part, també es 

banalitza la violència física, minimitzant-la, naturalitzant-la o fins i tot negant-la 

mitjançant estereotips sexistes sobre les dones com són els mites de les denúncies falses. 

Violències masclistes greus i el maltractament habitual són convertits en “conflictes de 

parella” o “incidents puntuals”.   

La victimització secundària fa referència a la mala o inadequada atenció que rep la 

víctima per part del sistema penal, les institucions de salut i la policia, entre d'altres 

(Gutiérrez, 2009).  Una de les opinions dels operadors jurídics que contribueixen a 

aquesta segona victimizació és la manca de credibilitat dels agents jurídics i policials cap 

a les dones denunciants. Aquest tipus d’opinions tenen efectes negatius tals com: una 

menor implicació en el cas o el tracte dur per part dels agents jurídics que converteixen 

a la dona en culpable. (Cubells, 2006) 

Finalment, podem veure els obstacles institucionals per prendre la decisió de 

denunciar. Un d’ells és la por que tenen les víctimes a què la violència del seu agressor 

augmenti com a conseqüència de la denúncia i que la protecció del sistema jurídic i 

policial no sigui eficaç. Un altre obstacle és la dependència econòmica que poden patir 

algunes de les víctimes, derivada de la mateixa violència econòmica exercida per 

l’agressor. La llei estatal inclou mesures de suport econòmic, però així i tot, l’accés a 

aquestes és difícil.  

Així doncs, ens preguntem, a què són degudes aquesta sèrie d’actuacions o omissions 

per part d’alguns professionals que intervenen en una problemàtica tan rellevant? 

Diferents autors, com Bodelón (2014) o Cubells (2006), indiquen que aquest fet és degut 

a una falta de formació específica sobre aquest tema i a una falta de sensibilització dels 

professionals que hi intervenen. 
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1.1. Objectius  
 

Considerem de gran rellevància l’abordatge de la violència masclista, entesa com un 

problema de drets humans, des d’una perspectiva que integri no només a la víctima i a 

l’agressor, sinó a altres actors implicats com són el marc legal, els professionals de la 

intervenció amb víctimes i agressors i les organitzacions socials que intervenen en 

aquest problema.  

Així doncs, l’objectiu general d’aquest treball és descriure la trajectòria de les dones 

víctimes de violència masclista dins dels recursos institucionals orientats a la seva 

atenció. 

Els objectius específics del present treball són els següents: 
¶ Descriure la legislació vigent en relació a la violència contra les dones. 

¶ Analitzar l’eficàcia de les actuacions dels professionals en l’àmbit públic. 

¶ Descriure la visió que els professionals tenen sobre la seva actuació. 

¶ Explorar si existeix un procés de violència institucional. 
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2. MÈTODE I PROCEDIMENT 

El mètode d’aquesta investigació ha seguit un disseny descriptiu i qualitatiu de l’anàlisi 

de dades. 

El procediment seguit consta de les següents parts: 

- Preparació del treball: Aquesta etapa del disseny ha consistit en una exploració 

sistemàtica del tema que s’ha dut al llarg del treball mitjançant una revisió de la 

literatura existent. Així, s’ha establert el context sobre la violència masclista en el 

nostre país i les legislacions i polítiques públiques que l’envolten, i el marc teòric 

corresponent sobre la violència institucional que es produeix en l’àmbit de les 

institucions públiques. A partir d’aquí s’ha definit el problema i, seguidament, s’ha 

formulat la pregunta i els objectius d’investigació.  

 

Per una altra part, aquesta etapa també ha consistit en la planificació prèvia de tot 

el treball. Així doncs, s’ha realitzat un cronograma: gràfic en el qual s’inscriuen totes 

les fases, etapes i tasques a realitzar per executar la investigació i el període en el 

qual es realitzaran. 

 

- Recopilació o treball de camp: En aquesta etapa s’ha sol·licitat a les organitzacions 

o persones escollides la possibilitat de realitzar l’entrevista corresponent. En alguns 

casos s’ha fet via correu electrònic i en altres casos mitjançant contactes comuns 

d’ambdues parts. Per tal de confeccionar correctament l’entrevista no estructurada, 

s’ha analitzat quines són les dades que es volen obtenir i s’ha dissenyat el guió de 

l’entrevista apropiat, amb tots els temes que es volien tractar. Així s’ha pogut recollir 

informació rellevant. Les entrevistes que s’han realitzat en les organitzacions 

pertinents, als serveis socials de Terrassa i a un bufet d’advocats de Sabadell han 

durat una mitjana d’una hora. En el cas de la víctima, l’entrevista es va realitzar a un 

bar de Sabadell, a una hora en la qual es podia tenir intimitat, ja que no hi havia gent 

i va tenir una durada d’una mitja hora. Tres de les cinc entrevistes realitzades, un 

cop obtingut el consentiment, s’han gravat amb un dispositiu mòbil. No s’ha 

enregistrat gravació de l’entrevista amb la psicòloga ni amb l’advocada, pel que, 

durant aquestes, es van prendre notes. 

Per últim s’han realitzat observacions de judicis penals sobre violència masclista en 

el Jutjat de Violència sobre la Dona de Sabadell amb l’objectiu d’obtenir informació 

i una experiència de primera mà.  
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2.1. Participants 

La selecció dels participants d’aquest estudi ha sigut fruit d’una mostra de conveniència, 

ja que s’ha seleccionat en funció dels objectius plantejats en l’estudi i la possibilitat 

d’accés als informants. El primer contacte amb els informants de les organitzacions s’ha 

fet a través de correu electrònic. En el cas de la treballadora social, de l’advocada i de la 

víctima ha estat possible la realització de les entrevistes gràcies a diferents contactes 

personals.  

