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1. CONCEPTUALITZACIÓ DEL FENOMEN
1.1. JUSTIFICACIÓ DEL PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A LA NOSTRA ORGANITZACIÓ
El desenvolupament del Protocol per la prevenció i abordatge de les violències masclistes a la CUP respon a la necessitat de donar una resposta política col·lectiva als
fets violents que es puguin donar en la nostra militància, sabent que totes les agressions masclistes són producte d’una societat profundament patriarcal, capitalista i
racista.
Per tal de subvertir i transformar la societat, cal articular respostes coherents i fermes davant les agressions masclistes, i el present protocol és una eina de la CUP
per desenvolupar-les.
Per aquesta raó, tot i que la principal funció del protocol és la de guiar la identificació i l’abordatge de situacions de violència masclista concretes entre la nostra
militància, aquest pretén també ser una eina preventiva que ens serveixi per revisar
les nostres pràctiques i discursos. L’erradicació de les violències masclistes i la potenciació de models de gènere justos i equitatius són un objectiu compartit, que ens
beneficia com a persones i membres de l’organització feminista que defensem i que
depèn de tots i totes que l’aconseguim.
El protocol parteix d’una finalitat reparadora i té l’objectiu de generar espais segurs
per a la militància, i concretament per a les dones, alhora que pretén ser una eina
de transformació de l’organització. No respon, doncs, a una voluntat punitiva sinó, a
una l’assumpció col·lectiva de la responsabilitat d’erradicar les violències masclistes, en base a una cultura de tolerància zero als nostres entorns militants.
A més a més, el protocol pretén ajudar a transformar les dinàmiques masculinitzades, androcèntriques i masclistes que actualment són majoritàries a la nostra
organització, i que dificulten i limiten la participació de les dones. Hem de treballar
per feminitzar l’organització i superar l’actual 29% de militància femenina, i un primer pas en aquest sentit és garantir uns espais polítics a la CUP que siguin lliures
de violència masclista.
El present protocol ha estat fruit d’un procés col·lectiu desenvolupat entre el 2018
i el 2019, després que el pla d’acció feminista i el pla d’igualtat intern fessin palès
la necessitat de generar una eina pròpia de la CUP per a l’abordatge d’agressions
masclistes. Aquesta necessitat també es va recollir a la ponència de L’Assemblea
Nacional de Dones (Ribes, 2018), en la que es van establir, també, els objectius del
protocol i la configuració d’una estructura legitimada per a la seva aplicació.
La participació territorial, la formació i el debat han suposat l’inici de la feina preventiva sobre les violències masclistes a la CUP, recollint els consensos sobre els
quals s’ha redactat el protocol.
Aquest procés participatiu, però, no ha de ser entès com el final d’un trajecte, sinó
com l’inici d’un camí per a la construcció d’espais lliures de violències masclistes
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a la societat, des de les assemblees locals fins als espais d’oci, la llar, la feina i els
carrers. El protocol està treballat des d’una perspectiva de gènere basada exclusivament en l’expressió i part de l’orientació/desig sexual. Som conscients que falta
treballar la identitat de gènere amb tot el que comporta en la configuració de les
violències masclistes. No obstant això, aquest protocol és un primer paraigües que
vol arribar a poder treballar el gènere en totes les seves dimensions. Per altra banda, és evident que la cristalització del gènere també és diferencial segons processos de racialització, i confecciona situacions i experiències molt diferenciades que
afecten en com s’articulen les violències.
Volem agrair i reconèixer, en aquest sentit, la feina i el camí recorregut pel moviment feminista en la lluita contra les violències masclistes. I, molt especialment,
volem donar les gràcies a les companyes del Moviment Popular de Sabadell pel
seu suport, assessorament i acompanyament durant el procés de creació d’aquest
protocol de la CUP.
Finalment, volem subratllar que no traiem legitimitat a qualsevol acció que la dona
vulgui engegar simultàniament o alternativament a la via que ofereix el protocol
de la CUP. Aquest protocol és una de les eines a disposició de les dones militants i
simpatitzants, però existeixen d’altres igualment legítimes, com ara l’autodefensa
feminista (individual i col·lectiva), la denúncia per via judicial o l’acompanyament i/o
assessorament per professionals (psicòlogues, advocades, etc.).
Pel que fa a l’estructura del protocol, aquest està dividit en 5 blocs:
1. La conceptualització del fenomen; que inclou definicions essencials sobre
les violències masclistes.
2. El treball de prevenció de les violències masclistes a la CUP; en què es desenvolupen els diferents eixos i línies de treball.
3. La identificació de les violències masclistes; detallades en funció de la seva
gravetat, així com les mesures per a l’abordatge d’aquestes.
4. El circuit d’abordatge de les violències; que inclou tots els elements formals
que regeixen el procés i els seus agents principals.
5. El procés d’avaluació; revisió periòdica i eventual correcció i actualització
col·lectiva del protocol.

1.2. DEFINICIONS1
1.2.1. CONCEPTE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
Les violències que es donen en una situació determinada són contingents amb el
context social i històric, i estan al servei dels interessos del poder i de la dominació
que travessen tota condició social. S’utilitzen freqüentment per controlar, dominar i
sotmetre persones i grups socials. Les violències s’exerceixen a través de diferents
manifestacions, sigui a nivell simbòlic, psicològic o físic, entre d’altres. Mitjançant
diferents formes de violència s’ha impedit a moltes persones poder exercir els seus
1

Les definicions incloses en aquest apartat, així com d’altres fonamentals per entendre el fenomen de les violències mas-

clistes i el seu impacte, estan recollides al document formatiu ‘Violències Masclistes’ (CUP, 2018), que es troba a l’àgora a
disposició de tota la militància.
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drets, imposant i limitant l’elecció de formes de vida, la llibertat de moviments i la
lliure expressió. Moltes persones hem patit o podem patir molts tipus de violències
al llarg de la nostra vida: per motius de gènere, de classe, de procedència, d’opció
sexual, etc. (MPS, 2018 i CUP, 2018)
Però, a més a més, hi ha una violència estructural (Tortosa i Parra, 2003) exercida
específicament contra les dones, expressió de la seva secular situació de discriminació, que s’ha emprat com a instrument per mantenir la desigualtat, les relacions
jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones en la societat patriarcal en la
qual estem immerses. En aquesta societat, les violències masclistes (ambiental,
psicològica, física, econòmica, sexual, simbòlica, institucional, etc.) s’utilitzen com
a mecanisme per mantenir l’explotació de les dones. D’aquesta manera, el fenomen
de la violència vers les dones és conseqüència d’una realitat anterior, una estructura social i política que li dóna cabuda, el patriarcat, que es produeix, es reprodueix
i es legitima a través de mecanismes de poder consensuats (econòmics, socials,
culturals i militars) i d’una ideologia que en legitima i en mitifica l’opressió (opressió
no només en relació a les dones, sinó també sobre altres persones que no responen
al model de masculinitat valorat socialment com a superior). En aquest sentit, no
podem parlar de violències masclistes sense entendre el context en què aquestes
es desenvolupen i es legitimen a través de mites, discursos, etc. (MPS, 2018 i CUP,
2018). Tal com diu Walker (2003): “la major part de les expertes feministes creuen
que els homes seguiran maltractant a les dones fins que la societat es reorganitzi
de tal manera que homes i dones comparteixin el poder equitativament”.
Quan parlem d’aquesta violència específica que rebem les dones, utilitzem
l’expressió de violències masclistes perquè el masclisme és el concepte que de
forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels
homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior (MPS, 2018 i CUP, 2018).
Tal com explica la llei catalana (DOCG, 2008):

“entenem per violències masclistes totes aquelles formes de violència
exercides contra les dones, de forma puntual o continuada, amb la intenció de sotmetre-les -sigui de forma conscient o inconscient-, que, per
mitjans físics o psicològics, inclosos amenaces, intimidacions o coaccions, tinguin com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic,
tant si es produeixen en l’àmbit públic com en el privat”.

Les violències masclistes tenen un ventall infinit de formes, expressions i manifestacions, com a resultat del seu caràcter universal i la seva capacitat adaptativa al
llarg del temps i en cada context, espai i relació concreta. S’ha de tenir present, a
més, que aquestes violències es poden exercir de manera puntual o de manera reiterada. Així i tot, existeixen diferents classificacions sobre les violències masclistes,
i prendre consciència de les diferents formes i contextos en les quals es presenten
les violències masclistes és una eina molt útil a l’hora de detectar-les, treballar-les
i abordar-les.
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A continuació presentem una doble classificació que inclou les anomenades modalitats de violència masclista -referides a l’àmbit on es produeixen les agressions-,
i els diferents tipus de violència masclista -categorització de les expressions de
violència masclista particulars. Aquesta classificació és àmplia, i comprèn tots els
àmbits de la vida, no només el de la militància. Considerem, però, que és una classificació prou desenvolupada per entendre les diferents manifestacions de les violències masclistes i els seus diversos contextos. Tot i això, hem de ser conscients
que ni les modalitats plantejades ni els tipus de violències explicats són categories
estanques. Els contextos s’interrelacionen entre ells, i tots pertanyen a una mateixa
societat construïda sobre uns valors patriarcals. Així, les manifestacions particulars
d’un tipus de violència en un determinat context no deixen de ser la materialització i
l’adaptació de la violència masclista en aquest espai i les seves dinàmiques. Per altra banda, rarament un tipus de violència masclista es dóna sol, sinó en interrelació
amb altres agressions, i totes tenen un impacte psicològic i físic sobre el benestar
de les dones.

1.2.2. MODALITATS DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
INTRAFAMILIAR I/O SEXO-AFECTIVA
És aquella violència perpetrada en el si de les estructures familiars o les relacions
de parella contra dones o nenes (ICI, 2012). És a dir, qualsevol acte abusiu de poder
o omissió intencional, dirigit a dominar, sotmetre, controlar o agredir física, verbal,
psicològica, patrimonial i/o sexualment a les dones, dins o fora del domicili familiar, per un agressor amb relació actual o passada de parentesc per consanguinitat,
afinitat, matrimoni o parella. Són concebudes com a agressions clares, directes i
nocives contra la integritat de dones i criatures, per la qual cosa gaudeixen actualment de reconeixement sociopolític i apareixen representades amb freqüència en
els mitjans de comunicació.

INSTITUCIONAL
És l’ús arbitrari de la força exercit per les diferents institucions que componen els
Estats (Bermúdez, García, González, 2008: 30). Inclou tant l’ús espectacular i repressiu del monopoli de la violència com les formes toves de domini de les estructures institucionals. Són per tant els actes o omissions de les i els servidors públics
de qualsevol ordre de govern que discriminin o tinguin com a fi dilatar, obstaculitzar
o impedir el gaudi i exercici dels drets humans de les dones, així com el seu accés
a polítiques públiques destinades a prevenir, atendre, sancionar i erradicar els diferents tipus de violències masclistes. Els indicadors de salut i educació mundial
assenyalen que les dones són més propenses a sofrir violència institucional a causa
de l’ordre jeràrquic patriarcal-capitalista que les situa en una posició de major vulnerabilitat, pauperització, misèria i marginació (Bermúdez, García, González, 2008).
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COMUNITÀRIA
És aquella violència que es dóna en l’àmbit sociocomunitari impactant i condicionant la qualitat de vida de les dones, la seva seguretat i la sana convivència dels seus
membres. Són, per tant, actes individuals o col·lectius que transgredeixen drets fonamentals de les dones i propicien la seva denigració, discriminació, marginació o
exclusió en l’àmbit públic. Té a veure amb la violència simbòlica imposada sobre els
seus cossos des de les estructures socials (estat, família, escola, mitjans de comunicació,...) i amb l’estigmatització derivada d’ella (per ex. com ha de ser una dona,
com ha de comportar-se), coses que fan que els mateixos individus que conformen
la col·lectivitat exerceixin conductes de vigilància, identificació de la desviació i càstig social sobre les dones. Com a exemple, els comentaris o tocaments a l’espai públic són un càstig social cap a la dona que ocupa un espai en l’esfera pública, quan
aquesta es considera pertanyent als homes. Per aquest component de ‘castic a la
desviació’, les dones que no s’ajusten als canons hegemònics de feminitat, les dones estrangeres o les dones amb sexualitats o identitats de gènere no normatives,
són més propenses a patir aquesta violència comunitària.

LABORAL
És aquella violència que discrimina a les dones en els àmbits de treball públics o
privats i que obstaculitza el seu accés a l’ocupació, contractació, ascens, estabilitat o permanència, per exemple exigint requisits sobre estat civil, maternitat, edat,
aparença física o embaràs (Silva, 2013). Aquesta violència laboral inclou, entre altres
coses, la divisió sexual del treball (dins i fora del mercat laboral regulat), l’anomenat
‘sostre de cristall’, la desigualtat salarial o la discriminació i l’assetjament directes.
Aquesta violència (com totes les altres) té conseqüències físiques-psicològiques per
a la dona, i és la responsable del fet que existeixi una major precarietat laboral entre
les dones que entre els homes, perpetuant així les desigualtats econòmiques i de
poder existents. L’existència de violència laboral contra les dones ha estat àmpliament estudiada i contrastada (Prieto, Pérez de Guzmán, 2013), però encara hi ha
qui qüestiona la seva vigència. Els qui neguen l’evidència tendeixen a emparar-se
en la meritocràcia capitalista per justificar les diferències, sense tenir en compte la
ideologia patriarcal que subjau als sistemes laborals capitalistes.

DOCENT
Són aquelles conductes que danyen l’autoestima de les alumnes amb actes de discriminació pel seu gènere, edat, condició social, acadèmica, limitacions i/o característiques físiques, infligides pels mestres. Són, doncs, les conductes que violenten
les alumnes en el context escolar, com ara demanar que no es vesteixin amb roba
suposadament “provocativa”, no tenir en compte les seves opinions durant les classes, donar exemples sexistes per explicar els temes, limitar el seu accés als estudis, o assetjar-les explícitament.
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És aquella violència que es dóna en el si d’una organització política o moviment
social, per part d’un o varis dels seus membres, cap a una dona de la mateixa organització, o cap a totes les dones d’aquesta organització. Són conductes de menyspreu, invisibilització, marginació i abús cap a les dones, que afecten i/o limiten la
seva participació política o silencien la seva veu. Moltes vegades es tracta d’actituds
normalitzades (vegeu l’apartat violències quotidianes) derivades d’una concepció
de la participació política masclista i androcèntrica, en la qual l’home militant fort i
no vulnerable és l’ideal. El ventall d’agressions masclistes en aquest sentit és molt
ampli, ja que inclou des del menyspreu de les dones durant les reunions/assemblees o la divisió sexual del treball militant, fins a agressions físiques, psicològiques
o sexuals per part de companys de militància que fan que els espais polítics es
tornin insegurs per a les dones, expulsant-les implícitament d’aquests. Es pot considerar també com a violència militant la sobrecàrrega de feina que han d’assumir
les dones per sobreviure i/o per gestionar la violència masclista rebuda en aquests
espais per elles mateixes o per les seves companyes -feina que no seria necessària
si els homes no cometessin agressions.

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

MILITANT

MÈDICA/OBSTÈTRICA
És aquella exercida pel personal sanitari sobre els cossos de les dones, a través del
tracte deshumanitzat, l’abús de medicació i la patologització dels seus processos
naturals. Té el seu origen en dues presumpcions de la medicina tradicional occidental: la concepció androcèntrica segons la qual la normalitat és la del cos masculí i la creença que la dona és un home incomplet. Derivat d’això, es produeix una
patologització (i corresponent medicalització) de qualsevol procés físic, fisiològic o
psicològic particular del cos de les dones (Valls i Llobet, 2006). Aquesta violència
mèdica s’exerceix també en els processos de control de la natalitat, on rep el nom
de violència obstètrica, la qual inclou la violència cap a la dona embarassada i la violència exercida contra la llibertat reproductiva de les dones (Belli, 2013), vulnerant
el seu dret a decidir lliurement si vol o no ser mare, i en cas que sí, com, quan i amb
qui vol viure aquest procés.

MEDIÀTICA
És la publicació o difusió de missatges i imatges estereotipades sobre les dones a
través de qualsevol mitjà massiu de comunicació, que de manera directa o indirecta
promoguin l’explotació de dones o les seves imatges, injuriïn, difamin, discriminin,
humiliïn o atemptin contra la dignitat de les dones; així com la utilització de dones,
adolescents i nenes en missatges i imatges pornogràfiques, legitimant la desigualtat de tracte o construint patrons socioculturals reproductors de la desigualtat o
generadors de violències masclistes.
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1.2.3. TIPUS DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
PSICOLÒGIQUES
Tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desestabilització
psicològica, una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació,
de vexacions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults,
d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Inclou, per tant,
qualsevol agressió, verbal o no verbal (postures, gestos, mirades, moviments corporals, etc.) que intenten desqualificar, des-confirmar, mistificar, controlar o intimidar, entre altres, a la dona (MPS, 2018):
• La desqualificació o humiliació és l’acte de restar autoritat, valor i credibilitat
a una altra persona.
• La desconfirmació consisteix a ignorar la presència d’una personal, negar-li
la possibilitat d’opinar, no tenir en compte que existeix. En moltes ocasions,
l’agressor ni tan sols escolta a l’altra persona, o no respon a les seves opinions, considerant que simplement no té capacitat per opinar o emetre idees
o judicis que puguin ser acceptats.
• La mistificació és una eina discursiva que serveix per generar idees i/o representacions falses, mitjançant les quals s’intenta confondre, tergiversar,
amagar i encobrir fets o dinàmiques. Aquesta manipulació pot estar dirigida
directament contra la persona agredida, o bé ser utilitzada per controlar les
idees i opinions d’un determinat entorn social, perjudicant així a la dona. Dins
aquesta categoria, trobaríem l’anomenat gaslighting.
• El control es dóna quan l’agressor exerceix poder sobre la persona agredida,
fent que aquesta actuï segons els desitjos de l’altre i en contra dels propis.
Aquest també pot control també pot tenir una lògica emocional, provocant plor,
irritació, etc. Pot ser un control directiu (a través d’ordres) o restrictiu (a través
de prohibicions).
• La intimidació es produeix quan l’agressor mostra el seu poder de manera
simbòlica, és a dir, fa una presentació de la seva força amb la voluntat de fer
agafar por a la persona agredida i, d’aquesta manera, controlar-la.
Exemples de violència psicològica (MPS, 2018):
• Desconfirmació: Considerar a una persona “estúpida”; tractar-la com a immadura i prendre decisions sense consultar-li; posar-se constantment als
seus pensaments i decisions, fer-la sentir sense valor o capacitat per realitzar
certes activitats o projectes; ignorar-la, menystenir-la a partir de no escoltar
opinions perquè no es considera una persona capacitada, etc.
• Desqualificació: ignorar, menystenir a partir de no escoltar opinions perquè no
es considera la persona capacitada, etc.
• Mistificació: manipular, tergiversar, tractar de mentidera l’altra persona, etc.
• Control: emetre ordres, obligar a algú a fer alguna cosa, prohibir certes accions (vestir amb llibertat, quedar amb certes persones, etc.)
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SEXUALS
Qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per una dona, inclosa l’exhibició,
l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de
manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona
agressora pugui tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de
parentiu. També es considera violència sexual la prostitució forçada, el tracte de
persones amb finalitats d’explotació sexual, la mutilació genital i les revisions forçades per ‘garantir’ la virginitat. Les violències sexuals són una expressió d’abús de
poder per demostrar el domini masculí que l’home sent sobre la dona, denigrant-la
i concebent-la com a objecte, i van dirigides a sotmetre o denigrar la persona a través de la seva sexualitat. Exemples: - L’assetjament sexual, tocaments o conductes
sexuals no desitjades, violacions, sextorsió, humiliacions per preferències sexuals,
limitació o imposició de l’anticoncepció o l’embaràs, infectar intencionalment una
malaltia de transmissió sexual (MTS), (MPS, 2018) ,la cosificació i sexualització de
les dones a través de comentaris sobre l’aspecte físic no sol·licitats, així com invitacions o demandes de tipus sexo-afectiu en entorns laborals o organitzatius.
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• Intimidació: cridar, apropar-se molt a l’altra persona mostrant ràbia, fer cops
als objectes del voltant, etc.

FÍSIQUES
Són tots aquells actes o omissions de força contra el cos d’una dona, amb el resultat
o el risc de produir-li una lesió física o un dany. És a dir, aquelles lesions físiques de
qualsevol mena infligides de manera intencionada, utilitzant la força o algun tipus
d’arma o objecte, per part d’una persona a una altra causant-li danys interns, externs o ambdós. Sovint la violència masclista física és la més fàcil de detectar, però
no és ni l’única ni la més habitual. Als entorns militants, aquest tipus de violència és
dels menys freqüents, però això no vol dir que no es produeixi.
Exemples (MPS, 2018):
• Directes, consistents en un contacte físic mitjançant cops, cremades, bufetades, pallisses, asfixies, etc.;
• Indirectes, com llançar objectes a prop de la víctima o contra ella.

ECONÒMIQUES O PATRIMONIALS
Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos econòmics i materials necessaris per a la supervivència i/o el benestar físic o psicològic d’una dona
i, si escau, de les seves criatures. També inclou la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella. Es manifesta en la transformació, sostracció, destrucció o retenció d’objectes, documents personals (acta
de naixement, passaport, targeta de la seguretat social, etc.), béns i valors, drets
patrimonials o recursos econòmics. Entre altres efectes, pot produir la dependència
econòmica de la dona cap al seu agressor, el que fa que sigui encara més vulnerable
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a la seva violència si no disposa d’altres recursos socials i materials per fer-li front.
Exemples (MPS, 2018):
• Impedir-li treballar de forma remunerada, apropiar-se dels seus recursos
o impedir-li accedir a recursos comuns, endeutar l’altra persona (demanant
crèdits en nom de l’altra que no es paguen, hipoteques, etc.).

