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Aspectes terminològics i formals 

La tesi que tens entre les mans ha estat escrita a partir d'algunes decisions lingüístiques i 

formals. Una d'elles és la utilització del plural femení com a genèric, com a estratègia 

d'aplicació d'un ús no sexista del llenguatge. Així, al llarg del text em refereixo als subjectes 

en la seva condició de persones, tot portant a la pràctica una acció simbòlica de visualització i 

transformació de l'androcentrisme que habitualment impregna els usos lingüístics. Els pocs 

casos en què desdoblo o utilitzo el masculí genèric es degut a que, o bé és una cita i, en 

aquest cas, mantinc la formulació de la font original; o bé efectivament és un plural masculí 

no genèric.  

Una altra decisió important ha estat escriure-la en català. Degut a que és una llengua 

minoritzada, especialment en l'àmbit acadèmic, he volgut utilitzar-la, també en dues de les 

publicacions. A part de ser la meva llengua materna, a més, ofereix una gran riquesa.  

En aquest sentit, veureu als títols dels capítols que el text està ambientat en l'univers tèxtil. 

Ha estat una sorpresa descobrir durant el procés d'escriptura, quan cercava metàfores que 

enriquissin la lectura i facilitessin la comprensió de les diferents parts de la recerca, que el 

català ofereix un gran ventall de vocabulari relatiu al món tèxtil com a herència de la llarga 

tradició d'industries d'aquest sector al nostre territori que, per altra banda, ha comptat 

històricament amb una àmplia participació de dones. M'ha semblat la metàfora perfecta. 

Pel que els fragments citats textualment, he decidit presentar-los també en català per 

facilitar la unitat del text i la lectura, malgrat que l'original sigui en una altra llengua. Les 

traduccions les he fet jo mateixa intentant mantenir-me el més fidel possible al significat 

original.  

Així mateix, vull advertir que al llarg de la text utilitzo paraules que fins al moment no estan 

incloses als diccionaris de català, però que existeixen en d'altres llengües i tenen un significat 

particularment específic, tals com: estructuralitat, posicionalitat, concientització, 

disciplinament i reflexivitat. He decidit utilitzar-les (marcant-les en cursiva) donat que no 

he trobat cap paraula catalana per referir-m'hi sense perdre el significat original.  
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A la Taula 1 comparteixo el llistat de sigles i abreviatures que trobareu al llarg del text per tal 

que el pugueu consultar de manera àgil durant la lectura. 

Taula 1. Glossari de sigles i abreviatures utilitzades al llarg del text. 

Font: elaboració pròpia 

Abreviatura Descripció

AP Agents de l'administració públiques que participen dels projectes d'IAF.

AI Avaluadores internes dels projectes d'IAF.

AE Avaluadores externes dels projectes d'IAF.

E-post Entrevista posterior a la formació.

EXP Expertes que col·laboren i/o participen d'alguna acció en el marc de  les IAF.

F Formadores.

FtxA Fitxa d'avaluació de l'acció pedagògica dissenyada per les participants als cursos.

FtxD Fitxa de disseny de l'acció pedagògica 

FtxSeg Fitxa de seguiment de les sessions per part de les formadores

G Grup de participants que reben una formació en el marc d'una IAF.

GD Grup de discusió.

GtFVSU Grup de treball amb perspectiva feminista sobre violències sexuals a les universitats.

IAF Investigació-Acció Feminista.

IE Informes avaluatius de les formadores.

Ob Observació.

P Participants als cursos.

Q-post Qüestionari d'avaluació subministrat posteriorment a la finalització del curs.

Q- pre Qüestionari d'avaluació subministrat prèviament a l'inici del curs.

Reu Reunió.

Reu-Int Reunió internacional.

UAB Universitat Autònoma de Barcelona.

UB Universitat de Barcelona.

UVic-UCC Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

UOC Universitat Oberta de Catalunya.

UPV-EHU Universitat del País Basc- Euskal Herriko Unibertsitatea .

UPF Universitat Pompeu Fabra.

VGs Violències de gènere.

VSs Violències sexuals.
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Per acabar aquest apartat, vull assenyalar el fet que per escriure la tesi i les publicacions que 

la conformen han estat necessàries vàries maniobres adaptatives a nivell expressiu per tal 

d'encaixar en un llenguatge i un format a voltes poc flexibles i que disten dels habituals en el 

món de l'acció social. L'esforç, tot i que finalment gratificant, no ha estat menor.  
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Resum 
La lluita per la desarticulació del cisheteropatriarcat és un dels objectius centrals dels 

moviments feministes. Tal com aquests assenyalen des de fa dècades, la nostra societat ha 

d'afrontar el gran repte de donar resposta a les mutacions adaptatives de les polimòrfiques 

violències de gènere (VGs) imbricades en el sistema patriarcal i cisheteronormatiu. Es tracta 

de definir nous marcs d'interpretació i d'actuació que permetin, com llavors que arrelen fort, 

estendre dinàmiques socioculturals menys jeràrquiques des d'un punt de vista 

interseccional.  