Persones entrevistades: 

- Entrevista 1: Departament d’Atenció i Acollida per violència masclista del Servei 

d’Atenció als Homes (SAH), espai d’informació, assessorament i tractament dirigit a 

homes que volen canviar el model de masculinitat, allunyant-se de les pautes 

violentes. (19/02/2019) 

- Entrevista 2: Treballadora social CAP Rubí Mútua de Terrassa i Serveis Socials 

Ajuntament de Terrassa. (21/02/2019)  

- Entrevista 3: Víctima de violència masclista. (21/02/2019) 

- Entrevista 4: Psicòloga de Dona del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), 

servei de la ciutat de Barcelona que ofereix atenció ambulatòria específica a 

persones víctimes de situacions de violència masclista. (27/02/2019) 

- Entrevista 5: Advocada especialista en violència de gènere, integrant de Dones 

Juristes de Barcelona, associació que vetlla per la defensa dels drets de les dones. 

(21/03/2019) 

La mostra composta per 5 persones conté professionals que intervenen en el procés 

d’atenció, assessorament, recuperació i acollida de les dones que han patit violència 

masclista, professionals implicats en la prevenció d’aquesta violència en la població 

catalana, una advocada que participa en el procés jurídic que han de dur a terme 

aquestes dones i una víctima de violència masclista que ha aportat el seu testimoni dins 

d’aquest procés. S’ha escollit una mostra diversificada per tal de veure diferents punts 

de vista sobre el tema en qüestió. 

 

2.2. Instruments 

Per dur a terme aquesta investigació s’ha utilitzat una tècnica qualitativa, l’entrevista. 

S’ha escollit aquest tipus de tècnica perquè permet obtenir una informació més rica i 

profunda que no pas altres tècniques com per exemple el qüestionari. 

Per tal de realitzar les entrevistes correctament, s’ha dissenyat un guió d’entrevista per 

tractar uns temes concrets i així obtenir una informació més acurada.  (Vegeu annex 2) 
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2.3. Procediment 

El procediment que s’ha dut a terme per tal d’analitzar les entrevistes i així obtenir els 

resultats ha sigut l’anàlisi de contingut temàtic exposat per Vázquez (1996). En primer 

lloc, es van transcriure les gravacions de les entrevistes realitzades. Dues d’aquestes no 

van poder ser gravades i per aquest motiu la informació obtinguda és la que es va 

escriure durant el transcurs de les entrevistes. Tot seguit s’han realitzat lectures 

sistemàtiques dels documents, obtenint la informació rellevant de cada entrevista per 

tal d’esbrinar quines són les categories pertinents a l’hora de classificar la informació. 

Finalment, per poder organitzar la informació, s’ha agrupat per categories el contingut 

de cada entrevista per similituds quant al seu significat.  Durant aquest procés s’han 

tingut en compte els objectius de la investigació com a referents fonamentals. 

Les categories i subcategories obtingudes són les següents: 

1. Violència institucional: 

1.1. A què  és deguda. 

1.2. Qui la duu a terme. 

1.3. Conseqüències de la violència institucional per a les dones i els professionals 

implicats. 

2. Resposta a la violència institucional: 

2.1. Actuacions del govern per prevenir la violència institucional 

3. Manifestacions de la violència institucional. 

3.1. Impunitat del maltractador. 

3.1.1. Falta d’adequació al cicle de la violència. 

3.1.2. Possibilitat d’identificar altres proves a part del testimoni de la dona. 

3.1.3. Omissions de professionals. 

3.2. Estereotips dels agents implicats. 

3.2.1. Estereotip de violència. 

3.2.2. Estereotip de dona maltractada. 

3.2.3. Credibilitat de les dones. 

3.3. Obstacles que es troben les dones en tot el procés. 

3.3.1. Por a un augment de la violència per part de l’agressor. 

3.3.2. Dependència econòmica i falta de recursos. 

3.4. Victimització secundària. 

3.4.1. Causes de la victimització secundària: falta de formació i/o 

sensibilització dels professionals i falta de creença i convenciment dels 

professionals. 

3.5. Experiència de les dones en el procés. 

3.5.1. Inadequada informació cap a les dones. 

3.5.2. Quantia i tipus d’espera en els serveis d’atenció i judicials. 

3.5.3. Dificultats en l’accessibilitat als serveis. 



Violència institucional, una forma de perpetuar la violència masclista | Laura Sánchez Navazo 
 

11 
 

 

2.4. Consideracions ètiques 

Pel que fa a la revisió bibliogràfica sistemàtica s’ha evitat el plagi de qualsevol treball, 

investigació o article que ens pugui donar informació útil pel nostre treball. Així doncs, 

sempre hem citat, en el format proposat per l’Associació Americana de Psicologia, 

aquests articles i els seus autors. 

En aquest treball es tracta un tema que comporta una problemàtica molt greu en la 

nostra societat. La investigació sobre la violència masclista serà abordada des de la 

pluralitat, ja que es tracta d’un conflicte important de caràcter social, legal i sanitari.  

Respecte a les entrevistes s’han realitzat les següents accions: 
¶ S’ha explicat als entrevistats qui som, d’on provenim, quina és la nostra 

investigació i per a què realitzarem l’entrevista.  

¶ S’ha demanat permís  per poder gravar l’entrevista, donant l’opció a l’entrevistat 

a què s’hi oposi. 

¶ En tot moment mantindrem l’anonimat de l’entrevistat.  

¶ S’ha obtingut el consentiment per utilitzar les entrevistes per aquest treball. 
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3. RESULTATS 

A continuació es presenten els resultats més rellevants, dimensionant cada categoria. 

En la primera categoria, que conté la informació recollida sobre a què creuen els 

professionals que és deguda la violència institucional s’han trobat resultats destacables, 

ja que dues de les entrevistades coincideixen en una opinió i és que aquesta violència es 

dóna degut al sistema masclista, misogin i patriarcal que regeix la nostra societat i que, 

per tant, també es troba integrat en el món dels agents jurídics i altres professionals 

públics.  