SOCIALS I/O AMBIENTALS
Ambdós tipus de violència estan molt relacionats. La violència social consisteix en
el control de la ‘vida social’ de la dona, a través de conductes que dinamiten les seves relacions socials i familiars i els cercles d’amistats, a la força o de forma subtil,
fins que la dona talla les relacions i acaba quedant aïllada, desprenent-se de qualsevol mena de suport, i desenvolupant o augmentant la dependència emocional cap
a l’agressor. En entorns laborals i/o organitzatius, aquesta violència pot exercir-se
amb comportaments de desvaloració social, personal i/o competencial de la dona,
generant rumors o comentaris negatius envers ella que pretenguin generar un buit
social per part de la resta de companys i companyes. Aquesta violència, que és molt
freqüent, fa difícil que la persona pugui sortir d’una relació violenta, ja que li manca una xarxa social amb qui poder compartir el que succeeix, que li faci costat i li
proporcioni l’ajuda necessària. Per altra banda, la violència ambiental consisteix en
la destrucció de l’entorn, el context i les coses de la persona, trencant els seus objectes personals, alterant el seu ambient vital, matant o enverinant la seva mascota
o fent-la desaparèixer, cremant fotografies o records importants per a la dona, etc.
Exemples (MPS, 2018):
• Colpejar objectes, trencar-los, no respectar el correu/mòbil o els espais íntims
de la persona, llençar les seves coses al carrer, maltractar animals, impedir el
descans fent soroll, aïllar-la dels seus familiars, amistats, etc.

SIMBÒLIQUES
Consisteix en la imposició d’una visió del món androcèntrica a través de la naturalització d’unes creences i valors socials determinats i homogenis, que van acompanyats d’unes expectatives col·lectives sobre com ha de ser el món. Es materialitza a
través de patrons culturals sobre què és ser dona i ser home dins el sistema sexegènere binari i heteronormatiu.
Es tracta, per tant, d’un tipus de violència invisible, que és exercida amb el consens
i el desconeixement de qui la pateix i de la societat en general. És per això que les
diferents formes de violència simbòlica són nombroses vegades difícils d’identificar
com a violència, ja que es troben naturalitzades i justificades pels costums.
Exemples:
• Imposició i naturalització d’unes expressions de gènere determinades, i criminalització d’unes altres.
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• Emissió de missatges, icones o signes que reprodueixin les relacions de dominació o justifiquen la violència masclista.

VIOLÈNCIES QUOTIDIANES
Per acabar, volem visibilitzar un conjunt de pràctiques comuns, englobades sota el
nom de micromasclismes (Bonino, 1998) (terme controvertit per les seves connotacions minimitzadores de la violència contra les dones). Són totes aquelles formes
subtils i invisibilitzades de domini, que tenen com a principal objectiu forçar, coartar
i destruir l’autonomia personal de les dones. Són formes de dominació que restringeixen i violenten insidiosament i reiteradament el poder personal, l’autonomia
i l’equilibri psíquic de les persones sobre les quals es donen, atemptant contra la
democratització de les relacions.
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• Naturalització, no criminalització i justificació d’altres tipus de violència masclista perquè ‘el món és així’.

Es tracta d’un dels tipus de violències masclistes menys explícites i directes, però
molt normalitzades i naturalitzades. És per això que sovint s’utilitzen els termes
micro-violències, micromasclismes, sexisme benevolent, terrorisme íntim, masclismes quotidians o violència de baixa intensitat, per fer-hi referència. És important, però, tenir en compte que parlem de ‘micro’ violències no perquè siguin insignificants, sinó perquè són petites estructures que acaben conformant la gran
estructura que és el patriarcat.
En aquest sentit, hem de tenir-les sempre en compte, ja que són aquestes actituds
més subtils el caldo de cultiu de les violències masclistes més visibles, i a mitjà o
llarg termini poden acabar generant conductes de domini, control i abús més explícites i directes. És per aquesta raó que, tot i haver-les pogut incloure dins les
violències psicològiques, no ho hem fet.
Se’n diferencien quatre tipus, que podem veure reflectides en els nostres espais:
• UTILITARIS
Contribueixen a un desigual repartiment de poders i tasques entre homes
i dones, amb l’objectiu de fer prevaldre la qualitat de vida i privilegis dels
homes. En són exemples: la no participació en les tasques reproductives i
de cures, l’abús i l’aprofitament de la capacitat de les dones com a agents de
cura i benestar (també a l’hora d’organitzar-se en l’àmbit militant les tasques), la manca de reconeixement i el valor de les tasques de cura...
• ENCOBERTS
Maniobres actives que pretenen que les dones tinguin una forta dependència
de l’aprovació masculina, per tal de fiançar el domini contra elles. En són
exemples: la creació de falta d’intimitat (silenciar o ignorar, aïllar, desqualificar, no valorar l’altra, manipular els fets en la seva contra, culpabilitzar-la
constantment, etc.), i l’autojustificació i l’auto-indulgència (fer-se el “tonto”,
menysvaloració dels propis errors, evitar responsabilitats, etc.). Aquestes
conductes també les podem veure en espais de presa de decisió com les assemblees, l’organització i la coordinació d’actes, etc.
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• COERCITIUS
Serveixen per retenir el poder utilitzant la força psicològica o moral masculina. En són exemples: l’ús abusiu de l’espai físic (sofà, comandament de la
televisió, ús espai públic -metro, el pati de les escoles, etc.) i del temps per
un mateix (temps d’oci, etc.). També significa apel·lar a la superioritat de
la lògica masculina quan les dones exigeixen coses, menyspreant les seves prioritats (en l’àmbit militant, ho podem veure quan es menystenen les
demandes de les dones en una vaga, pel que fa a les assemblees, quan es
demana que es treballin les relacions de poder, etc.).
• DE CRISI
Passen en moments crítics en els quals, per exemple, augmenta l’autonomia
de la dona o es produeix una pèrdua laboral o una limitació física. Es tracta
de situacions on la dona o les dones demanen més igualtat, i en contra es
dóna una resistència passiva que s’allarga en el temps, esperant el cansament de l’altre, etc.
Les violències quotidianes sovint es justifiquen, personalment i socialment, amb
afirmacions com ara “els homes som així”, “no me’n vaig adonar” o “no volia fer-te
mal”. És a dir, es justifiquen sobre el no qüestionament dels rols de gènere i sobre
la perpetuació de les diferències socialment construïdes entre homes i dones.

1.2.4. EL CICLE DE LA VIOLÈNCIA EN LES RELACIONS SEXO-AFECTIVES
Com hem vist en els apartats anteriors, les violències masclistes prenen diferents
formes i es donen en contextos molt diversos. Però, a més a més, aquestes violències poden donar-se de forma aïllada o puntual, o de forma continuada dins una
relació de proximitat que sigui estable en el temps. En aquest sentit, les relacions
sexo-afectives, sota els mites de ‘l‘amor romàntic’, han sigut històricament els espais on la violència masclista es troba més normalitzada i naturalitzada, si no totalment invisibilitzada.
En aquest tipus de relacions, s’ha definit un procés que ens permet entendre com
tendeixen a desenvolupar-se la majoria de situacions de violència masclista a les
parelles i que s’anomena cicle o espiral de la violència (Walker, 1984). Aquesta teoria té l’objectiu d’explicar els comportaments i les fases que sovint caracteritzen les
relacions de violència masclista en aquests contextos, amb la finalitat de facilitar un
millor abordatge i acompanyament de les dones en cada cas. Segons Walker, quan
es donen relacions de violència masclista, aquestes tendeixen a constituir-se com
a un procés dinàmic on, de manera cíclica, reiterada i intencionada, es donen tres
fases concretes:
1. L’augment de la tensió
2. L’esclat de violència
3. La lluna de mel
Val a dir que no a totes les relacions de violència les fases es presenten de manera regular, sinó que poden succeir en períodes i ritmes molt diferents en cada cas.
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El cicle de la violència a les relacions sexoafectives té components diferencials respecte
d’altres relacions: la dependència emocional, els mites de l’amor romàntic, etc. que dificulten particularment trencar-lo. Tot i això, aquest cicle de la violència pot adaptar-se
a altres modalitats de violència que patim en altres àmbits de la vida, com ara la laboral
o l’organitzatiu. L’augment de la tensió: sense motiu percebut per la dona per poder-ne
exercir control sobre els esdeveniments, es poden patir violències quotidianes sistemàtiques cada cop més freqüents o de major intensitat, pot començar per “floretes”
esporàdiques no desitjades, que esdevenen insinuacions més explícites que són rebutjades, continuen amb desvaloritzacions de la tasca o l’opinió, inicialment privadament,
posteriorment en públic, . L’esclat de violència: La dona protesta davant d’aquesta constant desvalorització i l’home reacciona amb una actitud irrespectuosa i arrogant envers
la dona enfront del grup. La lluna de mel: davant les reaccions del grup (poder que
també de la víctima) davant l’actitud mostrada, l’home mostra penediment i es disculpa
davant de la seva víctima i, si s’escau, també del grup. I el col·lectiu considera que el
conflicte s’ha resolt satisfactòriament, donat que només ha estat espectador en la fase
de l’esclat i ho considera com un fet aïllat i fora de context.
• FASE 1: L’AUGMENT DE LA TENSIÓ
En aquesta fase, augmenta la tensió i les discussions entre la parella, sigui
per factors externs o per desavinences o conflictes entre ells (MPS, 2018). Els
actes o actituds hostils cap a la dona se succeeixen, i l’agressor tendeix a ser
violent de manera puntual (de manera verbal o física) i a presentar canvis sobtats d’ànim que la dona no arriba a comprendre i sovint tracta de justificar.
La dona sovint creu que la situació de tensió, d’abús i/o de control generada pot retrocedir, atribuint-se a si mateixa el deure de calmar a la parella i
eliminar la tensió, complaent-la i tractant de no molestar-lo (MPS, 2018). En
aquestes situacions, la dona pot arribar a sentir-se culpable de la violència
que rep, ja que l’agressor tendeix a justificar la seva actitud com a un càstig o
represalia cap a ella.
Progressivament, la dona va adoptant una sèrie de mesures per gestionar la
situació, adquirint mecanismes d’autodefensa psicològica, per tal d’intentar
anticipar o evitar les tensions. Ara bé, encara que desenvolupi estratègies
d’evitació, el més probable és que es passi a la següent fase, on hi haurà una
explosió de violència, ja que l’esclat d’aquesta no depèn d’ella (MPS, 2018)
sinó de l’agressor, i es pot donar en qualsevol moment.
• FASE 2: EXPLOSIÓ DE LA VIOLÈNCIA
Aquesta segona fase es caracteritza per una forta i violenta descàrrega de
les tensions acumulades a la fase anterior. Cada vegada, les agressions es
donen de manera més inesperada i incontrolable, i són cada cop més greus,
propiciant en la dona un estat de desorientació, por i inseguretat (MPS, 2018).
El més freqüent és que els primers esclats de violència siguin de violència
psicològica o ambiental, de caràcter simbòlic i de manera aïllada. La violència física o sexual sol aparèixer quan la persona ha estat ja maltractada
psicològicament durant un temps en diverses ocasions, i quan l’agressor ha
aconseguit minar la seva autoestima i generar sentiments de por i de culpa,
entre d’altres, en ella (MPS, 2018).
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Hem de tenir molt clar que l’agressor no utilitza aquesta violència per canalitzar descontroladament impulsos de tensió i ira acumulada (com sovint es
diu als mitjans de comunicació), sinó que es tracta d’una descàrrega violenta
dirigida cap a una persona concreta (la seva parella, envers la qual té una
posició de poder), en un moment i lloc determinat. És a dir, és un dany causat
de manera intencionada. En algun moment d’aquesta fase, la dona comença
a percebre i entendre que l’agressivitat augmenta de manera independent als
propis actes (MPS, 2018).
• FASE 3: LA LLUNA DE MEL
En aquesta tercera fase trobem moments de reconciliació, calma i afecte on
l’agressor intenta minimitzar la violència exercida i ambdós tracten de recuperar la confiança, la il·lusió, la passió... sentint que tornen a les primeres
etapes de la relació.
L’agressor reconeix en aquesta etapa que s’ha excedit dels límits i intenta
resoldre la situació. Demanar perdó, fer regals, sopars, viatges o concedir a
l’altra quelcom que desitja són pràctiques que poden aparèixer en aquesta
fase per tal de complaure a l’agredida i fer-se perdonar. L’agressor també tendeix a prometre que mai més serà violent, que canviarà, i fins i tot pot tractar
de convèncer a la dona que no sap per què s’ha comportat de manera violenta
o que ella ha estat la culpable, ja que ell l’estima i mai voldria fer-li mal.
Aquesta fase ‘positiva’ de la relació és el que fa que la persona agredida segueixi mantenint-la. En aquests moments, és molt difícil intervenir amb ella,
ja que probablement relativitzarà els esclats de violència anteriors. La dona
es troba en un moment de plaer i benestar, i per tant està connectada en els
moments positius de la relació, i minimitzarà els períodes negatius i violents
anteriors (MPS, 2018).
En aquesta fase, l’agressor també intenta convèncer a la dona que ella és
la clau del canvi, l’única via d’esperança per ell i es justifiquen els mites de
l’amor romàntic per propiciar aquest canvi de gir. Amb aquest discurs, s’està
responsabilitzant la dona dels propers esclats, ja que s’està dient que, si es
donen, és perquè ella no l’ha ajudat a canviar.
Les promeses de canvi, però, no tendeixen a fer-se efectives. Ans el contrari, un temps després d’haver iniciat la tercera etapa, el cicle de la violència
comença de nou, iniciant-se novament la fase 1 d’augment de la tensió. En
aquests casos, la violència masclista actua de forma cíclica, però a més a
més les fases anteriorment descrites tendeixen a agreujar-se i accelerar-se
cada vegada més, escurçant progressivament les fases de lluna de mel i augmentant la gravetat i intensitat dels esclats de violència, tal com s’il·lustra en
el següent gràfic:
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1.2.5. VIOLÈNCIES MASCLISTES A LA CUP
Les militants de la CUP formem part d’aquesta societat profundament patriarcal, capitalista i racista, on primen les estructures establertes en el nucli familiar i unes relacions de gènere que responen a models i estructures androcèntriques i patriarcals.
És en aquest context que les militants de la CUP, com a organització feminista que ens
definim, hem de treballar per reconèixer i identificar quines conductes de control, domini i abús de poder dels homes militants es donen sobre les dones militants. Aquest
primer pas serà imprescindible a l’hora de començar a combatre el masclisme que ens
envolta en cadascun dels espais i vivències que es donen en el nostre dia a dia.
Hem de tenir present que, parlar de l’abordatge de violències masclistes a la CUP, no
en limita l’abordatge a les assemblees, ans en el contrari. Donat que el masclisme és
estructural al sistema capitalista patriarcal en el qual vivim, la nostra militància no es
pot limitar a unes hores al dia, l’hem de tenir present a totes les facetes de la nostra
vida, és a dir; així com ningú toleraria que una militant de la CUP tingués una relació
d’explotació laboral en vers a treballadores a càrrec seu en el seu lloc de treball, no
podem desvincular les agressions masclistes fora dels espais militants de la nostra
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pràctica política. Perquè “allò personal és polític, i allò polític és personal”. És per això que
el protocol actuarà davant de totes les agressions masclistes vinculades a militants de
l’organització, independentment de l’àmbit en el qual es puguin haver produït.
Tot i que les violències que patim les dones militants dins de l’organització no difereixen
de les que patim fora d’aquesta, aquestes sí que tendeixen a generar una revictimització en tant que es donen diferents factors que dificulten, encara més, fer front a les
agressions viscudes. El greuge és la derivada de certs idearis, que s’han assumit com
a principis inqüestionables i que, evidentment, no responen a la realitat. Aquests són,
entre d’altres2;
• La trajectòria política-activista de l’agressor que, suposadament, l’incapacita
a l’hora d’exercir violència masclista.
• La càrrega d’una suposada culpabilitat o remordiment de la dona agredida, ja
que, d’acord amb la seva formació feminista, “no hauria d’haver tolerat” que
es produís l’agressió, o “l’hauria d’haver pogut prevenir”.
La realitat, però, és que cap discurs feminista, per més ben argumentat i defensat que
estigui, t’incapacita per a agredir a una dona ni, en el cas de les dones, et fa immune a
l’hora de patir situacions de violència masclista.
És per això que creiem fonamental identificar aquells espais de la nostra quotidianitat
militant en els que es reprodueixen gran part dels rols, actituds, comentaris, llenguatge
no verbal, etc. que són el fonament en base al que s’estructura la piràmide de les violències masclistes, el que sovint s’anomena com a “micromasclismes”. Són situacions
que, analitzades aïlladament o fora de context, són percebudes per bona part de la població com a fets que encaixen dins de la normalitat però, quan són reproduïdes sistemàticament en vers a una persona o un col·lectiu concret (en aquest cas, les dones), són
determinants a l’hora de consolidar uns rols de poder que, a posteriori, es mimetitzen
en tots els altres espais compartits, derivant en la perpetuació dels privilegis de l’home,
dins i fora de la seva activitat militant.
Aquestes agressions es poden donar en diferents espais, com ara; espais de participació política i assemblees; en altres activitats militants; en espais personals i relacions
sexo-afectives o en espais d’oci. Per tal d’identificar-les i poder prendre consciència, en
detallem alguns exemples:
• Alçar la veu, monopolitzar els torns de paraula d’una assemblea o el temps
d’aquestes intervencions, interrompre companyes o menystenir-les, ignorarles, re-apropiar-se d’idees o propostes (ja plantejades per companyes a les
quals no has donat importància) com si fossin teves, assumir tasques anteriorment assumides per una dona, alçar la veu per imposar el teu criteri, utilitzar el llenguatge no verbal o la condició física per intimidar, etc. Qüestionar
i/o ridiculitzar posicionaments exposats durant l’assemblea. Delegar, per sistema o donant-ho per suposat, un repartiment desigual de les tasques dins la
pròpia assemblea o als espais militants; tasques invisibilitzades (prendre acta,
tasques organitzatives o sense reconeixement, al no ser posades en valor) vs
espais de projecció pública (portaveu, espais de representativitat, lectura de

2

Al document formatiu ‘Violències Masclistes’ (CUP, 2018) trobareu aquests i altres mites sobre les violències masclistes

desenvolupats amb major profunditat.
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Hem d’entendre que totes aquestes agressions detallades, que s’han normalitzat amb el
temps i la pràctica dins dels nostres propis espais militants, mai es podrien haver donat
sense la connivència de l’entorn... Per tant, cal prendre consciència perquè, en major o
menor mesura, totes les persones que hem estat presents durant alguna d’aquestes
situacions, som responsables del fet que aquestes es segueixin donant impunement.
D’aquí la importància de la responsabilitat col·lectiva i la necessitat d’implicar a tothom
per evitar que succeeixin.
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manifestos...). Aquestes sovint acaben generant la percepció que “allò que se’t
dóna bé”, són aquest tipus de tasques i, per tant, s’assumeix que les altres no.

1.2.6. EFECTES DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
A més de mantenir una relació d’explotació estructural envers les dones, les violències
masclistes tenen efectes directes sobre el benestar, la seguretat i la integritat de les
persones que les reben. Aquests efectes són múltiples, i poden afectar la salut física,
psicològica i social de les dones i del seu entorn proper. Els diferents tipus i modalitats
d’agressions, la seva coexistència, intensitat i duració en el temps marquen un impacte
diferencial en la salut.
A continuació es presenta una classificació dels àmbits d’afectació de la salut (Cantera,
1999), amb alguns exemples. Hem d’entendre, però, que cada dona i cada cos respon de
manera diferent a les violències rebudes. Aquests àmbits d’afectació no es donen necessàriament tots, ni tampoc tenen perquè donar-se en el mateix moment temporal. A
més, s’ha de tenir en compte que aquests efectes poden perdurar anys després d’haver
patit l’agressió (o d’haver sortit d’una relació de poder abusiva), o fins i tot aparèixer
setmanes, mesos o anys després de l’agressió.

EFECTES A LA SALUT FÍSICA
Conseqüències immediates: aquelles produïdes just després de l’agressió, tals com:
• Lesions físiques: fractures, ferides, contusions, traumatismes, cremades, mossegades, hematomes. Poden arribar a ser lesions duradores i irreversibles.
• Dèficits neuropsicològics com a conseqüència dels cops, centrades específicament a les zones del cap, tronc, coll, pit, tòrax i abdomen.
• Símptomes que es produeixen com a resposta física davant l’estrès suportat (Dolors crònics, síndrome de l’intestí irritable, insomni, cansament, addiccions, somatitzacions (dolors d’estómac, mals de cap, vòmits, etc.)...)
• A llarg termini: produïdes generalment per una exposició a la violència crònica
• Malalties psicosomàtiques tals com a trastorns immunològics, respiratoris, endocrins, cardiovasculars, ginecològics, etc.
• Seqüeles físiques anatòmiques, funcionals i/o estètiques.
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• La mort de la víctima: pot produir-se de forma immediata (durant un episodi de
violència, un homicidi premeditat, etc.) o tardana (al llarg del temps, derivada de
les seqüeles produïdes pel maltractament); pot ser per feminicidi o per suïcidi.

EFECTES A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
• Disminució del desig.
• Temor a les relacions sexuals i sexo-afectives.
• Problemes ginecològics (per ex. trastorns menstruals, sagnats i fibrosi vaginal).
• Malalties de transmissió sexual.
• Dolor pèlvic crònic.
• Infecció urinària.
• Embaràs no desitjat.
• Problemes durant l’embaràs (per ex. hemorràgia vaginal, amenaces
d’avortament, mort fetal, part prematur, baix pes de la criatura en néixer).

SALUT PSICOLÒGICA I EMOCIONAL
Alteracions psicològiques que produeixen inadaptació a la vida diària i interfereixen en
el funcionament quotidià.
Conseqüències cognitives:
• Negació del maltractament i/o minimització de violència que se sofreix.
• Modificació dels esquemes cognitius: canvis en les creences sobre una mateixa, les altres persones i sobre el món.
• Autoavaluacions negatives.
• Idees de desconfiança i suspicàcia.
• Errors perceptius sobre una mateixa, les altres persones i el món.
• Disminució de l’atenció, concentració i memòria.
• Episodis dissociatius transitoris, sensació de dany psíquic permanent, sensació de ser completament diferent d’altres persones i despersonalització.
• Apatia.
• Desmotivació per canviar o millorar.
• Bloqueig en la presa de decisions.
• Negativitat i catastrofisme sobre el futur.
• Idees de mort i/o de suïcidi.
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• Trastorns d’ansietat (Trastorn obsessiu-compulsiu, fòbies específiques, trastorn d’ansietat generalitzada, crisi de pànic, agorafòbia, disfòria persistent
(estat d’insatisfacció, ansietat o inquietud), trastorn d’estrès posttraumàtic,
indefensió apresa, síndrome d’adaptació paradoxal).
• Baixa autoestima i baixa autoconcepció (Infravaloració, sentiments d’incapacitat
i inutilitat, sentiments de fracàs, visió negativa i catastròfica sobre una mateixa).
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Conseqüències emocionals i afectives:

• Incapacitat de sentir-se estimada.
• Vulnerabilitat i dependència afectiva.
• Ira i ràbia.
• Por
• Sentiments de vergonya sobre una mateixa pels abusos experimentats.
• Auto-culpabilització, sentiment d’haver pogut ser la causa (o que no s’ha estat
capaç de parar i/o tolerar) la violència.
• Depressió, sentiments de tristesa, desemparament, desesperança.
• Alteracions del somni (insomni, hipersòmnia, malsons, terrors nocturns).
• Impulsos suïcides.
• Trastorns de la conducta alimentària.
• Incapacitat d’avaluar l’entorn i les persones de forma equilibrada, minimitzant
el perill, justificant conductes agressives, auto-culpabilitzant-se de qüestions
on la responsabilitat és de l’altre.

EFECTES A LA SALUT SOCIAL
• Aïllament.
• Absentisme (en l’àmbit laboral pot portar a la pèrdua del lloc de feina).
• Pèrdua d’habilitats socials i comunicatives.

EFECTES A LA SALUT DELS INFANTS I EL JOVENT AFECTAT (PER EX. FILLES I FILLS)
• Amb freqüència són també agredides directament per l’home, amb efectes similars per la seva salut que els que pateixen les dones.
• Trastorns o alteracions en el desenvolupament integral.
• Socialització en la violència (normalització i alta tolerància).
• Sentiments d’amenaça.
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• Dificultats d’aprenentatge i socialització.
• Comportaments de submissió o violència amb els seus companys i companyes.
• Malalties psicosomàtiques.
En aquest apartat, cal destacar la importància de les xarxes de suport mutu, que actuen
com a agents esmorteïdors dels efectes anteriorment descrits. Aquests esdevenen espais de gran importància a l’hora d’identificar la violència rebuda i establir mecanismes
de recolzament col·lectiu en la defensa i superació d’aquesta.pais feministes com espais de cures, i no només com espais de defensa contra les agressions masclistes.

2. PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
A LA CUP
2.1. QUÈ ENTENEM PER PREVENCIÓ?
La prevenció de les violències masclistes és imprescindible per poder construir una
organització i un moviment lliure de violència masclista i una societat més justa i
feminista. En aquest sentit, la prevenció ha de potenciar l’erradicació del sexisme,
de les relacions jeràrquiques i de l’exercici d’autoritat que ha imposat el patriarcat.
Ha de transcendir la socialització de gènere rebuda i les estructures patriarcals i ha
de contribuir a la transformació de les relacions de gènere en el nostre context. Les
accions preventives van dirigides, doncs, a evitar o reduir la incidència del fenomen
de les violències masclistes i a transformar les relacions entre gèneres (MPS, 2018).
Per tant, és important que les accions vagin més enllà de treballar per la identificació i detecció de les violències masclistes, construint espais on transformar les
relacions de gènere, evitant que les violències emergeixin. Per tal de poder assolir
aquest objectiu, cal treballar per desconstruir les relacions de gènere actuals, basades en el domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones, així com
els models femenins i masculins (moltes vegades inconscients) sobre els quals se
sustenten, i construir nous models relacionals igualitaris (MPS, 2018).

“Una intervenció preventiva eficaç és aquella que enforteix els factors de
protecció existents o, dit en altres paraules, que aprofita i potencia aquelles habilitats, creences i costums que permeten actuar positivament i no
caure en una relació abusiva, sigui en el paper de qui abusa o de qui és
abusada. Tanmateix, erradicar les relacions de poder de gènere beneficia
tant els uns com a les altres. És per aquesta raó que la prevenció esdevé
una qüestió fonamental a treballar per part de totes i tots” (González i
Sàiz, 2010).
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És fonamental treballar de forma preventiva entre totes les persones per tal de
revisar les nostres pràctiques i discursos, per detectar pràctiques masclistes i actituds que puguem tenir vers altres persones i poder treballar per modificar-les.
Som totes i tots les que hem de vetllar perquè no hi hagi violència. L’erradicació de
les violències masclistes i la potenciació de models de gènere justos i equitatius són
un objectiu compartit, que ens beneficia com a persones i membres de la CUP i que
depèn de totes que l’aconseguim (MPS, 2018).
En aquest sentit, els eixos d’actuació i les possibles accions a dur a terme s’han dividit en tres apartats: eixos de caràcter general, eixos a treballar per homes i eixos a
treballar per dones. Aquesta divisió és fruit de la reflexió sobre les possibilitats que
té cada espai per treballar unes qüestions i no unes altres (MPS, 2018).
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2.2. A QUI ES DIRIGEIX LA PREVENCIÓ?

Entenent que el gènere és una qüestió relacional, és imprescindible que tant homes
com dones treballem per modificar les relacions de gènere i les violències implícites
que s’hi generen, però entenent també que la posició que ocupem dins l’estructura
patriarcal no és la mateixa, part del treball a realitzar serà diferent per uns i altres.
Així, per part dels homes caldrà una feina destinada a desconstruir la masculinitat
hegemònica (únic factor comú en tots els homes que exerceixen violència), a prendre consciència dels seus privilegis, a plantejar-se com es desprenen d’aquests, a
pensar quin paper juguen com a homes en la reproducció de models violents i en el
seu canvi, i a pensar noves maneres de relacionar-nos no opressives. Per part de
les dones, el treball va més enfocat a legitimar l’autodefensa feminista davant les
violències masclistes, a visibilitzar aquestes violències masclistes com a mètode
de canvi social, i a l’apoderament col·lectiu per tal de transformar les relacions de
gènere (MPS, 2018).

2.3. COM PREVENIR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA CUP?
La primera acció a realitzar per prevenir les violències masclistes dins la CUP és
acceptar el present protocol. Fer-ho implica validar el seu contingut i les actuacions
que planteja i responsabilitzar-se col·lectivament de la intervenció en violències
masclistes. En aquest sentit, donar legitimitat al propi protocol és ja en si una acció
preventiva de les violències, doncs implica començar a crear una cultura de no tolerància vers aquestes i generar eines per intervenir-hi de forma precoç, intentant
evitar així un augment de les mateixes (MPS, 2018).
A més d’aprovar i validar el protocol, a continuació es proposen diferents eixos de
treball i accions per tal de facilitar el treball preventiu. Entenem que prevenir les
violències i treballar per modificar les relacions de gènere dins la CUP no és un
treball que es pugui realitzar d’un dia per l’altre, sinó que implica un treball continu
i profund en el qual la reflexió col·lectiva, el qüestionament constant de les pròpies
pràctiques i discursos i la transformació i desconstrucció dels models apresos són
imprescindibles. És per aquesta raó, i com ja apuntàvem a l’inici d’aquest apartat,
que tot i que apuntem alguns eixos i accions per començar a treballar, se’n podrien
plantejar molts més i tots ells són complementaris i aporten el seu granet de sorra en aquest canvi. Som conscients també que sense una transformació de les
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relacions de gènere a nivell social, aquest treball es fa molt més difícil, però crear
models alternatius en aquest sentit, ens sembla imprescindible per visibilitzar i fer
possibles altres formes de relacionar-nos justes i equitatives (MPS, 2018).

2.4. PROPOSTES DE LÍNIES DE TREBALL I ACCIONS CONCRETES PER LA PREVENCIÓ
DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A LA CUP
D’acord amb tot l’exposat fins al moment, en aquest apartat es proposen tres blocs
de treball preventiu diferents, que responen al context determinat en el quan ens
trobem com a CUP (i com a societat):
1. Treball genèric sobre feminisme i violències masclistes destinat al conjunt
de la militància de la CUP.
2. Treball preventiu específic pels homes de l’organització.
3. Treball específic per les dones amb l’objectiu d’empoderar-nos, recuperar
l’agència, i teixir xarxes que ens protegeixin de la violència masclista.

2.4.1. TREBALL PREVENTIU PER TOTA LA MILITÀNCIA
El treball de prevenció de les violències masclistes conjunt per a tota la militància
de la CUP és fonamental per avançar col·lectivament cap a la transformació de la
nostra organització, generant espais de reflexió compartits entre dones i homes.
Com es desenvolupa més endavant, aquest treball ha d’anar acompanyat d’un treball de prevenció no mixt on poder treballar la realitat patriarcal de la nostra organització d’acord amb la posició que el sistema patriarcal ens assigna com a dones i
homes, entenent que no és el mateix parlar de violències masclistes com a subjecte
que les rep (dones) o que les exerceix (homes). El treball conjunt permetrà també,
en aquest sentit, que els homes s’adonin de les experiències de violència viscudes
per les seves companyes, però no es limitarà a això. Si, com hem vist, la violència
masclista és un contínuum que comença en les pràctiques de violència quotidiana per anar in crescendo cap a les violències més visibles i explícites, la prevenció
d’aquestes violències a la CUP ha de passar per la reflexió sobre les nostres formes
de treballar i organitzar-nos, que no són neutrals al gènere i constitueixen el primer
espai de transformació col·lectiva. En tant que han estat dissenyats col·lectivament
per la pròpia militància, i com hem vist, aquesta està imbuïda per la societat patriarcal en la qual vivim i creixem, és a dir, per les nostres motxilles, caldrà posar en
qüestió tots aquells elements que moltes vegades donem per ‘naturals’ o ‘normals’
al si de l’organització, i analitzar quin impacte tenen, sobretot sobre les dones. Alguns d’aquests elements són la distribució de les tasques a les assemblees o actes,
l’organització dels espais de representació territorial i nacional, l’elecció de càrrecs
institucionals i orgànics, els horaris de les assemblees i el seu funcionament, etc.
Per això, part del treball de prevenció per a tota la militància consistirà a dotar-nos
d’eines d’autoavaluació col·lectiva de les nostres dinàmiques quotidianes de funcionament per transformar totes aquelles que dificulten la plena participació de les
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Les accions concretes que es proposen comprenen els següents eixos:
• Formació
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dones. Procurar que, en la mesura del possible, tots els materials s’adaptin perquè
la gent es pugui formar també telemàticament. A més, també es procurarà tenir en
compte material que tingui en compte persones amb diversitat funcional. Mentrestant això no és possible, es posarà a l’abast de tota la militància aquells continguts
escrits o audiovisuals emprats en les sessions formatives de les diferents assemblees.

• Transversalització de la perspectiva feminista
• Espais d’oci lliures de violències masclistes
• Detecció i actuació davant les violències masclistes.
Hem de ser conscients que les accions que es proposen impliquen un treball continuat al llarg del temps. No es tracta d’accions puntuals, sinó d’accions que s’han
d’anar treballant i implementant a poc a poc per transformar la nostra organització.
En aquest sentit, hem d’adquirir, en tots els espais de l’organització, el ferm compromís d’anar-les aplicant. Per tal d’avaluar col·lectivament la progressió d’aquesta
tasca:
1. Un cop al semestre cada Comissió d’abordatge d’agressions masclistes territorial (CAAMT) demanarà un informe a les Assemblees Locals sobre les
accions dutes a terme, així com les reflexions fetes i les mesures derivades.
2. Amb aquesta informació, la CAAMT farà un informe propi de l’estat de la
qüestió que enviarà a la Comissió d’abordatge d’agressions masclistes nacional (CAAMN).
3. Altres espais de treball, com els grups de treball nacionals, hauran de fer
arribar els seus informes semestrals directament a la CAAMN.
4. Anualment, la CAAMN socialitzarà amb tota la militància aquesta informació, fet que permetrà conèixer les accions que es duen a terme en altres parts
del territori i compartir així una borsa d’idees amb les quals treballar.

EIX 1. FORMACIÓ
Formació en perspectiva feminista
La formació i el coneixement sobre perspectiva feminista ens permetrà integrarla en el nostre discurs polític de forma transversal i en la nostra pràctica política
i personal. Cal potenciar doncs les activitats de formació, reflexió i sensibilització
sobre ideari feminista dins la CUP (teoria feminista, models de gènere, epistemologia i metodologia feminista i la perspectiva feminista com a transversal en diferents
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àmbits -educació, polítiques públiques, treball, economia, cultura, urbanisme, etc.) i sobre els models i les relacions de gènere que volem promoure (MPS, 2018). Es
proposen les següents accions:
• Projecte ‘formadores de formadores’: Desenvolupar formacions bàsiques sobre feminisme que es facin a totes les Assemblees Locals i que siguin reproduïbles posteriorment per part de les pròpies militants d’aquestes assemblees, o
de la seva Assemblea Territorial, de forma que tothom pugui aplicar-ho en la
praxi de transformació personal i en el seu discurs polític.
• Jornades de formació feminista anuals: un cop l’any es farà una jornada de
formació feminista a nivell territorial, què serà d’obligada assistència per a
tota la militància de la CUP. Aquestes jornades de formació seran coordinades
per les CAAMTs.
• Incorporació de la perspectiva feminista a totes les formacions que es facin
com a CUP (tant a nivell local com territorial i nacional).
• Creació d’una borsa de formacions específiques d’aplicació de la perspectiva
feminista a les polítiques públiques per tal que totes les militants de la CUP
sapiguem fer transversal el feminisme en la nostra pràctica institucional i no
es continuï sobrecarregant les dones.

Formació específica en violències masclistes
Formar-se per la detecció i intervenció en violències masclistes és bàsic per a poder
prevenir-les i detectar-les de forma precoç. En aquest sentit, es poden potenciar
formacions encaminades a: la identificació de les violències, el coneixement dels
diferents tipus de violències, l’acompanyament en situacions de violències masclistes, les formes d’intervenció, els recursos existents, etc. (MPS, 2018).
També és important que la formació no es quedi en un pla teòric, sinó que puguem
generar espais de reflexió mixtes i no-mixtes sobre les pròpies creences, actituds,
pràctiques i expectatives respecte les relacions afectives i sexuals, i els rols de
gènere. És important a l’hora de treballar sobre violències masclistes la reflexió i
l’anàlisi sobre com ens relacionem en la pràctica i quins models de relacions estem
potenciant (MPS, 2018).
Per últim, i per no quedar-nos simplement amb la part negativa de les relacions
entre gèneres, és important formar-nos i treballar per la promoció de relacions de
gènere justes i equitatives. Cal que reflexionem sobre quines relacions volem, com
les podem construir, etc. (MPS, 2018).
Per tant, es proposa la següent acció:
• Projecte formadores de formadors: Desenvolupar formacions bàsiques de detecció, identificació i intervenció en casos d’agressions masclistes, així com
del funcionament del protocol que es facin a totes les Assemblees Locals, i
que es repliquin a través de les pròpies militants d’aquesta assemblea o de la
seva territorial.
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Es proposen les següents accions, per tal de treballar conjuntament en la incorporació de la perspectiva feminista a les dinàmiques internes de la CUP, tant pel que
fa a la pràctica de la militància en les seves assemblees locals com en espais de
treball territorials i nacionals, així com en actes públics, campanyes, etc.:
• Generar espais mixtes i no-mixtes on poder treballar dinàmiques internes de
relació per tal de poder:
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EIX 2. TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EL TREBALL QUOTIDIÀ DE LA CUP (DISCURS I PRÀCTICA)

––Reflexionar sobre les relacions de poder dins la CUP
––Potenciar dinàmiques de relació des de la cura i el respecte, no impositives ni coercitives, on s’hi puguin encabir diferents maneres de fer (per
ex. vigilar no interrompre, respectar la diversitat de veus, no manipular
ni copar la paraula en els debats des dels homes, etc.).
• Fomentar i legitimar els espais de participació locals i/o territorials exclusivament de dones. Cal fomentar els espais de participació femenina, propiciant
l’agència individual i col·lectiva de les dones, i cal també potenciar el desenvolupament de referents femenins per trencar amb models de lideratge,
participació, etc., androcèntrics i potenciar una major implicació de les dones
en les diverses lluites. Aquesta acció lliga amb el treball preventiu amb dones
explicat a l’apartat 2.4.3.
• Revisar i modificar les dinàmiques internes androcèntriques que expulsin les
dones de la participació en la CUP.
––Revisar les dinàmiques de debat dels espais locals, territorials i nacionals a partir de la revisió de les reunions amb l’eina d’observació de la
XES (intervencions homes/dones i actituds i tipologia d’aquestes): http://
xes.cat/comisionseconomies-feministes/reunions-rodones
––Revisar periòdicament els horaris de les Assemblees Locals per tal que
totes les persones que hi participen o col·laboren puguin fer-ho amb
igualtat de condicions. Evitar pressuposar que l’horari laboral estàndard
(reunions al vespre) és l’idoni per tothom, especialment per les persones
amb responsabilitats familiars o amb horaris laborals atípics. Recomanació: Setmanalment horari de reunió que vagi millor a la majoria de
militants i un cop al mes horari alternatiu (per ex. més d’hora o cap de
setmana) o setmanalment horari de reunió que vagi millor a la majoria
de dones militants i un cop al mes horari alternatiu que vagi millor a la
majoria de militants.
––Revisar periòdicament les tasques assumides per les militants i les responsabilitats de cadascuna (qui pren acta, qui porta les xarxes socials,
qui assisteix a les territorials i als Consells Polítics, qui es preocupa de la
logística, economia, portaveus locals, etc.), provar opcions com la rotació
de tasques.
––Potenciar la diversitat en les formes de militància i implementar dinàmiques participatives per tal que totes les persones puguin expressar
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les seves opinions, pors, dubtes, i propostes. Incorporar la part afectiva i
emocional en el treball dins la CUP. Donar valor al treball de cures afectiu i emocional què no és personal sinó polític, i donar-li espai dintre de
les assemblees locals.
––Treballar per l’eliminació de dinàmiques androcèntriques i fins i tot intimidatòries en els espais de participació nacionals (per ex. assemblees
nacionals). Actualment els espais de participació tan amplis es regeixen per dinàmiques no treballades amb perspectiva de gènere i que tendeixen a expulsar a les dones d’aquests. Per posar un exemple, en un
context d’assemblea nacional la presentació d’esmenes en un escenari,
sola, sense l’acompanyament de l’assemblea local, pot frenar o limitar la
participació de la militància que no se sent còmode parlant en públic. Derivat de la socialització de gènere, aquesta incomoditat és més habitual
entre les dones, que llavors tendeixen a participar menys o no participar.
Cal fer una anàlisi curós d’aquestes realitats i treballar en la planificació
d’aquests espais per incorporar una perspectiva de gènere que potenciï
la participació de les dones.
• Treballar per trencar amb la divisió sexual del treball dins les pràctiques de
la CUP, reflexionant sobre qui realitza les diferents tasques i potenciant la
rotació en les tasques i la seva socialització i aprenentatge. En aquest sentit,
també és important:
––Revalorar les tasques reproductives i de cures que estan invisibilitzades
i desvalorades
––Treballar per l’equitat en l’assumpció de responsabilitats, potenciant que
les dones assumeixin càrrecs i la visibilització d’aquestes.
• Treballar per socialitzar els treballs de cura, entesos sota el sistema patriarcal-capitalista com a responsabilitat individual (principalment de les dones):
––Establiment, a tots els espais de la CUP (locals, territorials o nacionals),
d’espais de ludoteca, per garantir que totes aquelles persones amb criatures a càrrec puguin participar de la CUP.
––Cobertura material o econòmica per part de les assemblees locals de
l’atenció a les persones dependents durant les activitats internes o externes de la CUP (el que inclou tant les assemblees locals com qualsevol altre espai de participació en l’organització), per tal de garantir que
tothom pugui participar de la CUP.
• Treball per la transversalització de la perspectiva de gènere en els discursos
que generem (manifestos, programes polítics, articles, etc.) i en els materials
que editem (cartells, documents, roba, etc.).
• Incorporar un llenguatge no sexista coherent amb un plantejament de relacions de gènere igualitàries.
• Potenciar diferents models de feminitat i masculinitat com a referents de lluita, per tal que es puguin percebre altres formes de fer política que no passin
per la masculinitat hegemònica i el poder masculí.

30

––Bones pràctiques per les assemblees locals i territorials
––Llenguatge no sexista
––Indicadors per l’autoavaluació de la perspectiva feminista i de gènere per
a totes les activitats internes i externes que faci la CUP (local, territorial
i nacional).
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• Desenvolupar o recopilar i distribuir material formatiu i consultiu sobre:

EIX 3. TREBALL PER GENERAR DINÀMIQUES I ESPAIS D’OCI LLIURES DE
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Entenem per espais d’oci no només aquells organitzats com a CUP, sinó tots aquells
espais on la militància de la CUP hi participa, com ara casals, festes majors, etc. Es
proposen les següents accions per treballar els espais d’oci:
• Revisar i reflexionar sobre les relacions de gènere que s’estableixen en els
nostres espais d’oci i els models d’atractiu que estem potenciant per tal de
generar actuacions per modificar-los (MPS, 2018).
• Treballar perquè en els nostres espais d’oci el discurs sobre la tolerància zero
a la violència hi sigui present (MPS, 2018).
• Construir espais i generar actuacions per prevenir les agressions (sensibilització sobre la violència i identificació d’aquesta, facilitació de possibles recursos a l’abast en cas que es donin agressions, autodefensa feminista, etc.)
(MPS, 2018).
• Potenciar la presència a tots els actes de la CUP de dones ponents i artistes.
• Vetllar perquè es desenvolupin protocols d’actuació i abordatge de les violències masclistes en els espais d’oci.