“i perquè nosaltres mateixes vivim en una societat masclista, i ho tenim assumit 

d’aquesta manera, que això és així perquè ha de ser-ho” (entrevista 2: 

treballadora social, entrevista personal, febrer del 2019), “També trobem aquest 

sistema patriarcal dintre de les pròpies institucions, és un sistema que regeix la 

nostra societat i per això també es troba dins de les institucions, ja que les 

persones que es troben allà han crescut amb aquest sistema patriarcal, és un 

discurs històric molt integrat” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, 

febrer del 2019). 

Una de les causes que també s’exposa és la falta de recursos econòmics que l’Estat 

inverteix en l’auxili de les víctimes de violència masclista. “les places de les cases 

d’acollida estan saturades, per tant, hi ha moltes dones que han d’anar a viure a una 

pensió”, “hi ha ratios molt elevades, els serveis han de cobrir molta població la qual no 

poden abarcar, perquè no tenen tants recursos. Això produeix llistes d’espera molt 

elevades, atenció no adequada” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, 

febrer del 2019). 

Quant a qui exerceix la violència institucional trobem un consens entre tots els 

professionals entrevistats: la violència institucional és exercida per professionals que 

provenen de molts àmbits diferents com són el policial, jurídic, de la salut... S’esmenten 

metges, policies, advocats, jutges, fiscals, psicòlegs, treballadors socials i fins i tot 

professors de les escoles dels fills de les dones maltractades.  

“En els casos de violència masclista en els que hi ha fills de per mig, en moltes 

ocasions, a l’escola es decideix fer una reunió per tal de valorar la situació dels 

nens i es posa en el mateix sac a la mare i al pare” (entrevista 4: psicòloga SARA, 

entrevista personal, febrer del 2019), “La dona ha de ser molt forta per seguir tot 

el procediment ja que durant tot el procés és de ben segur que es trobarà algú 

sense perspectiva de gènere. Pensa que passen per moltíssima gent; 

treballadores socials, psicòlogues, advocades, fiscals, jutges, policies, metges…” 

(entrevista 5: advocada, entrevista personal, març del 2019).  
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Creiem destacable un fet que esmenta el professional entrevistat del SAH, el qual exposa: 

“cada servei pot replicar d’una determinada manera la violència, o cada servei no està 

replicant la violència però la suma de tot el procés fa que hi hagi violència institucional” 

(entrevista 1: SAH, entrevista personal, febrer del 2019).  

Una situació que ens explica la treballadora social i que, a l’hora de realitzar aquest 

treball no ens havíem plantejat, és un efecte negatiu que pateixen els treballadors 

socials i altres treballadors públics com a conseqüència d’estar exposats al maltractador. 

Aquesta professional es refereix al fet que, un cop s’involucren en un cas i l’agressor 

coneix aquests professionals que estan treballant amb la dona, s’exposen a un possible 

perill tant per ells com per la seva família. Per tal d’il·lustrar-ho, presentem el cas de la 

treballadora social: 

“Jo vaig sortir per la porta d’urgències i ell no em va veure. Però després de cinc 

o sis mesos me’l vaig trobar [...] un dia que anava amb els meus fills. Em van 

entrar ‘cagaleres’, vaig tremolar, sort que anava amb el meu home, però és que 

no em sortia res, només vaig poder agafar els meus fills i posar-me a córrer. Mira, 

t’ho estic explicant i ja m’estic posant tensa. La sort que jo tenia es que jo 

treballava a un municipi que no era el meu, però imaginat que això et passa en 

el teu municipi, llavors la possibilitat de que te’l trobis no és d’una vegada, sinó 

que és molt més possible. Vull dir, et fa pensar en aquestes coses, de dir ‘és 

maltracte? Sí, però també és protecció cap a...’ És molt fort el que t’estic dient 

eh… I entenc que a molta gent li tiri cap enrere. No sé, penses ‘què m’hagués 

passat?’” (entrevista 2: treballadora social, entrevista personal, febrer del 2019). 

Quant a la categoria sobre les actuacions del govern per tal de prevenir la violència 

institucional, les tres professionals que parlen sobre prevenció, la psicòloga, l’advocada 

i la treballadora social, coincideixen fermament en què s’hauria de dur a terme una 

formació específica en perspectiva de gènere a tots aquells professionals que treballin 

amb dones. “El més important és la formació dels professionals” (entrevista 5: advocada, 

entrevista personal, març del 2019), “per treballar en aquest àmbit s’haurien d’exigir 

altres estudis que no fossin només els generals” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista 

personal, febrer del 2019). 

També es dóna importància a l’educació com a mesura preventiva. En concret, són  

l’advocada i la psicòloga qui esmenten:  

“L’educació també és vital, perquè els nanos seran els futurs fiscals, jutges, 

mossos, advocats, psicòlegs...” (entrevista 5: advocada, entrevista personal, 

març del 2019), “a  nivell educatiu s’hauria d’introduir la perspectiva de gènere” 

(entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 2019).  
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A més, la treballadora social fa referència a la necessitat de dur a terme protocols 

específics per tal d’obtenir una prevenció efectiva. “Crear protocols i temporalitzar-los, 

dir, d’aquí a aquí no poden passar dos mesos. O si han de passar dos mesos perquè hi ha 

aquesta llista d’espera, algú ha de filtrar” (entrevista 2: treballadora social, entrevista 

personal, febrer del 2019) 

A continuació ens endinsem en les manifestacions de la violència institucional. 

La primera és la impunitat del maltractador, amb tres subcategories: la falta 

d’adequació al cicle de la violència, la possibilitat de tenir en compte altres proves i les 

omissions dels professionals. Aquesta última detectada gràcies a les entrevistes. 

De l’entrevista amb el SAH, podem extreure unes dades que escenifiquen millor aquesta 

impunitat. “El 60% venen sense denúncia i el 40% tenen una denúncia i que acabin en 

condemna, dels que tenen denúncia acaben un 50%. És a dir, condemnats potser en 

tenim un 30%” (entrevista 1:SAH, entrevista personal, febrer del 2019). 