EIX 4. DETECCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Per tal de garantir un abordatge de les violències masclistes a la CUP curós, àgil i
garantista, hem de treballar preventivament en la línia que proposen les següents
accions:
• Treballar per garantir una detecció i activació àgil dels mecanismes de resposta davant les violències masclistes que es puguin donar entre la militància de la
CUP, tant als espais propis de l’organització (assemblees, actes polítics, xerrades,
etc.) com en altres contextos (relacions sexo-afectives, espais d’oci, etc.)
• Treballar per tal de crear una cultura de tolerància zero a les violències i al
masclisme. Per crear aquesta cultura, cal un rebuig unànime davant qualsevol agressió o conducta masclista. Per fer-ho és important el reconeixement i
la intervenció davant de qualsevol agressió sexista que es pugui donar per tal
que aquesta no vagi en augment. Hi ha d’haver tolerància zero davant les vio-
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lències masclistes. No es pot invisibilitzar, minimitzar o relativitzar cap mena
d’agressió masclista. Silenciar les agressions és ser-ne còmplice (MPS, 2018).

2.4.2. TREBALL PREVENTIU PER ALS HOMES MILITANTS DE LA CUP
Cal tenir molt clar que quan parlem d’homes que exerceixen violència masclista
no estem parlant de cap perfil ni de cap model d’home dels que estan presents
en l’imaginari col·lectiu, en les representacions simbòliques, i/o en els mitjans de
comunicació. Cal que els homes de la CUP assumeixin que aquell col·lectiu amb
el qual té més coses en comú un home maltractador, és amb la resta d’homes.
Cap home està lliure d’exercir la violència d’una forma o altra i, per tant, per tal de
prevenir-la, cal compromís, consciència i formació. I això requereix un esforç que
cal que els homes facin per una qüestió de responsabilitat. Exercir violència masclista no és quelcom natural o propi de l’home, és un comportament social après.
Deixar d’exercir-la o prevenir-la per tal de no fer-ho mai tampoc és quelcom natural
o producte de la bondat d’esperit. És un aprenentatge, és social, i requereix realitzar
determinades accions per tal d’assolir-ho. Aquest bloc de prevenció del protocol
pretén ser una eina per avançar en aquest sentit (MPS, 2018).
L’acceptació i legitimació d’aquest protocol per part dels homes militants de la CUP
és imprescindible per començar a treballar per la construcció d’espais lliures de
violències masclistes a la nostra organització. Aquesta acceptació, però, no és suficient, i ha d’anar acompanyada d’un treball de col·lectiu de presa de consciència.
Els grups o espais no mixts d’homes poden ser una oportunitat per a realitzar un
treball de formació, debat i reflexió que ajudi a repensar la masculinitat per a poder
transformar-la: la pròpia i la d’altres homes.
En aquest sentit, és fonamental que es desenvolupi un programa de formació per
a hòmens de la CUP, realitzant formacions concretes en assemblees locals o territorials que afavoreixin la detecció d’agressions masclistes, i on es treballin els
següents elements3. L’ assistència al programa de formació o en el seu defecte a la
formació anual prevista per la CAAMT, és requisit indispensable i que cal acreditar
per presentar-se com a càrrec electe, càrrec orgànic, places alliberades, assumint,
en el cas de no haver-la fet, el compromís de fer-la en el termini d’un any. Aquest
programa de formació ha d’incorporar les següents accions o continguts:
• Treballar el fet que els homes són responsables de la violència masclista, en
tant que són qui realitzen les accions que hem definit com a violències masclistes. Són, per tant, part del problema, i sense assumir aquesta responsabilitat mai arribaran a ser part de la solució.
• El reconeixement de l’existència dels privilegis de ser home per a poder treballar-los. Oposar-se a aquest treball és una agressió als drets de les dones i
per tant constitueixen una altra forma de violència masclista.
• A nivell general, els homes han de reflexionar també sobre com es relacionen
amb les dones. Cal començar per fer-se preguntes com: “Què faig jo com a home
3

Aquells homes que no puguin seguir tot el programa de formació en els espais habilitats, hauran d’assistir de manera

obligatòria, i com a mínim, a una formació a l’any (la CAAMT decidirà aquesta formació per tal que al llarg del temps es tractin
els temes que es considerin més adients).

32

• Aquestes reflexions han d’anar acompanyades de la revisió de les seves pràctiques quotidianes, en la qual els homes toparan amb una realitat: les violències masclistes aporten beneficis als homes. Cal assumir que els homes
-també a la CUP- tenen uns privilegis i que avançar en la lluita contra les
violències masclistes suposa renunciar a certs privilegis. Alguns d’aquests no
tenen un estreta i clara relació amb els espais de lluita -privilegis laborals,
per exemple- però d’altres sí; credibilitat a l’assemblea, lideratge, èxit personal, èxit sexual, èxit polític, reconeixement, capacitat i/o poder de decidir o de
determinar decisions, entre d’altres. Cal acceptar les pèrdues de certs “drets
masculins” en l’àmbit de la militància. Només així s’estaran establint relacions igualitàries amb les dones (MPS, 2018).
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que perpetua les violències masclistes?”, “Quins beneficis trec com a home de les meves accions?”. Aquestes són preguntes que poden ajudar als homes a fer una revisió de les accions i comportaments generadors de violències masclistes. De la
mateixa manera, es poden formular les mateixes preguntes en plural o bé enfocades a terceres persones (què fa o què fem) (MPS, 2018).

• El reconeixement i l’entesa que el feminisme no lluita contra els homes, sinó
per la transformació de la societat i l’eliminació de qualsevol relació patriarcal, per tal de crear relacions justes i igualitàries.
• Els homes han de debatre entre ells del seu masclisme i cercar solucions per
a combatre-ho. Responsabilització col·lectiva i individual de les expressions de
masclisme pròpies dels homes que hi participin i dels del seu entorn proper.
• Revisió de la identitat masculina, què significa i què implica ser home en una
societat patriarcal, i concretament a la CUP. Abordar col·lectivament la transformació i/o desconstrucció de la masculinitat
• Creació d’espais de lluita antipatriarcal i per la igualtat per als homes de
l’organització, sempre prestant especial atenció a què aquests no invadeixin
els espais feministes ni altres espais dels quals s’hagin dotat les dones, i molt
menys es pretengui liderar-los. El treball feminista colze a colze amb les dones és en si mateix una forma de formació i prevenció.
• Trencar amb la camaraderia masculina (la mal entesa solidaritat entre homes)
que pot dur a ocultar o justificar agressions masclistes, o no denunciar-les.
La funció de la camaraderia masculina és emparar les conductes i accions,
així com validar el pensament i opinió masclista i patriarcal en grups o espais
d’homes. D’aquesta manera es generen aliances entre homes contra les dones o contra aquells homes que d’una manera o altra transgredeixen els límits
de la masculinitat patriarcal o hegemònica. La camaraderia masculina és un
espai de seguretat per als homes que actuen de manera masclista i es poden
desenvolupar violències masclistes, s’aproven aquestes conductes i d’aquesta
manera es reforcen i perpetuen. Superar la camaraderia masculina per teixir
vincles saludables amb homes i dones és doncs un element de prevenció de
les violències masclistes. Cal identificar aquests comportaments per a poder
desmuntar-los i, un cop identificats, és important no col·laborar-hi ni mostrar
complicitat o connivència amb les persones que hagin realitzat aquestes ac-
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cions. És important que els homes es posicionin contra la violència davant dels
altres homes (MPS, 2018).
• Col·laborar amb les dones en la creació d’espais lliures de masclisme. Els
homes han d’assumir la responsabilitat que tenen com a subjecte masculí de
col·laborar amb les dones en l’objectiu de fer desaparèixer les violències masclistes a la CUP i que els espais militants siguin espais lliures de violències
masclistes.
• Aprendre a escoltar i donar valor a les opinions de les companyes que treballen i coneixen l’àmbit de treball feminista, reconèixer i assumir com a pròpia
la perspectiva de gènere i el feminisme.
• Treballar per identificar i superar aquells espais i situacions on la identitat
masculina esdevé un element comú i genera o permet comportaments masclistes, genera o empara accions amb les quals els homes ubiquen a les dones
en una posició de subordinació. Aquest posicionament de superioritat pot ser
en el terreny de l’humor, en el terreny moral o polític, de la raó o en un sentit
físic -esportiu, de tasques i/o treballs, accions-. En situacions quotidianes i
en espais d’oci o de militància es poden generar situacions en les quals es
generen aliances entre homes, les quals poden ser utilitzades -conscientment
o inconscientment- per a generar complicitats entre homes per ridiculitzar,
criminalitzar o menysprear a les dones o a aquells homes que transgredeixen les normes de la masculinitat. En aquestes situacions es poden arribar a
retroalimentar les posicions masclistes i misògines. Cal identificar aquestes
situacions per a poder-les superar (MPS, 2018).
• Prendre consciència de les tasques més invisibles i feixugues de la quotidianitat de l’organització i treballar activament per assumir-les i descarregar a les
dones que puguin estar assumint aquestes tasques de manera invisibilitzada
• Treballar per desprendre’s del prejudici amb el qual el patriarcat ha socialitzat
als homes quan escolten a les dones i treballen amb elles, qüestionant-les
més, prenent-les menys seriosament o exigint més perfecció en les seves intervencions i tasques desenvolupades per tenir-les en compte de la mateixa
manera que als homes
• No tolerar les manifestacions del masclisme. Ser crítics i autocrítics per tal de
millorar en aquest àmbit de lluita i de la vida.
• Treballar altres eixos de formació feminista que no es limitin a les violències
masclistes o al context de la CUP, tot i que estan o poden estar molt vinculades
amb aquests: tasques de la llar, educació i atenció de filles i fills, en el treball,
cercles socials, etc.
Convertir el treball de canvi personal en un treball col·lectiu necessitarà de la crítica, autocrítica i correcció de qualsevol actitud masclista dels homes militants de la
CUP i del seu entorn. La col·laboració d’aquests amb les dones de l’organització per
a crear espais reals lliures de violència masclista és absolutament imprescindible.
En aquest sentit, cal remarcar que davant de l’existència de grups o espais d’homes
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Per tal d’assegurar que un grup d’homes no esdevingui un espai de camaraderia
masculina (definit a continuació), d’autocomplaença i de normalització de les violències de grau baix, s’haurà de complementar sempre la feina d’aquest grup amb
espais de treball mixtes. Hem de ser conscients dels riscos i cercar eines per evitar
que un grup d’homes esdevingui un espai de sobre-empoderament masculí. De fet,
conèixer i entendre bé les violències quotidianes i altres violències poden donar
eines als homes que li permetin fer ús d’aquestes sense ser detectats, i pertànyer
a un grup d’homes declarat feminista es pot també fer servir per fer creure al seu
entorn social que són incapaços de cometre agressions masclistes. Amb tot, no es
vol negar la bona voluntat dels militants homes de la CUP, sinó només prevenir els
riscos i constatar que la socialització dels homes com a homes té una capacitat
d’arrelament extremadament forta i això pot fer que en moments donats surtin a la
llum dinàmiques que es creuen erradicades (MPS, 2018).
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heterogenis hi ha homes misògins i masclistes que s’agrupen per tal de mantenir
els seus privilegis i criticar o combatre el feminisme i els seus avenços. Els espais
d’homes que s’habilitin a la CUP han de ser grups feministes, que treballen contra
el patriarcat i contra les violències masclistes en les seves múltiples formes i manifestacions. És per això que és molt important que el procés de creació d’aquests
espais d’homes es realitzi a partir de la formació feminista i amb garanties (MPS,
2018), i amb aquest objectiu la CAAMN establirà els mecanismes necessaris per
poder supervisar-los.

2.4.3. TREBALL PREVENTIU PER A LES DONES MILITANTS DE LA CUP
Patir qualsevol mena d’agressió masclista, dins els espais que pensem segurs, provoca a les dones militants un neguit afegit, al propi de l’agressió. Per tant, és imprescindible que treballem amb molta força i dedicació per aconseguir l’apoderament
de totes per, no només prevenir les situacions de risc, sinó també poder fer front
sense complexos ni reticències a la denúncia dels fets. En aquest sentit, teixir una
xarxa i aliances entre les dones militants i, especialment, entre les dones que han
patit violència, ha de ser una aposta compartida. La sororitat4 és fonamental per a
generar relacions positives i de suport mutu entre les dones. En aquesta línia, es
fa un plantejament de treball amb les dones per tal d’empoderar-nos, recuperar
l’agència, i teixir xarxes que ens protegeixin de la violència masclista. Es proposen
les següents accions:
• Creació d’un corpus formatiu només per dones (no mixt) sobre les violències
masclistes, enfocat especialment a la identificació de les violències masclistes
viscudes per una mateixa i per les companyes més properes, amb l’objectiu
d’identificar potencials o actuals situacions de risc i de violència i treballar per
sortir d’aquestes.
• Creació i suport a grups d’autodefensa feminista: l’autodefensa s’ha
d’entendre en el seu sentit més ampli: física, verbal, no verbal,... i tot allò que,
al mateix temps, ens permeti crear mecanismes per afrontar qualsevol classe
d’agressions i teixir xarxes de solidaritat

4

S’incorporarà la definició en el glosari
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• Creació i potenciació de xarxes de suport mutu feministes. És imprescindible
la potenciació d’aquestes xarxes que donaran suport en tot moment a les persones agredides i serviran per a la detecció i la intervenció de les agressions
i les violències masclistes. Es treballarà per crear aquestes xarxes tant internament amb dones militants com a nivell territorial (municipi, barri, etc.) amb
altres dones.
• Treballar perquè les dones recuperin la seva capacitat d’agència que, com a
objectes d’altri, els ha estat manllevada. Entenem per agència la consideració que som les dones les que hem de protagonitzar el procés de canvi de les
nostres vides. L’agència expressa l’habilitat de les persones per a utilitzar els
recursos al seu abast amb la finalitat d’aconseguir uns resultats valuosos en
termes de la vida que desitgen (Murgialday, 2013). Per recuperar aquesta consideració s’ha de treballar en 3 dimensions:
1. La personal i subjectiva: enfortiment de les capacitats de la persona per enfrontar-se a les situacions quotidianes que viu, potenciació de les habilitats per prendre decisions i per assumir responsabilitats i treball per l’autonomia individual.
2. La col·lectiva: organització per a enfrontar juntes les desigualtats de gènere.
3. La política: construcció de marcs relacionals igualitaris en tots els àmbits.
• Recollir, conèixer i socialitzar la xarxa de recursos de prevenció i d’atenció a
les dones que pateixen o han patit violències masclistes que hi ha al territori.
Tanmateix, allà on la CUP tingui presència institucional, s’ha d’impulsar, des de
les institucions i en els casos que correspongui, l’ampliació i consolidació de la
xarxa de professionals d’atenció a dones a nivell municipal i supramunicipal.

3. IDENTIFICACIÓ DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
3.1. IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
La identificació i detecció de les situacions de violències masclistes a la CUP és una
passa fonamental per tal de poder engegar el seu abordatge dins de l’organització.
Aquesta identificació, però, ha d’anar acompanyada d’un seguit d’eines per afrontar-les, de manera que ens acostem als objectius fonamentals de la gestió de les
violències masclistes (espais segurs, recuperació de la dona i reparació del dany,
no repetició). Cadascuna d’aquestes eines, que anomenem ‘mesures’, ens permet
treballar d’acord amb un objectiu concret, i fer-ho en una lògica garantista i de proporcionalitat. És per això que s’han definit quatre categories o nivells d’agressions,
per ordenar i sistematitzar les violències masclistes i vincular-les a un seguit de
mesures d’abordatge concretes.
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• La dimensió de l’agressió.
• L’autoria individual o col·lectiva d’aquesta.
• Els agreujants que puguin donar-se.
El quadre de violències que es presenta ens permet identificar les agressions masclistes més freqüents segons el tipus de violència exercida i el nivell de l’agressió, i
orientar la gestió en cada cas. Cal tenir en compte, però, que:
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Es presenta a continuació una identificació de les situacions de violència masclista
que es donen més sovint en funció d’aquests nivells. Tot seguit, s’exposa quines
mesures es prendran en funció de:

1. Les agressions o situacions de violència recollides responen a l’anàlisi de les
situacions més comunes que es poden donar al si de l’organització, o per part
dels nostres militants.
2. El quadre classifica de forma separada les diferents agressions, entenent
que s’han donat de manera puntual. En cas que les agressions es donin de
manera simultània i/o reiterada, s’aplicaran les mesures addicionals derivades d’aquests agreujants (vegeu apartat 3.3).
3. Es poden donar situacions de violències masclistes no identificades en aquest
quadre, les quals també haurem de ser capaces d’identificar i gestionar.
4. Aquest quadre és una guia per orientar la intervenció, però hem de poder
analitzar la complexitat de cada cas i les conseqüències de les accions que es
prenguin, per tal de prendre les decisions més adequades. En aquest sentit, cal
tenir en compte que una mateixa situació pot comportar una aplicació diferent
de les mesures, ja que les situacions de violència no són vivències aïllades i cal
tenir en compte el context per tal de poder-ne analitzar la gravetat.
5. Cal respectar la voluntat i l’agència de la dona agredida, i assegurar la no
re-victimització ni la imposició de cap mesura en contra de la seva voluntat,
sota risc de cometre violència institucional.
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VIOLÈNCIES FÍSIQUES
Violències
d’impacte
col·lectiu

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Envair espai
quotidianament

Acusar amb el
dit davant els
ulls

Fer la traveta
amb el peu
perquè caigui

Estirar cabells

Intent de
feminicidi
o feminicidi

Alçar la veu

Tocaments no
sexuals no
desitjats

Pessigar

Agafar pel coll

Cremar

Retenir-te momentàniament

Parlar a prop,
de forma
intimidadora

Mossegar

Tallar intencionadament

Donar empentes

Donar
cops de puny

Amenaçar
amb el puny

Donar
cops de peu

Envair espai
amb finalitat
intimidatòria

Assetjar
o perseguir

Agafar amb força

Retenir
o tancar

Agafar del braç

Immobilitzar

Arraconar
acorralar

Llançar-li
objectes

Escopir

Agressions
físiques subtils
amb objectiu de
controlar (per ex.
patadetes)

Violències
d’impacte
col·lectiu

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Comentaris que
objectivitzen les
dones de forma
subtil

Mirada lasciva

Exhibicionisme
sexual

Violació (amb
penetració o
sense)

Violació amb
força

Comentaris
discriminatoris/
menyspreant/
invisibilitzant el
desig sexual

Comentaris
lascius

Fer fotos o
vídeos sense
consentiment

Forçar
pràctiques
sexuals
no desitjades

Assetjament per
opció sexual

Prendre
represàlies si
la persona
no accedeix a
tenir relacions
sexuals

Pressionar a
practicar sexe no
segur

Difondre
imatges/vídeos
de la dona amb
contingut sexual

Xantatge sexual

Imposar
pràctiques
sexuals
no segures

Bavós
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VIOLÈNCIES SEXUALS

Explicar intimitats sexuals
Tocaments sexuals no desitjats

39

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

VIOLÈNCIES AMBIENTALS
Violències
d’impacte
col·lectiu

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Posar en segon
pla la lluita
feminista

Cosificar

Amagar objectes
personals

Fer mal
a mascotes

Frivolitzar
contingut de
cançons

Imposar-se
alçant la veu

Trencar, colpejar
fort o llançar
objectes amb
intencionalitat
intimidatòria

Fer mal a
persones que
estima

Frivolitzar/
menystenir la
lluita feminista

Colpejar portes,
taules o altres
objectes

Utilitzar
llenguatge
sexista

Fer el buit

Creació /difusió de material
sexista

Acaparar l’espai

Saltar-se
sistemàticament
les formacions
en perspectiva
feminista
Actituds sexistes
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Generar ambient hostil cap a la persona agredida *

Atribuir tasques i
espais desiguals
en funció del
sexe

Existència
d'assemblees
molt
masculinitzades

Aïllar-la de les seves relacions *

Nivell 4

Violències
d’impacte
col·lectiu

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Pagar menys a
una dona que a
un home per la
mateixa feina

Aprofitar
desigualtat
econòmica per
imposar el seu
criteri

Posar béns
conjunts a nom
d’ell

Demanar diners
i no tornar-los

Robar petites
quantitats de
diners

Robar grans
quantitats de
diners

Protestar
contínuament
per l’ús que es fa
dels diners

Revisar el
moneder
contínuament

Endeutar o
posar en situació
d’endeutament
la persona en
benefici propi

Utilitzar xantatge
econòmic

Controlar i retenir els ingressos
econòmics

Nivell 4
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VIOLÈNCIES ECONÒMIQUES

Obligar a deixar
la feina
remunerada
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VIOLÈNCIES PSICOLÒGIQUES
Violències
d’impacte
col·lectiu

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Fer mofa
amb voluntat
d'infravaloració

Mentir o enganyar

Amenaçar de
fer-se mal per
controlar-la

Amenaçar de
suïcidar-se per
controlar-la

Amenaçar de
mort

Interrompre

Forçar gelosia

Difondre missatges/imatges de
la dona sense
consentiment

Maternalització
(aspirar que
les dones els hi
facin de mares)

Control de les
relacions externes

Exigir obediència

Justificar actituds masclistes
en comptes de
fer-se càrrec
dels propis actes

Insultar/anomenar-la amb
adjectius degradants

Prendre decisions unilateralment sobre la
vida de la dona
o sobre la vida
comuna

Ridiculitzar

Imposar una
manera de vestir
o de comportarse

Menysprear en
públic/privat

Utilitzar un
problema de la
dona en contra
d’ella (diversitat
funcional, malalties físiques o
psicològiques,
etc.)

Criticar o desvaloritzar sistemàticament tot
el que fa

Escridassar

Manipular el que
ha dit

Amenaçar

Mansplaining

Fer-la sentir
incompetent
Acusar
d’infidelitat
Paternalització
(ser paternalista)
Infantilitzar
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Abús de
l’argument lògic/
confondre amb
arguments contradictoris
Fer dubtar del
que es creu o
pensa
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VIOLÈNCIES PSICOLÒGIQUES

Apropiar-se
del treball de
la dona sense
donar-li crèdit
Jutjar la dona
per la seva aparença física
Jutjar la dona
per la seva vida
sexo-afectiva
Inferioritzar
Fer xantatge
Desautoritzar/
Desacreditar
Obtenir el que es
vol per esgotament, ‘guanyar
per cansament’
Ignorar o no
escoltar
Humiliar *

* Les agressions marcades amb un * i que apareixen entre dues de les columnes
podran correspondre a ambdós nivells, en funció del que consideri la CAAMN per a
cada cas, en base al context dels fets concrets que es denunciïn.
Hem de tenir en compte que el fet de conèixer l’agressió o agressions i actuar tot
justificant l’agressió i l’home que ha agredit, és a dir, el fet d’encobrir una agressió,
és en sí mateix un acte de violència cap a la dona que ha estat agredida i cap al
col·lectiu en general. Entenem l’encobriment d’una agressió com una acció deliberada, conscient i clarament duta a terme amb voluntat d’amagar, minimitzar o
camuflar les violències masclistes.
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Comportarà doncs, dues accions per part de la CAAM corresponent:
• Es tindrà en compte dins el cas obert, per si constitueix un agreujant en cas
que l’home hagi buscat de forma directa i indirecta aquestes complicitats.
• S’estudiarà si l’encobriment ha estat deliberat, és a dir explicit o implícit.
• Al mateix temps, però, s’obrirà la possibilitat de posar mesures a les persones
que han encobert l’agressió que s’ha de gestionar d’acord a les mesures plantejades per a col·lectius, valorant quin és el nivell que correspon segons el cas.
• Si es detecta una clara voluntat d’encobrir, amagar i minimitzar l’agressió del
cas per part de persones de l’entorn de l’agressor caldrà tenir-ho en compte.

3.2. MESURES SEGONS LA GRAVETAT DE L’AGRESSIÓ
En aquest apartat s’exposen les mesures que es prendran en funció del nivell de
gravetat de les violències masclistes exercides i en funció de qui hagi agredit (un
home o un col·lectiu). Les mesures corresponen als nivells explicats a les taules
anteriors.
Aquestes mesures s’aplicaran d’acord amb els objectius de la gestió abans explicats, és a dir, amb una finalitat reparadora i transformadora. Pretenen, doncs, la
reparació del dany a la dona que ha estat agredida i la recuperació dels seus espais
segurs, així com la no repetició de l’agressió per part de l’home/col·lectiu que ha
agredit i la transformació de la seva masculinitat o les seves dinàmiques androcèntriques i masclistes.
És per això que aquestes mesures s’adaptaran a les demandes de la dona per la
seva reparació i per la garantia dels seus espais de seguretat considerant criteris
de proporcionalitat. Són doncs un marc d’eines que es poden fer servir en cada cas
per gestionar l’agressió, però mai han d’anar en contra de les necessitats de la dona
que ha estat agredida, sota el risc de generar re-victimització i ser contraproduents.
S’ha d’entendre, però, que cadascuna d’aquestes mesures persegueix un objectiu,
i hem de vetllar per garantir el dret de la dona a l’accés a la informació i a tots els
elements que necessiti per prendre una decisió.

3.2.1. MESURES PER HOMES QUE HAGIN AGREDIT
MESURES PER VIOLÈNCIES D’IMPACTE COL·LECTIU
• PARLAR AMB L’HOME
––Consisteix en una advertència a l’home per exposar-li i contextualitzar-li la
gravetat dels fets que han succeït. Se li explica que ha tingut unes actituds
abusives i que s’obre un procés de treball col·lectiu per treballar la no repetició dels fets i per transformar les dinàmiques col·lectives que han possibilitat que es donés aquesta situació. També s’informa l’home que en cas que
hi hagi represàlies contra la dona, per part d’ell o d’algú del seu entorn, se’l
responsabilitzarà d’aquest fet i es prendran les mesures adients.
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––Consisteix a treballar col·lectivament diversos temes que afecten les
dinàmiques androcèntriques, sexistes o masclistes, la masculinitat i els
privilegis que se’n deriven, i les violències quotidianes que s’exerceixen
a causa de la naturalització de la desigualtat estructural entre homes
i dones a dins l’espai polític i social. El treball ha d’incloure una gestió
emocional de les violències exercides o viscudes, amb mediació o sense,
amb l’objectiu de transformar veritablement la realitat de l’espai.
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• TREBALL COL·LECTIU DE CARÀCTER FORMATIU I, SI ESCAU, TERAPÈUTIC,
A DINS L’ESPAI POLÍTIC (per ex. assemblea local, assemblea territorial, homes de l’assemblea local,...).

MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 1
• PARLAR CONTUNDENTMENT AMB L’HOME
––Consisteix en una advertència contundent a l’home, amb qui es parla per
exposar-li i contextualitzar-li la gravetat dels fets que han succeït. Se li
comunica que, en tant que ha tingut unes relacions abusives, es prenen
un seguit de mesures que ha de complir. També s’informa l’home que
en cas que hi hagui represàlies contra la dona, per part d’ell o d’algú del
seu entorn, se’l responsabilitzarà d’aquest fet i es prendran les mesures
adients.
• TREBALL DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
––L’home ha de fer passos per demostrar que està treballant perquè el què
ha passat no es torni a repetir. Aquesta mesura té un doble vessant de
treball individual i col·lectiu:
––L’home ha de fer un treball formatiu sobre les violències masclistes, i un
treball introspectiu per tal de revisar les seves dinàmiques en clau de gènere. Serà necessari un retorn d’aquestes experiències per tal de mostrar el treball fet. La CAAMT corresponent coordinarà la formació, però
aquesta serà de gestió externa, i en cap cas autogestionada per l’home.
––L’entorn polític d’aquest home (per ex. AL) ha de fer un treball col·lectiu
sobre diversos temes que afecten les dinàmiques androcèntriques, sexistes o masclistes, la masculinitat i els privilegis que se’n deriven, i les
violències quotidianes que s’exerceixen a causa de la naturalització de la
desigualtat estructural entre homes i dones a dins l’espai polític i social.
• PERÍODE DE VIGILÀNCIA (MÍNIM 6 MESOS)
––Es tracta d’un període de temps determinat (mínim 6 mesos) en el qual
es ‘vigila’ que l’home compleixi les mesures acordades i estigui encaminat cap a la no repetició. La manera concreta de treballar per aquest
seguiment dependrà de les casuístiques de cada cas, i es posarà en coneixement de l’home en traslladar-li les mesures. Com a exemples de
treball a fer durant aquest període: compliment absolut de les mesures plantejades, assumpció real i responsabilització de la/es violència/
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es exercides, informes mensuals sobre les seves dinàmiques assembleàries (en cap cas aquest llistat és exhaustiu i correspon a les persones
encarregades de la gestió del cas la definició concreta d’aquestes).
• SEPARACIÓ D’ESPAIS:
––Aquesta mesura s’aplicarà només en aquells casos que segons determinats agreujants la CAAM corresponent valori que aquesta mesura respon
a uns objectius determinats que ajudin a la resolució del cas.

MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 2
• Parlar contundentment amb l’home
––Consisteix en una advertència contundent a l’home, amb qui es parla per
exposar-li i contextualitzar-li la gravetat dels fets que han succeït. Se li
comunica que, en tant que ha tingut unes relacions abusives, es prenen
un seguit de mesures que ha de complir. També s’informa l’home que
en cas que hi hagi represàlies contra la dona, per part d’ell o d’algú del
seu entorn, se’l responsabilitzarà d’aquest fet i es prendran les mesures
adients.
• Període de vigilància (mínim un any)
––Es tracta d’un període de temps determinat (mínim un any) en el qual es
‘vigila’ que l’home compleixi les mesures acordades i estigui encaminat
cap a la no repetició. La manera concreta de treballar per aquest seguiment dependrà de les casuístiques de cada cas, i es posarà en coneixement de l’home en traslladar-li les mesures. Com a exemples de treball
a fer durant aquest període: compliment absolut de les mesures plantejades, assumpció real i responsabilització de la/es violència/es exercides, informes mensuals sobre les seves dinàmiques assembleàries (en
cap cas aquest llistat és exhaustiu i correspon a les persones encarregades de la gestió del cas la definició concreta d’aquestes).
• Teràpia obligatòria
––Es tracta d’un treball introspectiu per abordar de manera profunda les
formes de fer i relacionar-se en clau de gènere. Cal que es dugui a terme
amb serveis o professionals que treballin de manera específica qüestions
de replantejament o desconstrucció de la masculinitat, i que tinguin experiència en abordatge de casos d’homes que han tingut relacions abusives amb dones. La teràpia, tot i ser confidencial d’acord amb els codis
deontològics, ha d’estar pre-acordada amb la comissió encarregada de
la gestió i disposar de mecanismes de seguiment per part d’aquesta,
com ara informes periòdics dels temes que s’han treballat.
• Separació d’espais
––Consisteix a garantir que la dona que ha estat agredida continuï gaudint
dels seus espais de seguretat. Això implica que l’home pot tenir vetada
l’entrada als llocs que la dona sol·liciti. A més, en qualsevol situació en
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* En cas que l’home que ha agredit sigui càrrec orgànic o electe de l’organització,
s’aplicaran mesures addicionals. Aquestes mesures estan desenvolupades a
l’apartat 3.2.2 d’aquest protocol.
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la qual l’home i la dona puguin coincidir, sempre es donarà prioritat al
fet que ella hi pugui anar. S’entén per espai no només el físic (Casal, xerrades o jornades formatives, manifestacions o mobilitzacions, etc.) sinó
també el virtual (Grups de WhatsApp, Telegram, correu,...).

MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 3
• Mesures cautelars
––A causa de l’impacte potencial en la salut física, psicològica, emocional i/o
social de les dones que visquin una violència de nivell 3, la comissió gestora del cas pot establir mesures cautelars en rebre denúncies d’aquest
nivell. Es recomana explícitament que aquestes mesures s’apliquin en
cas que la dona agredida i l’home que ha exercit la violència comparteixin
espais de militància o vida quotidiana (per ex. AL, casal,...).
––Les mesures cautelars que es poden aplicar són:
––Separació d’espais.
––No representativitat a dins de l’organització, el que inclou no assistir als
Consells Polítics de la CUP com a representant.
––Renúncia a la visibilitat pública, si es té.
• Suspensió de militància (de sis mesos a dos anys)
––Consisteix en una expulsió temporal dels espais polítics i socials de la
CUP, amb l’objectiu de garantir que aquesta organització sigui un espai
segur per les dones mentre es fa un treball intensiu de desconstrucció de
la masculinitat. En funció del cas, la comissió gestora decidirà la durada
d’aquesta suspensió, que serà de mínim sis mesos i màxim dos anys.
Durant aquest temps ha d’haver un seguiment del treball fet i un compliment exhaustiu dels acords i les mesures. Es comunicarà la seva suspensió de militància als col·lectius de l’Esquerra Independentista, tant en
l’àmbit local com nacional.
• Separació d’espais
––Consisteix en garantir que la dona que ha estat agredida continuï gaudint
dels seus espais de seguretat. Això implica que l’home pot tenir vetada
l’entrada als llocs que la dona sol·liciti. A més, en qualsevol situació en
la qual l’home i la dona puguin coincidir, sempre es donarà prioritat a que
ella hi pugui anar. S’entén per espai no només el físic (Casal, xerrades o
jornades formatives, manifestacions o mobilitzacions, etc.) sinó també el
virtual (Grups de WhatsApp, Telegram, correu,...).

47

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

• Teràpia obligatòria
––Es tracta d’un treball introspectiu per abordar de manera profunda les
formes de fer i relacionar-se en clau de gènere. Cal que es dugui a terme
amb serveis o professionals que treballin de manera específica qüestions
de replantejament o desconstrucció de la masculinitat, i que tinguin experiència en abordatge de casos d’homes que han tingut relacions abusives amb dones. La teràpia, tot i ser confidencial d’acord amb els codis
deontològic, ha d’estar pre-acordada amb la comissió encarregada de la
gestió i disposar de mecanismes de seguiment per part d’aquesta, com
ara informes periòdics dels temes que s’han treballat.
MESURES PER VIOLÈNCIA DE NIVELL 4
Tant en les violències de nivell 4 recollides anteriorment, com en el cas que aquestes mesures no aconsegueixin els objectius plantejats, que existeixin un seguit
d’agreujants com ara la no voluntat de treballar en clau de transformació, o que
s’hagin donat casos de violència extrema, la mesura a aplicar serà la següent:
• Expulsió definitiva
––Se suspendrà definitivament la militància de l’home, que quedarà expulsat de qualsevol espai físic o virtual de la CUP. Es comunicarà la seva expulsió als col·lectius de l’Esquerra Independentista, tant en l’àmbit local
com nacional.
* En cas de que l’home que ha agredit sigui càrrec orgànic o electe de l’organització,
s’aplicaran mesures addicionals. Aquestes mesures estan desenvolupades a
l’apartat següent d’aquest protocol.

3.2.2. MESURES D’ABORDATGE PARTICULARS PER CÀRRECS ORGÀNICS,
ELECTES I ALLIBERATS
A les mesures generals corresponents al nivell de les violències exercides, s’afegiran
mesures particulars pels càrrecs orgànics (per ex. Secretariat Nacional, Comissió
de Garanties, Mesa del Consell Polític, càrrecs equivalents en l’àmbit territorial,...),
persones alliberades, i càrrecs electes.
La primera d’aquestes mesures addicionals és que, independentment del nivell de
la violència exercida, la gestió del cas es farà des de la CAAMN. La resta de mesures
addicionals dependran del nivell de la violència exercida. Aquestes mesures es desprenen de l’anàlisi de les relacions de poder que es generen al si de l’organització
a causa dels diferents rols que existeixen. L’existència d’aquest poder (que ve donat
per les responsabilitats adquirides, la visibilitat pública i el rol dins la mateixa organització) i el seu ús, intencionat o no, genera una situació de major vulnerabilitat cap
a la dona que ha estat agredida, i una major possibilitat de revictimització derivada
de la sensació d’impunitat si aquesta persona segueix gaudint de la seva posició
sense cap efecte.
A més a més, hem d’entendre que les persones amb càrrecs de responsabilitat,
sigui a dins l’organització o com a càrrecs electes, són sovint les cares públiques i
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A continuació s’exposen les mesures particulars pels càrrecs orgànics, persones
alliberades i càrrecs electes.

MESURES PARTICULARS PELS CÀRRECS ORGÀNICS I ALLIBERATS
MESURES PER VIOLÈNCIES D’IMPACTE COL·LECTIU I DE NIVELL 1
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més visibles de la CUP, i és una responsabilitat col·lectiva que aquestes persones
responguin als principis feministes de l’organització.

• Formacions específiques sobre poder i privilegis, i com gestionar la seva desconstrucció, coordinades des de la CAAMN
MESURES PER VIOLÈNCIES DELS NIVELLS 3 I 4
• Deixar immediatament el càrrec.
• Es comunicarà la resolució del cas al Secretariat Nacional i a la Permanent.

MESURES PARTICULARS PELS CÀRRECS ELECTES
MESURES PER VIOLÈNCIES D’IMPACTE COL·LECTIU I DE NIVELL 1
• Formacions específiques sobre poder i privilegis, i com gestionar la seva desconstrucció, coordinades des de la CAAMN
MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 2
• Formacions específiques sobre poder i privilegis, i com gestionar la seva desconstrucció, coordinades des de la CAAMN.
• Renunciar a la visibilitat pública, en la mesura que es pugui i tenint en compte
el context. Si no es pot, per exemple a causa de ser l’únic càrrec electe de la
CUP a una determinada institució, s’instarà a què la persona deixi l’acta de
representant públic.
MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 3
• Instar-lo de forma contundent que deixi l’acta de regidor/diputat.
Aquest pas s’ha de fer amb molta cura per garantir la integritat i seguretat de la
dona que inicia el procés. Hem de poder garantir la no revictimització per part de
l’organització en general i de la seva AL i AT en particular. Hem ‘d’alliberar’, també, a la dona de la ‘responsabilitat’ d’apartar aquesta persona del càrrec: és una
responsabilitat col·lectiva que neix de la necessitat compartida de generar espais
propis i de representació, lliures de violències masclistes.
Legalment, l’acta que es signa com a càrrec electe és personal, motiu pel qual no
es pot obligar formalment a ningú a deixar el càrrec. Com a organització, però, ja es
contemplen altres casuístiques, al Codi Ètic de la CUP, segons les quals un càrrec
electe no pot seguir sent-ho.
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S’incorporarà al Codi Ètic:
1. Una clàusula segons la qual cap home, amb un cas obert per violència masclista, pot concórrer en nom de la CUP a unes eleccions (ens referim aquí tant
a casos formals dins la justícia penal liberal, com a casos oberts de nivell 2 i
3 al si de l’organització).
2. Una clàusula segons la qual qualsevol home, que concorri a unes eleccions en nom de la CUP, es compromet a posar el seu càrrec a disposició de
l’organització en cas d’exercir alguna violència masclista de nivell 2 o 3.
L’organització vetllarà perquè totes les AL tinguin i signin un codi ètic que inclogui
la clàusula 1 i 2 proposades en aquest punt.
En ser càrrecs públics, és presumible que la visibilitat i el poder mediàtic d’aquests
homes sigui major que el d’altres militants de la CUP. A l’apartat ‘mesures davant
del no compliment de les mesures d’abordatge’ estan els acords presos en aquest
sentit sobre la possibilitat de fer públic alguns dels casos.

3.2.3. MESURES PER COL·LECTIUS QUE HAGIN AGREDIT
Les mesures per a col·lectius que hagin comès una agressió s’aplicaran en aquells
casos on no sigui un home qui comet l’agressió, sinó que sigui un gruix de gent actuant alhora, conscientment o inconscientment.
Donada la naturalesa de la CUP, el més probable és que aquestes agressions es
donin en una assemblea local, o en algun dels diferents òrgans existents, com ara;
grups de treball nacionals o territorials. És per això que a continuació es plantegen
mesures de caràcter col·lectiu concretes per aquests espais. Això no vol dir, però,
que només es pugui actuar davant d’agressions comesses per assemblees locals
o grups de treball, sinó que, en cas que sigui un altre col·lectiu, serà la CAAMN qui
decidirà les mesures a aplicar, seguint aquesta guia. En aquest mateix sentit, quan
les persones involucrades en un cas no siguin d’una mateixa assemblea local (per
ex. l’agressió es comet en l’àmbit territorial o nacional) la gestió del cas la farà la
CAAMN, independentment del nivell de l’agressió.

MESURES PER VIOLÈNCIES D’IMPACTE COL·LECTIU
• Formació específica en gènere, feminisme, rols de poder, dinàmiques androcèntriques, etc.

MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 1
• Formació específica en gènere, feminisme, rols de poder, dinàmiques androcèntriques, etc.
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• Mesures per violències de nivell 2
• Formació específica en violències masclistes i dinàmiques de poder.
• Renúncia de l’Assemblea Local a tenir veu i vot a l’Assemblea Territorial, durant un període de temps a determinar per la Comissió Nacional, que pot anar
de sis mesos a dos anys.
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• Període de seguiment (de sis mesos a un any), vers el canvi d’actituds d’aquella
assemblea o espai de treball, amb ítems d’avaluació que s’hagin de fer arribar
mensualment a la CAAM via informe.

• Renúncia dels militants de l’Assemblea Local a assistir a cap Assemblea Nacional durant la gestió del cas.

MESURES PER VIOLÈNCIES DE NIVELL 3
• Mesures cautelars: suspensió de tota la militància durant la gestió del cas
(suspensió del dret a vot a la Territorial, prohibició de fer actes en nom de la
CUP...)
• Dissolució de l’assemblea local.

3.2.4. MESURES DAVANT DEL NO COMPLIMENT DE LES MESURES D’ABORDATGE
Aquestes mesures només es pensen per aquelles situacions en les quals l’home/
col·lectiu o altres agents incompleixin els compromisos acordats.
• Si l’home o el col·lectiu no ha/n fet el treball sol·licitat
En els casos de violències d’impacte col·lectiu, de nivell 1 i 2, el fet de no
acomplir les mesures d’abordatge aplicades es considerarà un agreujant que
farà pujar de nivell l’agressió. En les agressions exercides per col·lectius es
procedirà també a la suspensió de l’assemblea local o espai de treball fins
que es compleixin les mesures.
En els casos de violències de nivell 3, si l’home/col·lectiu que ha agredit no
compleix les mesures establertes durant el procés de gestió (incloent-hi la
negativa a deixar l’acta de càrrec públic), se l’expulsarà definitivament de la
CUP i la CAAMN valorarà si fer públic el cas o no (per ex. comunicat). Per fer
aquesta valoració haurà de tenir en compte:
a. La voluntat de la dona que ha estat agredida, sense el consentiment de la
qual no podrà procedir.
b. La complexitat de cada cas.
c. Que la seguretat i integritat de la persona agredida estarà garantida un cop
el cas es faci públic.
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d. El fet que aquesta mesura ha de respondre a un objectiu clar i acord amb
el protocol (per ex. treballar en la no repetició; garantir que l’organització
segueixi sent un espai de seguretat per la dona i que aquesta es pot seguir
sentint representada per la CUP).
e. Que només es farà pública aquella informació que sigui estratègica per
aconseguir els objectius als quals respon la mesura.
En cap cas es deixarà de fer públic un cas per raons externes a aquest, és a dir, per
por a pressions externes o internes, per no malmetre el nom o la imatge de la CUP,
o per por a que no hi hagi relleu, d’aquesta persona o del col·lectiu, en algun espai
orgànic de l’organització.
• Si algun col·lectiu implicat (per ex. AL de l’home o de la dona, AT...) dificulta
l’aplicació de les mesures acordades o encobreix el no compliment per part
de l’home/col·lectiu que ha agredit:
La comissió obre un procés complementari d’acord amb aquest protocol, i on
s’aplicaran les mesures pensades per a col·lectius que hagin agredit.
• Si algú encobreix a un agressor o pren represàlies en vers la dona agredida
i/o el seu entorn:
La Comissió valorarà de quina manera, i quines mesures se li apliquen a les persones que encobreixen casos de violències masclistes. La comissió pot decidir
aplicar altres mesures si ho creu convenient, segons la gravetat del cas.
• Si algú de la Comissió Nacional o Territorial incompleix els compromisos
adquirits en casos de resolució de situacions de violències masclistes:
Es farà fora de la comissió aquesta persona, que no podrà tornar a ser membre de cap òrgan encarregat de la gestió d’agressions masclistes a la CUP en
un període mínim de 2 anys.
• En cas que l’home/col·lectiu segueixi exercint violència contra la dona
agredida, contra qualsevol altra dona o contra les persones que estan
portant el procés
• Se li aplicaran immediatament les mesures de grau superior a les aplicades
fins que, en cas de seguir sense reconèixer el protocol vigent, un cop assolit el nivell 3 i fets els pertinents avisos previs; es procedirà a l’expulsió de
l’organització.
• En cas que, en algun moment d’aquest procés, es consideri que alguna de
les persones implicades pot trobar-se en una situació de risc, se l’instarà i
acompanyarà en els tràmits per fer una denúncia a les autoritats pertinents.
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Un agreujant és un factor a tenir en compte a l’hora de valorar la gravetat de
l’agressió, ja que empitjora la situació i fa més complex tant l’exercici de la violència com la seva gestió (MPS, 2018). Els agreujants són, doncs, accions o inaccions
que porta a terme la persona que agredeix, bé durant l’exercici de la violència bé
de manera posterior, i que tenen o poden tenir un impacte en la vivència de la dona
agredida o en la seva recuperació.
En un procés de gestió de violències masclistes, la presència d’agreujants aporta arguments objectius per a la presa de decisions sobre les mesures a aplicar a l’home que ha agredit, ja que canvien o bé la naturalesa de l’agressió o bé
l’escenari en el qual es treballa per la transformació. En aquest sentit, els agreujants aquí detallats estan acompanyats de les mesures que cal prendre si aquests
tenen lloc.