La  falta d’adequació al cicle de la violència del procés judicial es refereix al fet que no 

es tingui en compte que la violència masclista implica un procés en el qual s’arriba a una 

fase, la fase de lluna de mel, en la qual la dona pateix manipulació emocional i l’home 

aconsegueix que la dona recobri la confiança en ell. Aquesta falta de perspectiva 

provoca que no es condemni l’home pel simple fet que la dona es tiri enrere en la 

denúncia, a causa d’aquesta violència.  En el transcurs de l’entrevista amb la psicòloga 

del SARA aquesta explica una sèrie de casos per tal de donar visibilitat a aquesta 

problemàtica.  

“Quan es va produir el judici la dona va arribar amb l’agressor perquè estava 

patint la fase de lluna de mel. Jo vaig ser citada al judici, però no em van cridar 

per que declarés atestant el que havia fet la dona (presentar-se amb el seu 

agressor al judici). El judici no es va arribar ni a realitzar, així doncs aquella 

agressió física va quedar totalment impune i el més greu de tot és que es va posar 

el pes en la dona, no es va realitzar el judici degut al que havia fet la dona” 

(entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 2019).   

Sovint, quan la dona s’acull al dret a no declarar a causa del cicle de la violència, el procés 

judicial es veu completament afectat, fent que la sentència quedi esbiaixada per aquest 

fet. Aquí veiem una falta d’adequació al cicle de la violència, però també una falta 

d’identificació d’altres proves que puguin provar els fets condemnatoris.  

“Com a servei públic no emetem informes a no ser que sigui a petició del jutge. 

Quasi mai els demanen i si els demanen pot ser després ni se’ls llegeixen o no els 

hi fan cas” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 2019), 

“el que passa és que es tenen perjudicis sobre els informes del SIADs. Es dóna 
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molta més importància a un peritatge que no pas a un informe” (entrevista 5: 

advocada, entrevista personal,  del 2019).  

Tot i això, l’advocada exposa que sí que existeixen alternatives a l’hora de seguir amb el 

procés judicial encara que la víctima decideixi no declarar; “la fiscal pot continuar amb 

el procediment a través d’altres proves que no sigui la dona com a testimoni” (entrevista 

5: advocada, entrevista personal, març del 2019). Però, realment a l’hora de la veritat és 

una pràctica habitual? Gràcies a l’observació que es va dur a terme en els jutjats de 

Sabadell, s’ha pogut saber l’opinió del fiscal que portava els judicis el dia de l’observació. 

Segons el seu parer, sense la declaració de la dona, la majoria de vegades, a no ser que 

hi hagi un testimoni que pugui verificar els fets, no es pot fer res.  

La falta de proves també es pot donar encara que la dona declari en processos que 

tracten la violència psicològica i per tant, aquesta queda invisibilitzada i fora del procés 

penal. “No se li dóna importància a la violència psicològica, es podrien oferir els informes 

psicològics com a prova per tal de demostrar aquesta violència” (entrevista 4: psicòloga 

SARA, entrevista personal, febrer del 2019). 

L’última subcategoria derivada de la impunitat del maltractador es tracta de les 

omissions dels professionals que intervenen en el procés que recorren les dones que 

han patit o pateixen violència. Aquest fet només és esmentat per la treballadora social, 

però no per això pren menys importància.  

Un dels casos en els quals freqüentment es troben omissions per part de professionals 

està relacionat amb l’àmbit mèdic. Quan una dona acudeix a l’hospital perquè ha patit 

una agressió, l’informe mèdic d’aquella visita és primordial per tal d’aportar proves al 

judici. Així doncs, ha de ser un informe que expliciti amb detalls les lesions de la dona i 

si poden ser degudes a una agressió. Un exemple greu de violència institucional per part 

dels metges és no realitzar correctament aquests informes.  

“I si s’ha fet un bon informe, si no hi ha un bon informe. I tu no saps si aquell blau 

és realment d’aquella baralla d’ahir o de fa no sé quants dies, i poden jugar amb 

aquestes coses.  El metge ha de ser qui digui “això és compatible, amb una 

violència o no” (entrevista 2: treballadora social, entrevista personal, febrer del 

2019). 

La següent manifestació de la violència institucional i una de les que rep una atenció 

més detallada en les entrevistes són els estereotips aplicats pels professionals, que 

s’han dividit en tres tipus. 

L’estereotip de violència es refereix al tipus de violència que pateixen les dones. Les 

úniques violències que són condemnades són les físiques, és a dir, en el procés judicial 

no  es té en compte altres tipus de violència com la psicològica. Les tres professionals 

entrevistades exposen que el tipus de violència que comporta més malestar a llarg 
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termini és la violència psicològica i que, les dones es troben desemparades pel sistema 

judicial en aquest aspecte.  

“Moltes dones quan venen aquí em diuen: ‘Quan m’han donat un cop, aquesta 

lesió se’m envà, però tot el que m’han dit és molt difícil de curar i ningú ho veu’. 

Per la violència psicològica gairebé no es tenen proves, per tant, no és 

demostrable i així es minimitza” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista 

personal, febrer del 2019), “Hi ha molta violència psicològica perpetuada, 

diferències i discriminacions entre homes i dones, aquesta violència és pitjor que 

la física, perquè et queda per sempre, però hi ha molt poques condemnes per 

violència psicològica o podria dir-te que pràcticament no n’hi ha” (entrevista 5: 

advocada, entrevista personal, març del 2019). 

A més a més, l’advocada ens explica casos d’estereotips per part dels agents jurídics, 

que és l’àmbit en el qual ens trobem més amb aquesta problemàtica, ja que, com 

esmenta pròpiament l’advocada, “el sector de la judicatura és molt conservador” 

(entrevista 5: advocada, entrevista personal, febrer del 2019).  