AGREUJANT

DEFINICIÓ

IMPACTE EN LA GESTIÓ

Reiteració, freqüència
i cronicitat

Quan una agressió es repeteix
o es manté en el temps

La CAAM valorarà si puja de
nivell la violència exercida.

Negació del problema o
escudar-se en altres motius

L’agressor nega les evidències de violència en els avisos
que es duen a terme, o no
reconeix els actes de violència com a propis i com una
manera de relacionar-se sinó
com a conseqüències de l’ús
de drogues o alcohol.
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3.3. AGREUJANTS

- Violències d’impacte
col·lectiu i de nivell 1: guiar o
ampliar la mesura de formació en matèria de feminisme,
masculinitat i privilegis, i
violències masclistes.
- Nivell 1 i 2: fa pujar de nivell
la violència exercida.
- Nivell 3: expulsió definitiva.

Antecedents d’agressió

Combinació de diferents
formes de violència:

Ja hi ha el coneixement de
l’existència d’una o més persones agredides.

La CAAMN valorarà si puja el
nivell de la violència exercida, tenint en compte el nivell
de les diferents violències
exercides.

L’ús simultani o combinat de
dues o més violències.

La CAAMN valorarà si puja el
nivell de la violència exercida, tenint en compte el nivell
de les diferents violències
exercides.

53

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Trencar el pacte de
confidencialitat:

Davant d’un avís per part de
les persones que gestionen
la situació de violència, no
respectar el pacte de confidencialitat plantejat.

Es valorarà l’àmbit/espai
on s’ha trencat el pacte de
confidencialitat, la informació
que s’ha comunicat i a qui, i
s’articularà una resposta des
de la CAAMN per assenyalar
l’agressor i les violències
exercides allà on s’hagi fet
arribar el relat d’ell sense el
consentiment d’ella. Es tindrà
cura en tot moment de no
donar més informació de la
ja filtrada, i d’actuar sempre
d’acord amb la dona que ha
estat agredida.
- Puja el nivell de la violència
exercida.

Establir aliances

Buscar protecció o aliats i
causar posicionament en
contra la dona.

- Si aconsegueix establir les
aliances, es farà un treball
col·lectiu de formació amb les
persones que hagin format
part d’aquesta.

No acceptar el protocol:

Davant els avisos i/o les mesures no acceptar-les.

Puja el nivell de la violència
exercida

Estar baix els efectes de
l’alcohol o les drogues en el
moment d’exercir la/es violència/es sobre la dona.

Consum d’alcohol o drogues

Fer ús de la posició de poder
dins l’organització
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Hem de tenir en compte
que històricament l’alcohol
ha estat considerat com un
atenuant de les violències
masclistes, tant socialment
com dins els processos de la
justícia liberal. Mentrestant,
el consum ha estat motiu de
culpabilització de les dones
i de responsabilització per
les VM rebudes. Considerem,
però, que hem de trencar
aquest imaginari patriarcal.
L’agressió és sempre responsabilitat de l’agressor. Els
homes han de responsabilitzar-se de la seva manera de
relacionar-se, del seu consum
d’alcohol o drogues i de com
aquest incideix en el seu comportament.

No complir aquesta mesura
comportarà la pujada de nivell
de la violència exercida.

Gaudir d’una posició de poder
clara i definida a causa de
la posició de la persona que
agredeix a dins l’organització,
per exemple, com a càrrec
orgànic, alliberat o càrrec
electe.

Les mesures addicionals per
a càrrecs orgànics o electes
estan detallades a l’apartat
3.2b.

Valorar si aplicar un període
d’abstinència obligatòria de
sis mesos a un any (com a
mínim als espais de socialització o treball de l’Esquerra
Independentista).

La gestió de les violències masclistes és un procés complex, que requereix una
clara definició del seu funcionament, i en el qual s’han de considerar diversos elements. La definició detallada d’aquest procés és necessari per garantir el coneixement previ de totes les parts implicades de què es farà, com i quan. Així, en aquesta
secció s’expliciten i expliquen:
• els objectius dels processos de gestió de violència masclista que es duguin a
terme a la CUP.
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4. CIRCUIT D’ABORDATGE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

• els criteris generals d’aquests processos.
• els agents legítims i consensuats que intervindran en els processos de gestió.
• les vies de denúncia dels casos de violència masclista; i
• els passos del procediment de gestió, amb els tempos estimats per cada part
procediment.

4.1.

OBJECTIUS GENERALS DEL PROCÉS

Els processos d’abordatge de les violències masclistes que es desenvolupin d’acord
amb el present protocol persegueixen els següents objectius:

4.1.1. La recuperació de la dona i la reparació del dany causat.
Exercir violència masclista contra una dona pot tenir, com s’ha desenvolupat a
l’apartat 1.2.6., un seguit de conseqüències en la salut de la dona que ha estat agredida, i secundàriament en el benestar de la resta de dones amb les quals aquesta
comparteix l’espai. És per això que el primer objectiu de la gestió ha de ser el de
garantir la seguretat i integritat de la dona, i, si escau, la seva recuperació. Lligada
amb aquesta recuperació hi ha també l’objectiu d’aconseguir la reparació del dany
causat, és a dir, el restabliment de l’statu quo anterior a la violència i el resarciment
dels perjudicis derivats d’aquesta. En aquest sentit, és fonamental el reconeixement de la violència exercida per part de qui l’ha exercit, i la responsabilització sobre aquests actes.

4.1.2. Creació d’espais segurs per a les dones
El segon objectiu de les gestions coincideix amb un dels objectius generals del protocol: treballar perquè la CUP (i tots els seus espais) sigui una organització lliure
de violències masclistes i segura per les dones. S’ha de treballar per aconseguir
aquest objectiu a través de la consecució del tercer objectiu, la transformació dels
homes que han agredit, però quan això no sigui possible (p. ex. per manca de voluntat per part de l’home o per resistència explícita al procés de transformació), hem
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de prioritzar la consecució d’espais segurs per les dones, a través de les mesures
que s’exposen a l’apartat 3.2.

4.1.3. Transformació de la persona o persones agressores
Com a organització revolucionària, la CUP apostem per la transformació de la societat en la qual vivim i de la que formem part. Això inclou la transformació de totes les
formes de poder que existeixin al nostre entorn i en nosaltres mateixes, incloent-hi
les derivades del patriarcat i concretament de la masculinitat hegemònica. És per
això què el tercer objectiu de la gestió dels casos ha de ser la transformació de
la/es persona/es agressores, vetllant pel reconeixement de la violència exercida i
d’altres dinàmiques masclistes, sexistes o androcèntriques que l’hagin portat fins
a l’agressió concreta. Aquest objectiu pretén també treballar per garantir la no repetició d’aquesta persona com a agressor.

4.2. CRITERIS GENERALS DEL PROCÉS5
Per tal d’assolir els objectius plantejats a l’anterior punt, i per garantir que el procés que es du a terme sigui just i resolutiu, és imprescindible que tots els processos
de gestió responguin a un seguit de criteris transversals, que s’expliquen en aquest
apartat.
És important tenir en compte que aquests criteris generals que han de guiar el
procés de gestió generen també responsabilitats concretes a assumir per totes les
persones que conformen les Comissions d’Abordatge de les Agressions Masclistes
Nacional i Territorials (CAAM), i/o per aquestes comissions de manera orgànica.

4.2.1. Urgència
La CAAM ha de vetllar per activar el procés de gestió amb la celeritat més gran
possible un cop rebuda la denúncia, per tal de garantir una ràpida actuació amb
l’objectiu d’aturar la situació de violència i/o evitar els possibles efectes negatius
que pugui comportar la demora de l’activació del protocol per a la dona. Tanmateix,
la CAAM haurà de vetllar per activar i fer tot el procés amb la celeritat més gran
possible, tot sent conscients dels tempos reals de la gestió.

4.2.2. Respecte al ritme de la dona
Per tal que el procés de gestió d’un cas d’agressió/ns masclista/es pugui portar a
la reparació del dany i la recuperació de la dona que ha estat agredida i no generi
revictimitzacions, és necessari que aquest procés sigui el més respectuós i curós
possible amb les necessitats i els ritmes de la dona. En aquest sentit, és responsa5

Els debats per consensuar aquests criteris generals es van realitzar partint dels criteris generals establerts al protocol del

MPS (2018).
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El procés de gestió del cas l’inicia la dona, i és la dona qui decideix si vol estar present en el procés i en quina mesura, o si vol designar una persona com a representant seu. En qualsevol cas, la CAAM encarregada de l’avaluació, gestió i seguiment
del cas haurà d’anar informant dels passos que es donin a la dona o la seva persona
de referència. La informació que s’anirà traspassant serà genèrica sobre com evoluciona el procés i les mesures que s’han consensuat. No s’entrarà en explicar fets
concrets que hagin aparegut en el seguiment amb l’home.
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bilitat de la CAAM vetllar perquè el procés pugui adaptar-se a aquestes necessitats
i ritmes, mai qüestionant o pressionant la dona.

El procés també pot iniciar-se a petició d’una tercera persona (propera a la dona, o
bé que hagi presenciat alguna situació conflictiva), però només es tirarà endavant si
ho vol la dona que ha estat agredida (amb les excepcions explicades a l’apartat 4.4.
Actuació d’ofici).
És important tenir present que tots els passos que es donin durant el procés de
gestió han d’anar de la mà de la voluntat de la dona, ja que, si no, estarem causant
una situació de doble victimització a través de la infantilització de la dona. Cal evitar
paternalismes (“tu estàs confosa per la situació” o “no saps què vols”) i cal tenir
molt present que els processos de denúncia d’una situació de violència masclista
(quasi) mai són lineals. És primordial no perdre de vista que les dones som subjectes principals de les nostres vides i, com a tals, tenim el dret a escollir com volem
que es resolgui un cas de violència que ens ha afectat en primera persona.

4.2.3. Confidencialitat
La dona que denuncia una situació de violència ha de tenir garanties que el procés es fa preservant el seu dret a la intimitat. Si no, es corre el risc que, per por a
exposar-se públicament i/o a les conseqüències d’aquesta visibilitat6, les dones no
s’atreveixin a fer el pas de denunciar. Per tant, si ella ho decideix així, s’ha de vetllar perquè ni el seu nom ni els fets concrets es facin públics o surtin enlloc, ja que
això generaria una situació de doble victimització. De la mateixa manera, es farà el
possible perquè el nom d’ell no es faci públic, principalment en els fets emmarcats
dins els nivells de violències d’impacte col·lectiu, nivell 1 o nivell 2. En el cas de les
violències de nivell 3 la CAAMN valorarà la conveniència de fer-ho públic en funció
dels elements descrits a l’apartat 3.2.4.
La confidencialitat és un dret de la dona i un deure de l’agressor, del seu entorn i de tot
el moviment. Cal entendre que garantir el dret a la confidencialitat de la dona és una
responsabilitat col·lectiva. És per això que hem d’evitar (i lluitar contra) la rumorologia
dins dels nostres espais formals i informals (incloses les xarxes socials i la missatgeria). És veritat que aquesta rumorologia no sempre es fa de manera conscient o amb
mala intenció, ans el contrari, pot venir donada de la voluntat de conèixer la situació per
intervenir i ajudar a la dona. Fins i tot en aquests casos hem d’evitar la rumorologia, ja
que garantir la seguretat emocional i psicològica de la dona ha de ser prioritari i això
implica, com a mínim, respectar els seus ritmes i evitar la seva revictimització.

6

Conseqüències com ara el qüestionament de la seva vivència o persona, els sentiments de vergonya, les re-victimitzacions,

la camaraderia amb l’home que ha agredit en comptes de cap a ella, la pèrdua d’espais de seguretat o neutres, etc.
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Si la dona decideix portar el cas des de la confidencialitat, la tasca de la CAAM
consistirà a garantir que aquest no es fa públic a nivell general. Les úniques persones que estaran al corrent dels fets, de la gestió i de les mesures preses seran
les que estiguin a la CAAM que gestioni i resolgui el cas. I a banda de la CAAM, les
úniques persones que seran coneixedores de les mesures que es prenguin amb
l’home que hagi comès una agressió, seran aquelles que es considerin estratègiques o claus per l’èxit del procés (vegeu apartat 4.5.1. per més detalls sobre el
traspàs d’informació a aquests agents). Tant les persones integrants de la CAAM
com els agents estratègics han d’assumir un compromís explícit de respecte a la
confidencialitat del cas, de la dona i dels fets. Aquest compromís de confidencialitat
ha d’estar assumit també per part de l’home que ha comès l’agressió, com a part
del procés de reconeixement i responsabilització de la violència exercida i les seves
conseqüències.
En cas que alguna persona amb el compromís adquirit de confidencialitat vulneri
aquest dret de la dona, la CAAM valorarà si s’obre un procés formal contra aquesta
persona i quines mesures es prendran. En cas que sigui alguna persona membre de
la CAAM qui falti al compromís de confidencialitat, es farà fora de la CAAM aquesta
persona, que no podrà tornar a ser membre de cap òrgan encarregat de la gestió
d’agressions masclistes a la CUP en un període mínim de 2 anys.
En cas que es donin situacions en les quals, per decisió de la dona o per qüestions
alienes al procés, es faci pública determinada informació del cas i això genera una
demanda de més informació per part de qualsevol col·lectiu o persona a la CAAM
que gestioni el cas, l’única informació que transcendirà seran les mesures preses,
però en cap cas s’entrarà a exposar ni valorar col·lectivament els fets, ja que com
s’ha dit, això podria provocar revictimització, i en qualsevol cas seria un impediment
pel bon funcionament del procés.

4.2.4. Objectivitat i Garanties
Sempre que s’activi un procés de gestió d’un cas de violència masclista es vetllarà
perquè es compleixin els drets d’ambdues parts, i es farà una revisió objectiva del
procés, d’acord amb el present protocol (o les seves corresponents actualitzacions).
Perquè realment hi hagi garanties per a totes, cal evitar la camaraderia (principalment, però no només, masculina), que pot obstaculitzar la valoració objectiva
de la situació. És a dir, hem de vetllar perquè el garantisme no ens porti a la connivència i perquè no s’estableixin aliances amb l’home que ha exercit violència
que poden impedir la resolució del cas. És important tenir presents els drets de
l’home, però sense perdre de vista els drets de la dona, que en la pràctica totalitat de casos està en una posició més vulnerable com a conseqüència del mateix
procés de violència patit. Cal recordar, de nou, que segons la Fiscalia General
de l’Estat, en el període que compren des de 2009 a 2016 es van comptabilitzar
1.055.912 denúncies per agressions masclistes. D’aquest còmput total només en
79 casos es va provar i es va executar una condemna per denúncia falsa, una xifra
que representa el 0,0075%. A més a més, no podem perdre de vista quina és la
problemàtica (com ja hem dit, estructural) que volem abordar, que són les violències masclistes. El problema no és que hi hagi dones inventant agressions. El
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4.2.5. Proporcionalitat
Com ja s’ha explicat, les mesures que es prenguin durant el procés són una eina per
aconseguir uns objectius particulars, els quals a la vegada responen als objectius
generals del protocol i els processos de gestió. Així doncs, per tal que siguin útils
i justes, aquestes mesures han de ser proporcionals als fets ocorreguts i a les violències exercides. Només d’aquesta manera es garanteix que aquestes mesures siguin justes per tothom, s’ajustin a les necessitats del cas, i donin resposta i reparin
la situació de violència. Això no treu que durant el procés de gestió sempre s’hagi
d’actuar des del respecte a l’autonomia de les dones, i procurant l’acompanyament
i el consens de les decisions entre la CAAM i la dona.
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problema és que hi ha homes que efectivament estan cometent agressions. I això
és el que hem de combatre.

Per tal de garantir la proporcionalitat, aquest protocol inclou una classificació
d’agressions masclistes a l’apartat 3.1, la qual ha de servir de guia per la CAAM durant la revisió de cada cas, de manera que estigui clar quines mesures es recomana
aplicar en funció dels diferents graus de gravetat establerts.

4.2.6. Claredat en el procés de gestió
Un altre element important a tenir en compte a l’hora de prevenir la potencial revictimització de la dona que inicia un procés de gestió a la CUP és ser conscients de les
potencialitats i els límits d’aquests processos. Si no comuniquem clarament el que
es pot o no esperar d’aquests processos, correm el risc de generar unes expectatives en la dona o el seu entorn que resultin inassumibles per la CAAM que gestioni
el cas, i que fins i tot acabi portant al fracàs de la gestió.
En aquest sentit, hem de poder donar informació acurada a la dona de com serà el
procés de gestió, amb qui es reunirà i quan (aproximadament), quines passes es
faran i quin acompanyament es farà des de la CAAM (si és que es fa). I hem de poder
donar també la informació d’on es troben els límits de l’acció de la CAAM (per ex.
impossibilitat de fer atenció psicoemocional ni a les dones ni als homes → derivació
a serveis especialitzats). En aquest sentit hem de tenir clar que com a CUP podem
fer la gestió interna de la violència, però l’assistència psicològica i la protecció legal
(i en alguns casos física) de la dona, està fora de les possibilitats del nostre àmbit
d’actuació.
La comunicació clara i fluida amb la dona permetrà per una part garantir el seu dret
a la informació i a unes decisions autònomes, al mateix temps que garantirà que no
es generin expectatives inassumibles que acabin generant un malestar extra o fins
i tot una revictimització en la dona.
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4.3. AGENTS QUE INTERVINDRAN EN EL PROCÉS
Com s’ha explicat a l’apartat anterior, estem construint uns processos de gestió d’agressions masclistes que han de respondre, entre d’altres, als criteris
d’objectivitat i garanties i de proporcionalitat en la resposta col·lectiva que donem a
les agressions masclistes. És per això, que és necessari disposar d’agents o òrgans
legitimats, amb formació especialitzada i capacitat per encarregar-se de manera
rigorosa d’aquesta tasca.
Tot i que a la CUP apostem pel treball col·lectiu per la transformació de la nostra
organització, hem de tenir en compte que quan parlem de processos d’abordatge
de violències masclistes concrets estem parlant de treballar amb persones que han
patit violència pel fet de ser dones (en diverses intensitats i amb diferents conseqüències), i que necessiten un espai de gestió que sigui segur i responsable per
fer-se’n càrrec.
En aquest sentit, l’existència d’òrgans especialitzats i legitimats a dins la CUP és
necessària per minimitzar els danys que el mateix procés de gestió pugui suposar
per les persones implicades en el mateix (inclosos els entorns militants). S’ha de
garantir que les persones que facin la valoració, decideixin les mesures a prendre
i facin l’avaluació i el seguiment de cada cas puguin fer-lo amb objectivitat, garanties i legitimitat. S’ha d’evitar, a més a més, que aquests processos es facin en una
lògica de judici públic, ja que fer-ho no ens aproparia als objectius que perseguim i,
ans el contrari, podria portar-nos a actuar de manera diferent depenent del context
particular en què es doni l’agressió, creant greuges diferencials i permetent que es
generin dinàmiques revictimitzadores cap a les dones.
En aquesta mateixa línia, s’ha d’entendre que l’assemblea (i encara menys
l’assemblea local on militen les persones implicades) no és l’espai de valoració dels
fets ni de presa de decisions entorn de les mesures a prendre, perquè no estaríem
garantint la confidencialitat i l’objectivitat en la gestió i revisió del cas. Això no vol
dir que traïm els principis assemblearis i democràtics que ens defineixen com a
organització (MPS, 2018). Però assembleari no és que una assemblea local opini
sobre un cas de violència, assembleari és definir els marcs teòrico-pràctics en els
quals volem treballar de manera col·lectiva, és a dir, el desenvolupament, aprovació, acceptació i garantia de bon funcionament d’aquest protocol al si de la CUP. I
assembleari és també conformar unes estructures organitzatives validades a nivell
col·lectiu que responguin a les necessitats específiques que requereixen les situacions de violència masclista.
És per tot això que resulta imprescindible la creació de comissions d’àmbit nacional i territorial que valorin cada cas i estableixin un pla de treball. A continuació
s’expliquen les funcions, les característiques, el mode d’elecció i la duració del càrrec, i el suport amb el qual comptaran els dos tipus de CAAM, així com la relació
que hi haurà entre elles.
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FUNCIONS DE LA CAAMN
• Promoure la creació d’eines per garantir espais lliures de violències masclistes, juntament amb el Grup de Treball de Lluita Feminista.
• Coordinació de la tasca formativa i l’assessorament en matèria de violències
masclistes a la CUP.
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4.3.1. COMISSIÓ D’ABORDATGE D’AGRESSIONS MASCLISTES A L’ESTRUCTURA
NACIONAL (CAAMN)

• Coordinació de la difusió del Protocol, el que inclou generar material formatiu i sensibilitzador que permeti fer arribar a tota la militància la necessitat,
funcionament i gestió del protocol, responent així a la seva voluntat preventiva.
• Gestionar casos d’agressions masclistes que ho requereixin (violències de
nivells 2 i 3, així com casos en els quals l’/els agressor/s sigui/n càrrec/s
orgànics, electes o alliberats), sempre d’acord amb un protocol validat per
l’organització:
1. Recepció de la demanda d’abordatge d’un cas de VM.
2. Revisió de cada cas i actuació d’ofici quan sigui necessari.
3. Presa de decisions de les mesures a prendre, conjuntament amb la dona
agredida.
4. Parlar amb els agents implicats.
5. Fer el seguiment i avaluació del cas.
• Coordinació de les reunions trimestrals plenàries amb la CAAMT. Aquestes
reunions permetran que la CAAMN socialitzi la gestió dels casos (mantenint
sempre el criteri de confidencialitat), i que es puguin resoldre debats i dubtes
sobre la gestió.
• Coordinació i elaboració d’un informe anual sobre ‘l’estat de la qüestió’ pel
que fa a les agressions dins la CUP i la seva gestió.
• Crear, actualitzar i responsabilitzar-se d’una eina d’arxiu dels casos gestionats, amb les mesures de seguretat i confidencialitat corresponents.
• Comunicació i coordinació amb les organitzacions de la TEI Feminista, del GAP
i les organitzacions que ho requereixin.
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CARACTERÍSTIQUES I COMPOSICIÓ DE LA CAAMN
• Per garantir el bon funcionament de l’equip de treball, la CAAMN estarà formada per vuit persones, de les quals sis seran dones i dos homes, mantenint
el criteri del 70% de participació de dones.
• D’aquest grup, un o dues de les components seran membres del Secretariat
Nacional i un com a mínim de la Comissió de Garanties.
• Totes les participants dones hauran de tenir una vinculació amb el Grup de
Treball Nacional de Lluita Feminista (els homes no, ja que el Grup de Treball
és un espai no mixt).
• Per participar en la CAAMN caldrà tenir una formació obligatòria en matèria
de detecció i abordatge de violències masclistes en l’àmbit sociocomunitari i
polític amb perspectiva de gènere, així com una preparació psicoemocional
per enfrontar-se a aquesta feina. Aquesta formació i preparació psicoemocional es rebrà durant els primers dos mesos de participació en la CAAMN, i la
CUP es farà càrrec del seu cost, si n’hi ha.
• Les persones participants de la CAAMN hauran de ser votades per Consell
Polític i hauran de rendir comptes a l’Assemblea Nacional corresponent.
• La CAAMN treballarà de manera col·legiada, prenent les decisions sobre els
casos conjuntament. S’establiran, però, grups de treball per a cada cas, que
assumiran les tasques derivades de la gestió i faran el seguiment més exhaustiu del cas. Aquesta manera de treballar pretén limitar la càrrega emocional que suposa la gestió dels casos, al mateix temps que garanteix una
continuïtat de cara a les persones implicades en el cas, que saben qui són les
persones directament responsables de la gestió del seu cas. Es recomana que
el grup de treball corresponent treballi propostes concretes en portar el cas a
la CAAMN, per facilitar al màxim la presa de decisions col·lectiva.
• Els grups de treball per a cada cas estaran conformats per un mínim de tres persones (intentant garantir sempre la proporcionalitat 70% dones 30% homes). La
CAAMN decidirà col·legiadament quines persones formaran part del GT, evitant
que persones amb una relació intensa o proximitat emocional amb les afectades
estiguin a càrrec del cas, vetllant així per l’objectivitat del procediment.
• Si en el moment de fer el relleu (parcial) de les persones que conformen la
CAAMN un grup de treball es veu particularment afectat (dues o tres de les
persones que deixen el càrrec en formen part), la CAAMN valorarà si conformar un nou grup de treball que s’encarregui de la gestió o si, de manera
excepcional, el grup de treball segueix treballant en aquest cas, sempre en
funció de les necessitats de la dona i el nivell del cas.
• Si una persona que forma part de la CAAMN és denunciada per un cas de violència masclista o se salta els compromisos adquirits amb el protocol, se la
farà fora de la CAAMN. Es podran aplicar altres mesures si es creu convenient,
segons la gravetat del cas. S’informarà el Secretariat Nacional d’aquest fet, i
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ELECCIÓ I DURACIÓ DEL CÀRREC DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA CAAMN
• Les persones membres de la CAAMN seran escollides per votació en Consell
Polític i hauran de rendir comptes en Assemblea Nacional pertinent.
• La CAAMN ha de tenir caràcter de permanència, però alhora ha de ser rotativa.
Les persones que hi participin han de tenir una permanència màxima de tres
anys. Es demana que el compromís s’adquireixi per un mínim de vint mesos.
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s’obrirà un procés d’urgència per incorporar una altra persona en substitució
d’aquesta, intentant minimitzar els efectes per a la resta de membres de la
CAAMN i per la gestió dels casos.

• Per tal de garantir un correcte traspàs de les tasques i la informació, i per assegurar el seguiment i bon funcionament del protocol, les persones membres
de la CAAMN no podran deixar el càrrec totes alhora. Com a màxim, tres persones podran deixar la comissió al mateix temps, i caldrà esperar un mínim de
quatre mesos perquè hi hagi un altre relleu.
• Durant els dos primers mesos de participació en la CAAMN s’ha de fer un treball
formatiu i de preparació psicoemocional per fer aquesta tasca. Durant aquest
temps, les persones que formaven part prèviament de la comissió faran un
acompanyament que els hi permeti conèixer el funcionament de la CAAMN i anar
assumint responsabilitats progressivament, d’acord amb un relleu funcional.

SUPORT PROFESSIONAL DE LA CAAMN
• Aquesta comissió tindrà l’ajuda d’una persona o col·lectiu professional extern
que tingui experiència en abordatge de violències masclistes en moviments
socials. Per tant, caldrà pressupostar aquestes despeses d’externalització.
• La CAAMN també ha de comptar amb suport psicoemocional adequat, quan es
requereixi. També caldrà comptar amb pressupost per aquest suport.
• La CAAMN ha de tenir eines per fer derivacions a altres serveis quan sigui
necessari. El cost d’aquestes derivacions, si n’hi ha, no te perquè ser assumit
per la CUP, i en qualsevol cas es vetllarà perquè no sigui assumit per la dona.

SUPORT LOGÍSTIC DE LA CAAMN
• Les despeses generades durant l’exercici del seu càrrec com a membres de la
CAAMN (menjar, transport, canguratge, etc.) s’han d’assumir com a despeses
col·lectives i han de ser cobertes.
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4.3.2. COMISSIONS D’ABORDATGE D’AGRESSIONS MASCLISTES A L’ESTRUCTURA
TERRITORIAL (CAAMT)
FUNCIONS DE LES CAAMT
• Promoure la formació en prevenció de violències masclistes i feminització de
l’organització a les Assemblees locals.
• Promoure la socialització del protocol intern de l’organització. Coordinar, a nivell territorial, la difusió del material formatiu i socialitzador generat per la
CAAMN, per fer arribar a tota la militància la necessitat, funcionament i gestió
del protocol, responent així a la seva voluntat preventiva.
• Gestionar casos d’agressions masclistes d’impacte col·lectiu i de nivell 1 que
es requereixi, sempre d’acord amb un protocol validat per l’organització:
1. Recepció de la demanda d’abordatge d’un cas de VM
2. Revisió de cada cas i actuació d’ofici quan sigui necessari
3. Presa de decisions de les mesures a prendre, conjuntament amb la 		
dona agredida
4. Parlar amb els agents implicats
5. Fer el seguiment i avaluació del cas
• Participació activa de les reunions trimestrals plenàries amb la CAAMN.
• Col·laboració amb la CAAMN en l’elaboració d’un informe anual sobre ‘l’estat
de la qüestió’ pel que fa a les agressions dins la CUP i la seva gestió.

CARACTERÍSTIQUES I COMPOSICIÓ DE LES CAAMT
• Existirà una CAAMT per Assemblea Territorial.
• Les CAAMT estaran formades per una persona de referència de cada assemblea local i amb una majoria de dones.
• Les membres de cada CAAMT hauran de tenir una formació obligatòria en
matèria de detecció i abordatge de violències masclistes en l’àmbit sociocomunitari i polític amb perspectiva de gènere. Aquesta formació la concretarà
la CAAMN.
• Cada CAAMT treballarà de manera col·legiada, prenent les decisions sobre
els casos conjuntament. S’establiran, però, grups de treball per a cada cas,
que assumiran les tasques derivades de la gestió i faran el seguiment més
exhaustiu del cas. Aquesta manera de treballar pretén limitar la càrrega emocional que suposa la gestió dels casos, al mateix temps que garanteix una
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• Els grups de treball per a cada cas estaran conformats per mínim tres persones (amb màxim un home, per garantir la proporcionalitat 70-30%). La CAAMT decidirà col·legiadament quines persones formaran part del GT, intentant
evitar que persones amb una relació intensa o proximitat emocional amb les
afectades estiguin a càrrec del cas, vetllant així per l’objectivitat del procediment. No podran formar part del grup de treball aquelles persones que participin de les assemblees locals de la dona agredida o del col·lectiu/home que
ha comès l’agressió.
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continuïtat de cara a les persones implicades en el cas, que saben qui són les
persones directament responsables de la gestió del seu cas. Es recomana que
el grup de treball corresponent treballi propostes concretes en portar el cas a
la CAAMT, per facilitar al màxim la presa de decisions col·lectiva.

• Si una persona que forma part de la CAAMT és denunciada per un cas de violència masclista o se salta els compromisos adquirits amb el protocol, se la
farà fora de la CAAMT. S’informarà la CAAMN d’aquest fet, que podrà aplicar
altres mesures si ho creu convenient, segons la gravetat del cas. S’obrirà un
procés per incorporar una altra persona en substitució d’aquesta, intentant
minimitzar els efectes per a la resta de membres de la CAAMT i per la gestió
dels casos.

ELECCIÓ I DURACIÓ DEL CÀRREC DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LES CAAMT
• Les persones participants de cada CAAMT seran proposades per les assemblees locals, validades per l’assemblea territorial com a candidates, i escollides per l’assemblea territorial.
• Les CAAMT han de tenir caràcter de permanència, però alhora ha de ser rotatives. Les persones que hi participin han de tenir una permanència màxima
de tres anys. Es demana que el compromís s’adquireixi per un mínim de vint
mesos.
• Per tal de garantir un correcte traspàs de les tasques i la informació, i per assegurar el seguiment i bon funcionament del protocol, les persones membres
de les CAAMT no podran deixar el càrrec totes alhora. Com a màxim, un terç
de les persones integrants d’una CAAMT podran deixar la comissió al mateix
temps, i caldrà esperar un mínim de quatre mesos perquè hi hagi un altre
relleu.
• Durant els dos primers mesos de participació a la CAAMT s’ha de fer un treball formatiu per fer aquesta tasca. Durant aquest temps, les persones que
formaven part prèviament de la comissió faran un acompanyament que els hi
permeti conèixer el funcionament de la CAAMT i anar assumint responsabilitats progressivament, d’acord amb un relleu funcional.
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SUPORT LOGÍSTIC DE LES CAAMT
Les despeses de canguratge o atenció a persones dependents generades durant
l’exercici del seu càrrec com a membres de la CAAMT s’han d’assumir com a despeses col·lectives i han de ser cobertes.

4.4. VIES DE DENÚNCIA D’UNA SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA CUP
PER CORREU ELECTRÒNIC
La dona agredida o el seu grup de suport es podrà posar en contacte amb la CAAMN
a través del correu electrònic gestioviolenciesmasclistes@cup.cat. Aquesta adreça
electrònica serà pública i coneguda per tota la militància.
Les CAAMT han d’habilitar adreces electròniques pròpies, amb el mateix objectiu.

PERSONALMENT O PER TELÈFON
La dona agredida o el seu grup de suport es podrà dirigir a qualsevol persona de les
que conformin la seva CAAMT de referència.
La CAAMN valorarà habilitar un número de telèfon propi per rebre denúncies de
nivell 3 i, excepcionalment, altres casos (p. ex. quan hi hagi l’agreujant de ser càrrec
de l’organització/electe).

ALTRES ORGANITZACIONS DE LA TEI
Les responsables d’altres organitzacions de la TEI poden posar-se en contacte amb
la CAAMN si la dona que ha estat agredida o l’home que ha comès l’agressió militen
a la CUP.

ACTUACIÓ D’OFICI
L’inici d’un procés d’abordatge es pot fer en rebre la denúncia d’una situació de violència masclista, o d’ofici, malgrat que la dona o el seu grup de suport no hagi/n fet
una denúncia, en els següents casos:
• Quan hi hagi una sentència judicial condemnatòria i pública.
• En casos de nivell 3 en els quals s’avaluï des de la CAAMN que està en risc
greu la integritat (física, psicològica, sexual,...) de la dona, d’altres dones o de
tercers (especialment infants).
Una eina que pot ajudar a mesurar el risc en el qual es troba la dona és el
“RVD-BCN. Protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part
de la seva parella o exparella” (pg. 21-22), Ajuntament de Barcelona, 2011.
http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3612/protocol_rvd_bcn.pdf
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Com s’ha explicat a l’apartat anterior, hi ha diversos canals pels quals es pot formalitzar una denúncia per violència masclista, la qual dóna pas a un procés de gestió
estàndard.
8

Aquest procés, que es desenvoluparà en les fases que s’expliquen a continuació,
pretén sistematitzar les intervencions per tal de garantir que es compleixin els objectius i els principis de gestió, al mateix temps que faciliten el treball de les persones encarregades de la gestió. Així i tot, no s’ha d’entendre com a un procés rígid
i inamovible. Igual que les situacions de violència masclista, els casos d’abordatge
d’aquestes situacions, la resposta col·lectiva, i la reparació no responen a fórmules
matemàtiques sinó que han d’adaptar-se per aprofundir i donar resposta al context
i complexitat particulars de cada cas.
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4.5. PROCEDIMENT DE GESTIÓ EN CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I TEMPOS PER A
CADA PART DEL PROCEDIMENT

És per això que les fases aquí plantejades han de ser enteses com el procés estàndard que idealment les CAAM han de seguir, sempre entenent que aquestes disposen de la legitimitat per adaptar el procés a les necessitats concretes del cas.

CRITERIS GENERALS DEL PROCÉS

Urgència – Respecte del ritme de la dona – Confidencialitat
Objectivitat i garanties – Proporcionalitat – Claredat en el procés de gestió

ASSESSORAMENT
OPCIONAL

DENÚNCIA: La comissió Nacional Feminista disposa d’un
correu electrònic gestioviolenciesmasclistes@cup.cat

PAS 1
ANÀLISI DEL CAS:
1- RELAT DE LA DONA
2- Trobada amb l’home que ha agredit
3- Valoració analítica

PAS 2

INTERVENCIÓ

PRESA DE DECISIÓ DE MESURES:
A partir de les mesures proposades pel protocol es
consensuaran les mesures entre la dona i la Comissió
d’Abordatge d’Agressions Masclistes (CAAM)
nacional o territorial.

PAS 3
RESOLUCIÓ DEL CAS:
Comunicació de mesures

PAS 4
SEGUIMENT

8

AVALUACIÓ FINAL

Un cop aprovat el protocol, s’afegirà un diagrama de flux perquè el procés sigui més entenedor
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4.5.1. ASSESSORAMENT
La fase d’assessorament és opcional, i només es durà a terme a petició de les dones o persones que contactin la CAAM corresponent. Té per objectiu acollir a les
persones que vulguin posar-se en contacte amb aquest òrgan, amb la intenció
d’informar-se abans d’activar formalment el procés de denúncia. En aquesta fase
es pretén resoldre dubtes, donar informació més detallada i valorar conjuntament
les expectatives i les potencials conseqüències d’activar el procés de gestió, per tal
de garantir que la dona que ha estat agredida o el seu grup de suport tinguin tota la
informació necessària per prendre la decisió.

4.5.2. ANÀLISI DEL CAS
El procés formal de gestió dels casos de VM s’inicien amb una primera fase d’anàlisi
del cas. Aquesta començarà un cop rebuda la denúncia i quan la dona agredida o el
seu grup de suport decideixin formalment iniciar el procés.
L’objectiu d’aquesta fase és fer una anàlisi curosa de la situació denunciada, recollint el màxim d’informació per tenir una mirada completa del què ha passat i identificar quines mesures concretes poden servir als objectius de la gestió. Comprèn,
doncs, tres accions concretes que la CAAM corresponent ha de portar a terme:
1. Recollir el relat de la dona que ha estat agredida.
2. Escoltar la versió de l’home o col·lectiu que presumptament ha
comès l’agressió.
3. Fer una valoració analítica de la situació per acordar les mesures
adequades pel cas.
TEMPORALITAT: La fase 2 ha de durar, com a màxim un mes i mig. En situacions de
VM de nivell 3 s’intentarà fer-la en un període màxim de tres o quatre setmanes. En
casos de nivell 4, s’haurà de fer en un període màxim de dues setmanes.

1. VERSIÓ DE LA DONA QUE HA ESTAT AGREDIDA
• El procés s’inicia a voluntat de la dona que ha estat agredida en el moment que

9

En qualsevol moment del procés de gestió, la dona pot demanar que algú deixi de formar part del grup de treball del seu

cas (això no implica deixar la CAAM)
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• L’òrgan encarregat de la gestió del cas serà la CAAM corresponent en funció
dels criteris establerts:
• CAAMTs: Violències d’impacte col·lectiu i de nivell 1;
• CAAMN: Violències de nivell 2 i 3; i tots aquells casos en els quals hi hagi implicat un càrrec orgànic, electe o alliberat.
• Un cop la denúncia arriba a l’òrgan corresponent, es conforma un grup de
treball responsable de la gestió del cas. S’informa la dona de qui conformarà
aquest grup, per tal que tingui l’opció de sol·licitar que algun membre de la
CAAM no formi part d’aquest9.
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denuncia haver patit una o més agressions masclistes.

• Es fa una primera trobada amb la dona. Les persones encarregades de fer
aquesta reunió són les que conformin el grup de treball específic del cas. Es
recomana que a totes les trobades amb la dona agredida acudeixin dues dones
del grup de treball. S’avisa a la dona que pot anar acompanyada d’algú de la
seva confiança a la trobada, si així ho desitja.
• Durant la reunió, se li explica el protocol i se l’informa del procés de gestió que
és dura a terme. Es recull la seva història (vegeu annex 1 Fitxa d’acollida)
• S’informa la dona dels serveis que existeixen per acompanyar el procés.
• La informació del cas es compartirà en la CAAM corresponent, per tal que
totes les persones que en formen part disposin de la informació sobre els fets
succeïts i puguin participar de la presa de decisions.
• A partir d’aquest moment, la dona tindrà el contacte d’alguna dona del grup de
treball a qui podrà contactar quan necessiti comunicar qualsevol cosa referent
al cas, o si li passa alguna altra cosa.
RECOMANACIONS PER A L’ESCOLTA EN CASOS DE VIOLÈNCIA
d’acord amb “Surt. Fundació de dones” (i l’autora Graciela Ferreira)10:
• No intentar dominar la situació.
• Esperar a escoltar tot el que la dona ha de dir.
• No manipular o pressionar la dona i respectar els seus temps.
• Escoltar sense pensar què dirà a continuació.
• No treure la capacitat de decisió de la persona, ni usurpar el seu lloc.
• Deixar de banda els propis punts de vista per poder “sintonitzar”.
• No introduir assumptes o exemples propis.
• No ignorar ni negar els sentiments genuïns de la dona.
• Poder estimular la dona perquè pugui seguir parlant.
• Fer preguntes per saber si s’està comprenent el que la dona vol transmetre.
10
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“Surt. Fundació de dones” també té recomanacions sobre qüestions a valorar en la
intervenció amb la dona:
• Acollir a la persona: què ens demana la dona que tenim al davant, quines són
les seves necessitats, etc. Però pot ser que estiguem atenent un problema que
també és un delicte, per tant cal acollir també el problema, valorant el seu
risc.
• En l’acollida de la persona cal:
––Crear un ambient de recolzament on la dona no se senti jutjada, facilitant
un espai tranquil i relaxat on pugui expressar emocions i sentiments.
––Realitzar una escolta activa i empàtica.
––Realitzar contenció, si és necessari.
––Evitar reforçar l’estigmatització o els sentiments de culpabilitat que pugui sentir.
––No adoptar una actitud sobreprotectora i/o paternalista, evitant donar
consells sobre la manera concreta d’actuar.
• Respectar les seves decisions.
• Acollir i avaluar les demandes explícites i implícites que presenta la dona per
fer possible una derivació al recurs més adequat.

EN L’ACOLLIDA DE LA PROBLEMÀTICA CAL:
• S’ha de donar també un espai d’acollida a la problemàtica plantejada i utilitzar
els coneixements necessaris (en aquest cas de la CAAM o de la xarxa de recursos especialitzats) que possibilitin:
• Avaluar la situació de la dona per determinar si està en perill immediat. En
aquest cas, donar pautes d’urgència i protecció.
• Informar la dona sobre el procés de victimització.
• Orientar-la sobre els diferents recursos i possibilitats socials i personals.
• Informar-la dels drets que l’emparen i dels procediments de jurisdicció
penal i civil.
• Informar sobre les possibles conseqüències de les seves decisions.
• En cas de derivació a altres serveis, realitzar-ho amb el seu consentiment i
concretar i facilitar l’accés més oportú en cada cas.

2. VERSIÓ DE QUI HA COMÈS L’AGRESSIÓ/NS
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• Les dades mostren que les anomenades ‘denúncies falses’ són un mite que
es perpetua dins l’imaginari de les violències masclistes i no pas una realitat
(dades de la Fiscalia General de l’Estat: 0,01%). Això no exclou que un procés
garantista ha d’incloure un espai en el qual l’home o col·lectiu que ha estat
acusat pugui exposar la seva versió dels fets.
• Aquest espai no persegueix l’objectiu de qüestionar la vivència ni el relat de
la dona que ha estat agredida, ni pot portar a fer-lo posteriorment. Així i tot,
servirà per detectar indicis de no veracitat en els relats d’ell/ells o d’ella.
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• El procés s’inicia per voluntat de la dona que ha estat agredida, però l’home o
col·lectiu que ha comès l’agressió ha de ser conscient que s’obre un cas i disposar de la informació d’aquest que pertoqui.