Un d’aquests és l’estereotip de dona maltractada, ja que ella mateixa s’ha trobat amb 

professionals que creuen que hi ha un tipus de dona que és més susceptible a ser 

maltractada que una altra, per característiques tant de la seva personalitat com dels 

seus recursos econòmics.  

“Un altre estereotip és la creença de que, en  violència de gènere hi ha distincions. 

Ara un cas que porto és una dona que és enginyera química, vesteix molt 

moderna, molt bé, té bona planta i en el seu cas porta patint violència per part 

de la seva parella 10 anys. Amb aquest cas he arribat a escoltar ‘Com pot ser que 

una enginyera química aguanti això?’” (entrevista 5: advocada, entrevista 

personal, març del 2019).  

En aquest sentit, referit al sector judicial cal destacar el testimoni aportat per la víctima 

la qual ens explica que, durant el seu judici ràpid va haver d’escoltar i respondre 

preguntes tals com “Com anaves vestida?” (entrevista 3: víctima, entrevista personal, 

febrer del 2019) o “Tu vas buscar seduir-lo?” (entrevista 3: víctima, entrevista personal, 

febrer del 2019).  

L’última subcategoria que trobem en els estereotips és la de la credibilitat de les dones. 

En aquest cas, podem destacar el testimoni directe de la dona entrevistada, ja que, amb 

el relat que explica deixa clar que la jutgessa que va portar a terme el seu judici ràpid, 

va posar el seu testimoni en dubte.  

“no la vaig veure 100% neutral, per gestos que feia, per cares… Com, que posi 

cara de sorpresa, ja és que no és neutral, saps? [...] et poso un exemple, en el 
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moment que li vaig dir que vaig anar a casa seva, doncs potser en aquell moment 

posava cara de sorpresa. [...] I és com, aviam, què té d’estrany que jo vagi a casa 

d’un tio que en el moment m’ha agradat, saps? O sigui no té res a veure això amb 

que després em violi, o sigui, què havia de saber jo?” (entrevista 3: víctima, 

entrevista personal, febrer del 2019). 

La treballadora social també comenta fets en la mateixa línia que la víctima, ja que ens 

explica com, quant a les agressions sexuals, si no es tenen proves consistents, difícilment 

s’obtindrà una sentència condemnatòria de violació cap a l’acusat. “Si tu denuncies una 

violència sexual i no hi ha unes proves, que hi hagi una agressió heavy que la pugui veure 

un forense… Et poden dir ‘poden ser relacions sexuals consentides’, ja ho has vist amb el 

tema de ‘la manada’ (entrevista 2: treballadora social, entrevista personal, febrer del 

2019). En aquests casos s’observa com es posa en dubte el testimoni de la dona, tenint 

només en compte els informes d’un forense.  

Quan es posa en qüestió a la dona, sovint, a sobre, se la culpabilitza. “Una fiscal a la qual 

se li van portar una sèrie de proves amb gravacions, deia que era la dona qui provocava 

la baralla, que per això sabia quan havia de posar el mòbil a gravar, no se la creia” 

(entrevista 5: advocada, entrevista personal, març del 2019). Aquest fet també hem 

pogut veure’l en les observacions en els judicis. En un judici d’amenaces, l’advocat de la 

part denunciada sostenia que la dona havia posat aquella denúncia perquè estava 

ressentida per una baralla anterior amb l’actual exparella. Aquest fet denota clarament 

un intent de culpabilitzar a la dona i a sobre es posa en dubte que la denuncia fos real. 

Dintre d’aquesta subcategoria trobem el mite de les denúncies falses. En aquest tema 

veiem disparitat d’opinions entre les entrevistades, ja que l’advocada no hi creu, però la 

treballadora social es manté amb una postura més neutral.  

“No hi crec en les denúncies falses” (entrevista 5: advocada, entrevista personal, 

març del 2019), “El mite de les denúncies falses també és veritat. Però aquí, 

nosaltres mateixes no ens estem fent un grat favor, perquè hi ha gent que està 

jugant amb això” (entrevista 2: treballadora social, entrevista personal, febrer 

del 2019). 

Aquesta postura de la treballadora social és necessari contextualitzar-la, ja que després 

es posiciona totalment en contra de qüestionar la dona. “Jo crec que davant d’una 

denúncia, tu com a professional, no t’has de plantejar si allò és fals o no és fals. Tu has 

d’actuar, després ja serà el jutge...” (entrevista 2: treballadora social, entrevista personal, 

febrer del 2019). 

El següent element de la violència institucional és el que està constituït per totes les 

traves que es troben les dones en el moment de decidir posar la denúncia. 



Violència institucional, una forma de perpetuar la violència masclista | Laura Sánchez Navazo 
 

18 
 

Aquí veiem que els principals obstacles són la por a denunciar per diferents raons com 

que augmentin les represàlies de l’agressor cap a les dones i els seus éssers estimats. 

L’altre gran problema és l’escassa ajuda econòmica cap a les dones que han patit 

violència econòmica o no tenen recursos.  

- “Creuen que si tiren endavant amb la denuncia i l’home finalment va a la presó, 

quan surti augmentarà la seva agressivitat i el risc”. (entrevista 4: psicòloga SARA, 

entrevista personal, febrer del 2019) 

- “Hi ha molt recull a la llei, sí, però què és lo real? Quines són aquestes ajudes? 

Quines són les quanties? Digues-li a una dona que porta el nen a una escola, el 

porta al menjador i no sé què… que a partir d’ara viurà amb 400€ o amb 426€. 

Amb aquests diners quin lloguer t’agafes?” (entrevista 2: treballadora social, 

entrevista personal, febrer del 2019) 

- “Després és molt diferent algú que tingui recursos i algú que no. Senyores sense 

recursos agafen advocats d’ofici i a la majoria els hi dóna tot igual” (entrevista 5: 

advocada, entrevista personal, març del 2019))”.  