• L’espai habilitat serà una primera trobada del grup de treball de la CAAM corresponent amb l’home o amb el col·lectiu (es pot valorar fer aquesta reunió
amb tot el grup o amb persones representants d’aquest), on assistiran dues
persones del grup de treball (idealment, un home i una dona).
• Durant la reunió, se li explica que s’ha rebut una denúncia per violència masclista contra ell/s, i que s’ha activat el present protocol. Es recull la seva versió
dels fets, així com altres informacions de valor com ara el llenguatge no verbal, la predisposició a col·laborar amb el procés, el reconeixement o negació
dels fets de violència, o altres possibles agreujants i/o altres possibles informacions a destacar.
• Aquest relat permetrà analitzar, per una banda, alguns dels agreujants. Per l’altra banda, dóna informació a les persones encarregades
de la gestió del cas del posicionament de l’home o col·lectiu i de la seva
predisposició a treballar amb elles. En conjunt, aquesta trobada aporta elements fonamentals per a la presa de decisions respecte de les mesures que s’han de prendre per acostar-se als objectius de la gestió.
Tal com s’exposa en el document “Guia de recomanacions per a la detecció
de violència masclista en homes”11: “L’entrevista exploratòria específica que
haurem de fer per confirmar o descartar l’existència de violència masclista
haurà de tenir una estratègia concreta per aconseguir, en cas de violència, que
l’home pugui demanar ajuda i ser atès en un servei especialitzat. Per això, els
objectius d’aquesta entrevista són els següents:
1. Explorar possibles situacions de violència a partir de conflictes que pugui
reportar l’home.
2. Explorar la consciència que té l’home del problema de la violència i les seves conseqüències.
3. Motivar l’home per iniciar un procés de canvi o treball personal.
Per més informació sobre com orientar aquesta sessió, veure pàgina 69-74 de la
guia que s’acaba d’esmentar i que podeu trobar al següent enllaç: http://ajunta11
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ment.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-deteccio-homes_definitiva.pdf

3. PRESA DE DECISIÓ DE LES MESURES
• El grup de treball que porta el cas es reuneix per valorar-lo i plantejar una
proposta de resolució de les mesures a la CAAM corresponent.
• La CAAM completa es reuneix i el grup de treball fa el traspàs de la informació
del cas, inclosa la proposta de les mesures que ha considerat més adequades
per al cas. Col·legiadament, la CAAM decideix les mesures que es proposaran
a la dona per abordar el cas.
• Es fa una segona trobada amb la dona, en la qual se li exposen les mesures
plantejades per la CAAM, el motiu d’aquestes i l’objectiu que persegueixen. Es
consensuen les mesures finals amb la dona. Tot i que la idea és prendre les
decisions sempre en consens amb la dona, la CAAMN pot tenir cert marge per
tirar endavant algunes mesures de forma autònoma en certs casos, com per
exemple quan les mesures no es desprenguin únicament de la situació de violència denunciada per una dona, sinó per una qüestió contextual més àmplia
(p. ex. si l’home té dos o més casos oberts, si hi ha reiteració, etc.).
• Un cop les mesures s’han consensuat conjuntament amb la dona, aquestes
s’han de validar col·legialment per la CAAM.

4.5.3. RESOLUCIÓ DEL CAS
Un cop la fase d’anàlisi s’ha dut a terme i s’han pres les decisions pertinents sobre
el cas, incloses les mesures que es duran a terme, la segona fase de la gestió és
la resolució del cas. Aquesta fase té per objectiu garantir que els acords presos es
porten a terme i s’apliquen les mesures, i consisteix en la comunicació de les mesures tant a l’home o col·lectiu que ha comès l’agressió com a altes agents estratègics
que es consideri adient.

TEMPORALITAT: La fase c de resolució del cas no s’ha d’allargar més de dues setmanes.

1. COMUNICACIÓ DE LES MESURES A ELL/ELLS
El grup de treball es reuneix amb l’home o col·lectiu en una segona trobada i li/els
comunica les mesures que haurà/n de complir.

2. COMUNICACIÓ DE LES MESURES A ALTRES AGENTS ESTRATÈGICS
El traspàs d’informació ha de fer-se sempre garantint al màxim el principi de confidencialitat que protegeix la dona i la seva vivència. Mai pot fer-se cap passa de
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La informació és destriable, és a dir, es pot (i de fet és recomanable) traspassar només aquella informació que sigui útil compartir amb els agents estratègics (p. ex.
explicar el nom de l’agressor però no el de l’agredida).
El traspàs d’informació a agents interns i externs estratègics es farà en funció del
nivell de la violència exercida, sempre amb un objectiu clar darrere, i valorant el
context general. El traspàs d’informació es farà just després d’haver-li comunicat
les mesures a l’home/col·lectiu:

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

traspàs d’informació sense el consentiment de la dona que ha estat agredida. Recordem, però, que la confidencialitat és un dret que té la dona que ha estat agredida
i un deure de qui l’ha agredit, motiu pel qual, ella pot explicar a qui consideri o vulgui
la seva vivència.

• Violències d’impacte col·lectiu: Les mesures acordades impliquen la gestió del
cas a nivell local o territorial, el que implica que les persones participants de
l’AL/AT han d’estar al cas.
• Violències de Nivell 1: La gestió serà a nivell territorial, motiu pel qual les
Comissions d’Abordatge de les Violències Masclistes a la territorial tindran la
informació del cas.
• Violències de Nivell 2: La gestió es farà des de la Comissió d’Abordatge de
Violències Masclistes Nacional, i aquesta valorarà quina informació ha de
traspassar als agents estratègics*. Aquest traspàs s’ha de fer motivat per un
objectiu concret (p. ex. separació d’espais o no visibilitat pública), sempre vetllant per garantir el principi de confidencialitat.
• Violències de Nivell 3: La gestió es farà des de la Comissió d’Abordatge de
Violències Masclistes Nacional, i aquesta valorarà quina informació ha de
traspassar als agents estratègics*. Aquest traspàs s’ha de fer motivat per un
objectiu concret (p. ex. separació d’espais o no visibilitat pública), sempre vetllant per garantir el principi de confidencialitat. En el cas de les suspensions
temporals de militància, i sempre amb el consentiment de la dona agredida,
es pot plantejar que l’agressor, en tornar a l’AL després de la suspensió, expliqui perquè va marxar de l’assemblea i quin ha estat el seu procés de transformació, com a part d’un exercici de reconeixement de la violència exercida i
reparació del dany a la persona agredida (és recomanable que aquest exercici
sigui supervisat i/o acompanyat per la CAAMN).
Hem de tenir clar que la responsabilitat de complir o no els acords de les mesures
és únicament de l’home/col·lectiu que ha comès l’agressió, i que no respectar els
acords suposa un agreujant. Els agents estratègics que s’escaigui en cada cas tindran la funció de fer el seguiment i intervenir si es cau en el moment, però en cap
cas seran responsables del no compliment de l’agressor/s.
* L’agent estratègic principal serà una persona designada per la dona que ha estat agredida i que col·laborarà territorialment amb la CAAMN en el seguiment del
compliment de les mesures, particularment la de separació d’espais i no representativitat mediàtica. Aquesta mesura té per objectiu empoderar la dona i donar
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legitimat al seu criteri en la gestió del cas, al mateix temps que es garanteix que té
una persona de confiança que participa del seguiment del cas. L’escolla d’aquesta
persona tindrà l’assessorament de la CAAMN.
* Altres agents estratègics poden ser persones que es consideri que poden ser còmplices per garantir l’èxit del procés o bé que poden generar importants resistències
o fins i tot boicotejar el procés. En aquest darrer cas cal vetllar perquè els agents
externs evitin generar violència ambiental vers la dona.
* Les altres organitzacions de l’Esquerra Independentista són també agents estratègics als quals s’haurà d’informar, d’acord amb els consensos assolits a la TEIF i
ratificats per la militància de la CUP en Consell Polític. El traspàs d’informació es
farà a través dels respectius òrgans de gestió de les violències masclistes de cada
organització, o a través del mecanisme que habiliti la TEIF.

4.5.4. SEGUIMENT DEL CAS
Un cop finalitzada la resolució del cas d’acord amb l’anàlisi prèvia, comença la tercera fase del procés de gestió, el seguiment del cas. Aquesta fase té tres objectius
principals:
• Garantir el compliment de les mesures de manera continuada en el temps,
• Avaluar l’estat i l’evolució de la dona en el seu procés de reparació, recuperació i restauració dels seus espais segurs, i
• Avaluar el treball que està fent o s’està fent amb l’home o col·lectiu.
Aquesta fase del procés de gestió és la més dilatada en el temps, tot i que la seva
duració exacta dependrà del temps acordat per a cadascuna de les mesures. Es
faran dos tipus d’avaluacions:

1. SEGUIMENTS PERIÒDICS
• La CAAM a través del grup de treball farà un seguiment periòdic de la situació.
La periodicitat d’aquest seguiment s’acordarà a la CAAM en funció de la gravetat de cas i de la seva evolució, però es recomana que aquest es faci com a
mínim un cop cada quatre mesos.
• En cas que una de les mesures aplicades sigui la de fer un treball terapèutic, la CAAMN haurà de tenir la possibilitat de pre-acordar i fer un seguiment
d’aquesta teràpia amb les terapeutes. D’aquesta manera es garanteix que es
treballen aquells elements que s’identifiquin com a centrals per la transformació de l’home/s i la no repetició de les violències exercides.
• Els seguiments periòdics també pretenen garantir i confirmar que ni l’home/
col·lectiu ni altres agents han pres represàlies contra la dona, tot i que aquesta
disposarà en tot moment de contacte directe amb la CAAM, amb qui es podrà
posar en contacte si pateix alguna nova violència.
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• Com ja s’ha explicat, és important que les mesures que s’acordin tinguin una
durada d’aplicació determinada i coneguda per totes les parts del procés. Per
a cada cas, la CAAM corresponent ha d’establir quina serà aquesta durada per
a cadascuna de les mesures preses, tenint en compte que aquestes són una
eina amb un objectiu concret i que, per tant, s’hauria de preveure quant de
temps són necessàries per a aconseguir-lo.
• Un cop finalitzat el període inicialment establert es farà una valoració de
l’estat de la qüestió per veure si el cas es pot donar per resolt o si cal ampliar
el termini de treball. Tot i que aquesta decisió es preveu en finalitzar el termini
prèviament establert, els seguiments periòdics permetran també l’avaluació
continuada dels tempos i donarà una idea de si s’han de rectificar d’alguna
manera fins i tot abans d’arribar a aquest termini.
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2. AVALUACIÓ FINAL

• Un cop finalitzat el temps estipular per a cada mesura, s’ha d’avaluar com es
retira la mesura de manera progressiva i curosa, sempre amb contacte amb la
dona que ha estat agredida per tal d’evitar potencials incomoditats o fins i tot
revictimitzacions.

5. SISTEMATITZACIÓ DELS CASOS DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA A LA CUP
La CAAMN té la responsabilitat de generar una eina de control sobre els casos denunciats i gestionats, que garanteixi la màxima confidencialitat d’aquests. Aquesta
eina ha de desenvolupar-se en els sis mesos següents a l’aprovació d’aquest protocol. En la mesura del possible es facilitarà la incorporació dels casos ja gestionats
en aquesta base de dades.

6. AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOCOL I
PROCÉS DE REVISIÓ DEL PROTOCOL
Es proposa la revisió, avaluació i redefinició del protocol i de la seva implementació
de forma periòdica per tal de millorar-lo i adaptar-lo a noves formes de violència
que puguin sorgir. L’avaluació serà tri-anual i estarà liderarà i coordinada per la CAAMN que pertoqui. Tanmateix, aquesta avaluació, revisió i millora del protocol serà
responsabilitat de tota la militància de la CUP.
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Així doncs, el procés de revisió tindrà dues fases principals:
1. Avaluació de la implementació del Protocol vigent, d’acord amb indicadors
quantitatius o qualitatius que permetin detectar:
		

a. l’impacte del treball preventiu 12

			i. en homes
			ii. en dones
		

b. l’eficàcia del procés de gestió per a cada un dels nivells de gravetat

		
c. l’eficiencia del model orgànic i del funcionament intern de les CAAMN i CAAMT

2. Revisió, avaluació i redefinició del text del protocol de manera col·laborativa
per part de tota la militància, però coordinat i liderat per la CAAMN. La CAAMN definirá aquest procés participatiu, però és la seva responsabilitat preparar els documents de debat i fer una primera proposta d’esmenes al protocol vigent (pot desenvolupar aquesta tasca amb altres agents estratègics que
es considerin, p.ex. antics/gues membres de la CAAMN).
És important tenir en compte que la tasca d’avaluació, revisió i redefinició del protocol és una de les tasques de la CAAMN, però també és responsabilitat de totes les CAAMT. Sense aquesta assumpció de responsabilitat col·lectiva i exercici
d’atorgament de legitimitat a aquesta eina, el Protocol no podrà implementar-se de
manera efectiva.

12

Una de les eines concretes serà la replicació de la macroenquesta sobre violència masclista a la militància i la comparació

periòdica dels resultats agregats de la mateixa.

76

7.1 ANNEX 1
FITXA D’ACOLLIDA A LA/LES DONA/ES
FITXA D’ACOLLIDA
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7. ANNEXES

Codi del cas
1. HISTÒRIA
Relat dels fets

Què ha passat?
Relat de les
agressions
i violències patides.

Nivell/s de la/es
violència/es patida/es
(segons el protocol)

Freqüència de la/es
violència/es

Es tracta d’una agressió
puntual, de vàries
agressions en diferents
moments, o d’una violència
continuada en el temps?

Temporalitat

Violències puntuals: Quan
va passar?
Violències amb continuïtat:
Quan va començar? Quan
va acabar? Es continua
rebent violència?

Persona/es implicada/es
Qui ha exercit la/les
violències?

Context

Quin ha estat el context en
el qual s’ha/n donat la/les
agressió/ns?
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Reaccions de la persona que
ha estat agredida

Quines actuacions ha dut a
terme fins el moment? (per
ex. denúncia, explicació a
l’entorn, separació, etc.)

2. Valoració de les necessitats de la dona
Necessitats implícites

Quines necessitats es
valora que té la dona, tot
i que no ho expressi? (per
ex. atenció psicològica,
assessorament jurídic,
intervenció institucional,
denúncia, etc)

Valoració del risc de la
persona

La seva integritat física o
psicològica està en perill?

Percepció del risc per part
de la dona
Té por? A què?

Factors de vulnerabilitat de
la dona

Per ex. aïllament, manca
de recursos de la persona,
presència de menors, etc.

3. Intervenció
Mesures cautelars

Cal aplicar mesures
cautelars que s’apliquin
durant la gestió del cas?
(per casos de violències de
nivell 3)

Derivació a serveis segons
necessitats de la dona

Cal derivar la dona per
ex. a serveis psicològics,
jurídics, jutjats de guàrdia
o de les dones, serveis
socials, serveis d’atenció
sanitària, etc.?
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FITXA ENTREVISTA A L’HOME O COL·LECTIU
FITXA ENTREVISTA AMB L’HOME O COL·LECTIU
Codi del cas
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7.2. ANNEX 2

1. HISTÒRIA
Versió dels fets
per l’home / col·lectiu.
Responsabilització dels fets
L’home o col·lectiu
reconeix i es
responsabilitza de les
violències exercides i les
seves conseqüències?

2. AGREUJANTS
Presència d’agreujants

Hi ha agreujants que
afectin a la gestió del cas,
i que siguin diferents als
identificats en l’entrevista
amb la dona?
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7.3. ANNEX 3
FITXA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS CASOS
FITXA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS CASOS
Codi del cas
Data en el qual la dona
es posa en contacte per
primera vegada amb la
CAAM
Data en la qual s’engega
formalment el procés
VIOLÈNCIES I AGRESSIONS
Tipus de VM identificada/es
Nivell de la/es VM
identificada/es
Agreujants
ANÀLISI DEL CAS
Data de la primera trobada
amb la dona
Observacions sobre la
primera trobada amb la
dona
Data de la primera trobada
amb l’home/col·lectiu
Observacions sobre la
primera trobada amb l’home
Mesures acordades per la
gestió del cas (es recomana
tenir un recull dels debats
i acords presos en cada
reunió de la CAAM)
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Data de comunicació de
mesures amb l’home
Observacions sobre la
trobada de comunicació
de mesures amb l’home/
col·lectiu
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RESOLUCIÓ DEL CAS

Data/es de comunicació de
les mesures a altres agents
estratègics
Observacions sobre la/es
trobada/es amb els agents
estratègics
SEGUIMENT DEL CAS
SEGUIMENT 1

(data i observacions)

SEGUIMENT 2

(data i observacions)

SEGUIMENT 3

(data i observacions)

SEGUIMENT 4

(data i observacions)

AVALUACIÓ ANUAL

(data i observacions)

ALTRES
OBSERVACIONS
GENERALS SOBRE EL CAS
(POTENCIALITATS I
DIFICULTATS)
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7.4. ANNEX 413
MARC LEGAL
INTERNACIONAL
1979
La convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), i posteriorment el seu protocol facultatiu, reconeixen la necessitat de canviar les actituds, mitjançant l’educació dels homes i
les dones, perquè acceptin la igualtat de drets i superin les pràctiques i prejudicis
basats en rols estereotipats.
1993
La conferència dels Drets Humans de Viena va proclamar que els drets humans de
les dones i les nenes formen part integral dels drets humans universals. Així mateix,
es reconeix la importància de la lluita per eradicar la violència envers les dones.
1995
La Declaració de Beijing, sorgida de la IV Conferència Mundial sobre les Dones, crea
un nou escenari per les polítiques d’igualtat i, concretament, en les accions contra
la violència masclista. Per primer cop es reconeix que les causes de la violència són
estructurals i es dóna una definició de violència de gènere: “L’expressió violència
contra les dones significa qualsevol acte de violència basat en el gènere que té com
a resultat, o és probable que tingui com a resultat, danys i patiments físics, sexuals
o psicològics per a les dones, incloent-hi les amenaces d’aquests actes, la coacció o
la privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida pública com en la privada”.
1997
La Resolució de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides 200/49 condemna
tots els actes de violència masclista contra les dones, i especialment la violència
contra les dones en situacions de conflicte armat.
1997
Resolució del Parlament Europeu “Tolerància zero contra la violència envers les
dones” i el seu desenvolupament en 1999.
2001
Decisió Marc del Consell d’Europa sobre l’Estatut de la víctima en el procés penal,
que senyala la importància d’evitar processos de victimització secundària i la necessitat de serveis especialitzats i d’organitzacions de suport a la víctima.
2002
Directiva 2002/73 del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes en allò relatiu a l’accés a l’ocupació, a la formació
i promoció professionals i a les condicions de treball. Es contempla atorgar protecció suficient en els supòsits d’assetjament i assetjament sexual en la feina.
13
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Extret del Protocol del MPS (2018).

Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la
dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig de 2011.

ESTATAL
1978
La Constitució Espanyola propugna entre els seus valors la igualtat i que els poders
públics tenen
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2011

l’obligació de promoure les condicions per a la llibertat i la igualtat de l’individu.
Com a drets fonamentals s’estableixen: la igualtat davant la llei i la no discriminació, entre d’altres, per raó de sexe, i el dret a la vida, a la integritat físic i moral, i la
prohibició de la tortura i les penes o tractes inhumans o degradants.
2003
Llei Orgànica 11/2003 ¡, de 29 de setembre de mesures concretes en matèria de
seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social de les persones estrangeres. També la Llei Orgànica 15/2003 que modifica el Codi Penal o la Llei 27/2003
reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica. Aquesta
darrera Llei ha suposat una nova fita en les mesures adoptades des de els poders
públics.
2004
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la Violència de
Gènere. És la primera llei integral europea que recull una resposta global a la violència de gènere, amb la inclusió d’aspectes preventius, educatius, socials, assistencials, sanitàries i penals.
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/01/01/pdfs/A00249-00279.pdf
2007
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes

AUTONÒMIC
2008
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. El
Parlament de Catalunya aprova la Llei dels drets de les dones contra la violència
masclista. Aquesta llei parteix de la premissa que els drets de les dones són drets
humans i que la violència masclista és una vulneració dels mateixos que impedeix
el desenvolupament de la seva ciutadania, autonomia i llibertat. Igual que la Llei
Integral estatal recull una sèrie de mesures que aprofundeixen en la sensibilització,
prevenció, atenció i recuperació, defineix les competències de les diferents admi83
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nistracions i estableix nous drets per a les víctimes.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=49
1383&action=fitxa
2014
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
2015
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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Totes aquelles paraules que s’ha acordat en les transaccions d’esmenes, o que la
comissió redactora valori que cal afegir, s’inclouran en el glossari per facilitar la
lectura i comprensió del protocol. Per falta de temps, això es farà un cop aprovat el
protocol.

(Aquest apartat pot anar modificant-se i ampliant-se segons les necessitats detectades)
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7.5. GLOSSARI

Androcentrisme: visió del món que situa a l’home, la seva mirada i interessos en el
centre del món i que comporta el silenci, l’omissió o la invisibilizació de les dones.
Cosificació: acte de representar o tractar a una persona com un objecte no pensant
que serveix per a satisfer els desitjos de l’altre. La cosificació sexual consisteix en
ignorar les qualitats, intel·ligència, desitjos o sentiments d’una persona i reduir els
seus atributs al delit sexual d’una altra persona.
Deconstrucció: exercici d’avaluació personal en el qual la persona s’esforça per
desaprendre, identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
Interseccionalitat: perspectiva política generada a partir de la lluita de les dones
negres d’Estats Units a finals dels 80, conceptualitzada a l’acadèmia per Kimberlé
Williams Crenshaw, com a perspectiva d’anàlisi que manté que les opressions de la
societat (racisme, sexisme, lgbtfòbia o classisme,..) no actuen de manera independent, sinó que aquestes formes d’exclusió estan interrelacionades i no poden ser
examinades separant-les les unes de les altres.
Mansplaining: expressió anglesa que descriu la situació en la qual un home, amb
actitud paternalista, li explica alguna cosa a una dona assumint que els coneixements que ella té sobre aquest tema són inferiors o no són vàlids.
Manspreading: expressió anglesa que descriu una pràctica realitzada per alguns
homes en el transport públic que consisteix a eixancarrar-se de cames ocupant
més espai del que els correspon.
Sororidad: solidaritat i aliança entre dones per a defensar-se, donar-se suport i
lluitar contra la discriminació i els problemes compartits pel fet de ser dones.
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