La victimització secundària que pateixen les dones que són víctimes d’algun 

maltractament juga en contra del seu procés de recuperació. Així i tot, és de ben segur 

que, entre tots els serveis i professionals pels quals ha de passar una dona durant tot el 

procés, aquesta es trobarà amb situacions en les quals se la culpabilitzarà, se la 

qüestionarà o haurà de reviure els fets traumàtics.  

A continuació exposem alguns relats dels entrevistats que expliciten molt bé aquest fet: 

- “...elles pensen: “Què diran els meus fills, que jo seré la que he portat al pare a 

la presó?”, es senten culpables i es desmoralitzen” (entrevista 5: advocada, 

entrevista personal, març del 2019). 

- “... ho haurà d’explicar moltíssimes vegades: a la psicòloga, a la treballadora 

social, a la policia, a la advocada, la jutgessa… Ja no ens trobem amb la 2a 

victimització, sinó que ens trobem amb 3a, 4a, 5a victimització… S’hauria de 

poder gravar la declaració una primera vegada i ja seria una prova constituïda” 

(entrevista 5: advocada, entrevista personal, març del 2019). Quant a aquest 

tema, cal esmentar un comentari del fiscal quan es va realitzar l’observació dels 

judicis. Ell va argumentar que la dona havia de declarar en el judici per tal de 

poder seguir endavant perquè, encara que hagués explicat abans els fets que 

denunciava, s’havia de corroborar que la primera declaració fos real. Així doncs, 

no només trobem un cas de revictimització sinó que també es posa en dubte el 

testimoni de la dona.  
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- “Moltes de les dones que venen al SARA han denunciat i expliquen que les 

qüestionen, que s’han de defensar… La primera presa de contacte que tenen amb 

les institucions és de qüestionament” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista 

personal, febrer del 2019) 

- “En els judicis les dones es fan petites a través d’una violència psicològica molt 

subtil ja que en moltes ocasions, encara que estiguin tapades, han d’escoltar la 

veu dels seus agressors i han de tornar a escoltar violències per part seva” 

(entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 2019) 

A més, les víctimes, durant el procés judicial han de suportar escoltar i respondre 

preguntes masclistes que, en comptes de defensar a la dona, la culpabilitzen i 

empoderen a l’home. 

Així doncs, ens preguntem, a què és deguda tota aquesta victimització que pateixen les 

dones? Hem vist que tots els professionals coincideixen en una qüestió, que és la falta 

de formació específica en perspectiva de gènere dels professionals que participen en el 

procés, des del primer metge que atén a la dona, fins al jutge o jutgessa que decideix la 

condemna: 

- “Es necessita gent amb les idees molt clares, amb molta sensibilitat” (entrevista 

2: treballadora social, entrevista personal, febrer del 2019). 

- “El motiu d’aquesta violència institucional és, sobretot, la manca de formació 

dels professionals, però també intervenen altres factors com la manca de 

sensibilització” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 

2019).  

- “Quan hi ha formació la violència institucional és mínima o inexistent, en canvi, 

quan no n’hi ha, és horrible i passa a tot arreu” (entrevista 5: advocada, 

entrevista personal, març del 2019). 

A part, l’advocada també ens ha parlat sobre la falta de creença en l’existència 

de la violència de gènere com a tal. És a dir, que hi ha tota mena de professionals, 

des d’advocats fins a polítics, que no creuen que la violència masclista existeixi.  

- “Fins i tot estem anant enrere, ara hi ha partits polítics que volen derogar la llei 

contra la violència de gènere, que diuen que no existeix” (entrevista 5: advocada, 

entrevista personal, març del 2019). 

- “Hi ha gent que es pot formar, però si després no s’ho creuen,  no es creuen la 

violència de gènere, no serveix per res” (entrevista 5: advocada, entrevista 

personal, març del 2019). 
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Finalment, analitzarem les experiències que viuen les dones que posen una denúncia. 

En primer lloc, veiem, sobretot gràcies al testimoni de la víctima, que la informació que 

se li hauria de proporcionar a la dona en moltes ocasions o no se li proporciona, o se li 

dóna una informació inadequada. Hem vist un exemple molt clar d’això amb l’entrevista 

a la víctima, que ens explica que després de fer la denúncia la van trucar per anar 

l’endemà als jutjats a fer una ratificació d’aquesta, però el que realment es va celebrar 

aquell dia va ser un judici ràpid.  

“...m’havien dit que la ratificació de la denúncia era simplement anar a donar 

més detalls i a respondre preguntes. No m’havien dit ni que estaria l’advocada de 

l’agressor ni res, saps?”, “Jo això, més que falta d’informació, m’ho vaig prendre 

com un engany, perquè no va ser el que em van dir que seria” (entrevista 3: 

víctima, entrevista personal, febrer del 2019).  

També ens trobem amb un problema quan veiem que la dona ha d’esperar mesos per 

ser atesa, ha d’esperar hores i hores en un jutjat, ha d’esperar i es troba amb el seu 

agressor o altres agents implicats. Tots aquests fets provoquen patiment i formen part 

de la violència institucional que s’exerceix cap a ella. “vaig estar una hora esperant-me 

a la sala d’espera, em vaig creuar [...] amb la Marina, que és… oficialment és testimoni, 

però per mi és còmplice” (entrevista 3: víctima, entrevista personal, febrer del 2019).  

Per últim, hem trobat que tots els entrevistats ens han parlat sobre les dificultats que 

se’ls hi posa a les dones en l’accessibilitat als serveis als quals tenen dret. Un dels 

problemes és que les dones acudeixen a denunciar o als judicis sense advocat i sense 

haver sigut assessorades, ja que no se’ls hi han facilitat, fet que repercuteix en la 

sentència final. Això passa tot i que les lleis diuen que tothom té dret a un advocat. “Jo 

en aquell moment encara no tenia advocada, perquè feia tres dies que havia denunciat” 

(entrevista 3: víctima, entrevista personal, febrer del 2019), “Tampoc es donen advocats 

d’ofici” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 2019). També 

s’exposa una problemàtica relacionada amb els advocats d’ofici, els quals no  

s’impliquen suficientment.  

“Quan la dona es presenta a comissaria, se li ofereix un advocat d’ofici i quan 

l’accepta, aquest advocat pot trigar a presentar-se tres hores, o moltes vegades 

ni es presenten. Això també fa que la dona posi la denuncia sola, sense l’advocat 

i sense haver sigut assessorada” (entrevista 5: advocada, entrevista personal, 

març del 2019).  

La psicòloga del SARA exposa un cas que exemplifica molt bé una forma de funcionar 

dels serveis que revictimitza la dona: “El primer que ha de fer una dona que decideix 

denunciar és ser ELLA qui marxi de casa seva i deixar la feina. Per com està el sistema 

muntat, s’aïlla a la dona” (entrevista 4: psicòloga SARA, entrevista personal, febrer del 

2019).  
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Un altre punt que explica la treballadora social en relació a les dificultats en 

l’accessibilitat que tenen les dones té a veure amb la falta de recursos i amb la falta de 

formació dels professionals.  

“Si no se’ls hi posa fàcil l’accés, quan elles van (a un PIAD: punt d’informació i 

atenció a les dones) exposant que ‘volen una hora perquè es volen separar’, si la 

persona que està rebent la trucada està fent 18.000 coses a la vegada l’únic que 

farà és donar-li hora per dintre de dos mesos. En canvi, la dona, el que està 

demanant és ‘SOS, m’acaba de fotre una pallissa, tinc els nens aquí al davant’” 

(entrevista 2: treballadora social, entrevista personal, febrer del 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Violència institucional, una forma de perpetuar la violència masclista | Laura Sánchez Navazo 
 

22 
 

4. CONCLUSIONS I DISCUSIÓ 

En la societat en la que vivim avui en dia, encara és molt present la violència masclista, 

com a conseqüència, hi ha milers de víctimes i desenes de feminicidis al any, 

concretament, segons feminicidis.net, l’any 2018 es van registrar 98 feminicidis i altres 

assassinats de dones.   

Hem de tenir en compte que, encara que aquestes siguin unes xifres alarmants, hem 

superat la societat en la que van viure les nostres mares i àvies. Una societat en la que 

el maltractament era normal i corrent, una societat en la que les dones que patien 

maltractes per part dels seus familiars havien d’assumir-ho i callar, una societat que 

permetia que les dones patissin a mans dels homes i no feia res.  

Afortunadament, els moviments feministes han aconseguit obrir els ulls a una gran part 

de la nostra societat. Les noves lleis contra la violència cap a les dones, afavoreixen la 

igualtat entre dones i homes i han aconseguit una millora substancial en aquest aspecte. 

S’ha recorregut un camí molt llarg per arribar fins aquí, però encara en queda un bon 

tros, i un pas fonamental és la formació dels professionals en perspectiva de gènere.  

Tot allò que dicten les lleis, s’aplica a la realitat? Al llarg d’aquesta investigació hem 

pogut veure en vàries ocasions que la llei del nostre país va per davant de la realitat, ja 

que no s’arriba a aplicar tot el que aquestes recullen.  

Al principi de la investigació es considerava que la violència institucional només era 

exercida per part dels agents jurídics. Ara, després d’haver entrevistat altres 

professionals implicats, podem dir que no estàvem en el cert, que qualsevol persona 

implicada en el procés que ha de seguir la dona, ja sigui des de la primera persona que 

l’atén al telèfon quan demana ajuda fins al jutge que porti el seu cas, pot exercir 

violència institucional cap a ella.  

Com una possible proposta d’acció, creiem que el principal punt de partida per tal de 

començar a prevenir aquesta problemàtica és la formació. La formació específica en 

perspectiva de gènere de tots aquells professionals qui ho necessitin, d’aquells 

treballadors que, encara que sigui indirectament, tractin amb dones maltractades. És un 

aspecte molt delicat, així que requereix una alta sensibilització, empatia i compromís, i 

aquestes característiques haurien de ser definitòries d’aquests professionals.  

La formació d’aquests professionals evitaria moltes de les barreres esmentades 

anteriorment. Per exemple, es reduirien els estereotips assumits pels professionals, es 

conscienciaria als treballadors per informar correctament sobre el procés a les dones, 

es facilitarien més serveis com advocats d’ofici i alhora aquests treballarien amb més 

implicació i no es produiria tanta victimització secundària com es produeix avui en dia.   
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Així i tot, hi ha altres variables que no depenen només dels professionals en si, sinó que 

són problemes derivats de les actuacions o omissions de l’administració i del sistema 

judicial. Per exemple, el fet de fer esperar a les dones mesos i mesos perquè es produeixi 

un judici penal i que, quan aquest finalment arriba, no se separi a les dues parts 

implicades en dues sales diferents.  

Així doncs, l’Estat seria el responsable d’invertir més recursos per tal de formar aquests 

professionals. A més, els recursos a invertir també haurien de tenir en compte les ajudes 

a les dones, tant econòmiques, de residència, de suport a la seva feina, com 

d’escolarització dels seus fills i un llarg etcètera.  

Finalment, és necessari comentar una qüestió que ens sembla rellevant. Després de 

realitzar l’observació de diferents judicis, es va conversar amb la jutgessa i el fiscal 

implicats. En primer lloc, la jutgessa va destacar que les dones haurien d’estar molt més 

i molt millor assessorades i informades des d’un principi sobre el procediment i sobre 

les conseqüències d’acollir-se al dret a no declarar. Per altra part, el fiscal va manifestar 

el seu escepticisme, posant en dubte els arguments que sustenten aquest treball 

mitjançant articles del codi penal i sobretot mitjançant una controvertida pregunta: 

“S’hauria d’obligar a la víctima a declarar?”. Malgrat la importància d’aquesta 

consideració entenem que el  seu debat cau fora de l’àmbit del present treball. 

Un altre element a destacar sobre les observacions dels judicis és el fet que no es posés 

mampara entre la dona i l’acusat. Només es va fer en una ocasió, quan la dona ho va 

demanar. Però, hauria de ser realment necessari que la dona ho demanés per posar-la? 

S’hauria de posar des d’un principi? O s’hauria de partir de la base que les dues parts ni 

es veiessin ni s’escoltessin? 

Cal indicar que, durant el procés d’aquesta investigació, ens hem trobat amb una 

limitació. En el SAH, es va entrevistar a un tècnic del departament d’Atenció i Acollida el 

qual no dominava el tema tractat. Així doncs, no es va poder extreure tota la informació 

que s’esperava.  

Per tal de continuar aquesta recerca, primerament s’hauria d’entrevistar a més 

professionals implicats en el procés que ha de seguir la dona, com policies, jutges o 

fiscals. A més, també es podria fer més observacions en diferents jutjats per tal de tenir 

una visió més àmplia de com es duen a terme els judicis i quines són les pràctiques i 

actuacions més habituals en aquests. Finalment, trobaríem interessant acompanyar a 

una dona en aquest camí i comprovar de primera mà tots els obstacles que s’hi pot 

trobar.  
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6. ANNEX 

Annex 1: Cicle de la violència en la relació de parella ( D irecc ió de l Pr ogr ama de D o na , 201 4 ) 
La violència de parella segueix un cicle que es retroalimenta i la intensitat del qual és 

creixent. 

Aquest cicle es compon per tres fases i explica per què és tan difícil per algunes dones 

allunyar-se del seu agressor. 

 

1. Fase d’acumulació de tensió: La persona agressora viu una tensió que pot ser 

provocada per elements interns o externs a la relació o situacions personals 

d’estrès o frustració. La dona intenta controlar aquesta situació, intentant que 

l’home no descarregui aquesta tensió violentament contra ella, i pensa que pot 

evitar la violència, però la realitat és que l’agressió no depèn d’ella, sinó de 

l’agressor. 

2. Fase d’esclat de la violència: Es produeix qualsevol mena d’agressió violenta cap 

a la dona, sigui física, psicològica, sexual o econòmica. També poden ser agredits 

els fills/es o altres persones que l’agressor consideri vulnerables. Es poden 

maltractar les persones o animals estimades per la dona per provocar-li dolor o 

por. 

3. Fase de “lluna de mel”: L’agressor es penedeix del que ha fet, és una situació en 

la qual trobem una manipulació emocional. Aquesta situació actua en la dona 

com un element de reforç en el manteniment de la situació, ja que la persona 

agressora li fa creure que canviarà i alhora la involucra en l’acte abusiu i fa que 

ella se senti culpable de l’incident. Això és possible perquè s’ha donat abans un 

procés de devaluació de l’autoestima de la dona mitjançant abusos psicològics.  

Per altra banda, la conducta de l’agressor queda reforçada, ja que no vol 

identificar-la com a violència, i el perdó, o la por de la dona, li permeten no 

qüestionar-se les seves accions. A més la persona agressora intenta compensar 

la dona perquè no el denunciï o l’abandoni, de manera que reforça la seva 

dependència emocional i aconsegueix que la dona recobri l’esperança en la 

relació i en les possibilitats que la persona canviï.  

 

Després de la “fase de lluna de mel” torna a començar un nou cicle de violència, però 

cada cop les fases són més curtes i la violència cada cop més intensa. La freqüència amb 

la qual es repeteix el cicle i la perillositat a què va arribant augmenten a mesura que 

avança l’escalada de la violència. Sovint, quan una dona que viu violència masclista fa 

una petició d’ajuda, ja s’ha repetit diverses vegades aquest cicle. Atès que cada cop que 

es tanca un cicle la dona ha perdut més autoestima i control de la seva vida, és important 

garantir l’ajuda immediatament abans que perdi tota esperança de tenir forces per 

poder fer front a la situació i superar la violència. 
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Annex 2: Guió entrevistes 

Presentació: Bon dia, sóc estudiant de psicologia a la UAB i estic realitzant el Treball de 

Final de Grau sobre violència masclista, en concret m’he centrat en el tema de la 

violència institucional que pateixen les víctimes de violència masclista en el marc 

jurídicopenal. L’objectiu d’aquesta entrevista és obtenir informació i saber què en 

penseu sobre el tema. No es pretén realitzar una entrevista de pregunta-resposta, 

simplement mantenir una conversa on m’agradaria tractar alguns temes sobre aquest 

tipus de violència i on no hi ha cap resposta correcta ni incorrecta. 

  

Inici de l’entrevista:  

S'ha definit la violència institucional com aquella violència executada pels professionals 

de l’àmbit públic mitjançant accions o omissions que impedeixen l’accés de la dona als 

drets que li consagra la llei. (Chiarotti, 2007) 

-          Des del seu punt de vista es dóna aquest tipus de violència en els casos 

d'atenció a les dones víctimes de violència?  

¶ Exemples o coneixement  d’algun cas de violència institucional. 

¶ A què és deguda (causes) 

¶ De quina forma s’hauria de recollir aquesta violència en la nostra legislació 

¶ Per qui és duta a terme 

¶ Com es podria prevenir 

¶ Les persones implicades en el procés judicial (policies, advocats, jutges…) 

entenen les particularitats de la violència masclista? 

  

 Profundització en la violència institucional, els seus elements: (Bodelón, 2014) 

¶ Impunitat cap al denunciat com a violència institucional. 

¶ Estereotips dels operadors i operadores jurídics com una forma de discriminació 

i de violència institucional. 

¶ Estereotips de violència 

¶ Credibilitat del testimoni de la dona 

¶ Els obstacles institucionals per prendre la decisió de denunciar 

¶ La victimització secundària en els jutjats.  
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Annex 3: Transcripcions entrevistes 
 

Entrevista tècnic SAH 
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Entrevista treballadora social: 
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Entrevista víctima 
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Entrevista psicòloga SARA: 
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Entrevista advocada especialista: 
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