En aquesta tesi investigo processos formatius orientats a produir canvis individuals i 

col·lectius, entesos com una de les estratègies d'abordatge radical (que apunta a les arrels) de 

les diferents formes de VGs. Adoptant una mirada àmplia i comunitària de les violències que 

explicaré al segon capítol (Desembolicant la troca conceptual), parteixo de la preocupació per la 

seva greu persistència, així com de la voluntat de confrontar-les amb urgència, determinació 

i creativitat. Considero, per tant, que la necessitat d'eines aplicades que permetin aquesta 

transformació radical és ineludible. 

Aquesta és precisament la intenció dels projectes europeus GapWork i USVreact, dues 

Investigacions-Acció Feministes (IAF) orientades a formar persones adultes en l'àmbit de les 

VGs alguns resultats dels quals plasmo al quart capítol (Teixint resultats). Tal com explico al 

primer capítol (Preparant-nos per teixir) és en base a l'experiència catalana d'aquestes IAF, junt 

amb el bagatge d'haver participat durant anys a la Cooperativa Candela i al Seminari 

Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista (SIMReF), que he elaborat aquesta tesis. 

GapWork i USVreact pretenen, a part de millorar les competències professionals i personals 

de les persones que participen a les formacions, transformar la cultura institucional dels 

espais educatius i multiplicar els seus efectes més enllà dels període de vigència formal del 

projecte. Al tercer capítol (Ordint la trama metodològica) presento el marc i disseny metològic 

d'ambós projectes, que s'articulen a partir de la posada en marxa de tres nodes d'acció 

(contextualització, disseny-implementació d'accions formatives i avaluació de les mateixes) i 

de tres principis processuals (reflexivitat, col·laboració i difracció). Els sis elements donen 
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dinamisme i sentit a la intervenció educativa. El fet que ambdues IAF generin nombroses 

informacions per avaluar la seva influència i que prioritzin la seva difracció, m'ha possibilitat 

estirar d'alguns fils un cop acabats els dos projectes i teixir, d'aquesta manera, propostes 

teòriques, d'intervenció i metodològiques que plasmo a les publicacions que conformen 

aquesta tesi ubicades al cinqué capítol (Un patchwork de publicacions).                                                                

El patchwork consta de quatre pedaços. En el primer, un capítol de llibre, mostrem la 

importància de dissenyar formacions sobre violències sexuals des de perspectives feministes 

interseccionals. En l'article que el segueix, basant-nos en aportacions metodològiques 

feministes i en l'enfocament participatiu-apoderador i col·laboratiu, elaborem una proposta 

de criteris per avaluar formacions sobre VGs. El tercer pedaç és un article on compartim 

reflexions metodològiques i processuals sorgides arrel del procés d'IAF del GapWork. Per 

últim, presento un capítol de llibre on articulo recomanacions a l'hora de planificar 

polítiques d'abordatge de les violències sexuals en base a bones pràctiques del context 

català que transcendeixen l'enfocament preventiu clàssic. Tal i com subratllo al sisé capítol 

(Concloure pels descosits,) a través d'aquestes publicacions, queden paleses les potencialitats 

de les IAF i les pedagogies feministes i queers per promoure processos no només de reflexió, 

sinó de compromís de canvi de les normes i simbolismes que hi ha darrere del complex 

fenomen de les VGs.
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Capítol 1. Preparant-nos per a teixir 

1.1. Aproximació al context actual 

Aquesta investigació està marcada pel context cultural i institucional català, una realitat que 

canvia veloçment. Durant els darrers vint-i-cinc anys hem presenciat la institucionalització 

del gènere de forma tardana però ràpida (Lombardo 2017; Lombardo i León 2014) i un 

creixement exponencial del pensament i les pràctiques feministes. Malgrat l'existència de 

forces conservadores i actituds reaccionaries de part de la societat amb tots aquests canvis, 

que de ben segur es mereixen un anàlisi en profunditat, la lluita contra algunes de les 

manifestacions de les VGs s'està plantejant a l'agenda política formal (Lombardo 2017, 

Alldred i Biglia 2015, Bustelo 2014, Valiente 2003).  

En efecte, estem lluny d'haver acabat amb el problema social de les VGs (Ministerio de 

Igualdad 2019; Departament d'Interior 2016; Ministerio del Interior 2015; Díaz-Aguado, 

Martínez i Martínez 2014; CIMOP 2011, Pichardo 2009) i, en aquest sentit, organitzacions 

internacionals com l'ONU reconeixen sense fissures la necessitat d’“abordar i erradicar 

estereotips, prejudicis, costums i pràctiques que consentin o promoguin la violència per raó 

de gènere contra les dones i sustentin la desigualtat estructural entre dones i homes” 

(Recomanació General 35 de la CEDAW).  

Les administracions públiques de l'Estat espanyol i Catalunya comencen també a integrar la 

necessitat d'aquest tipus d'actuacions quan inclouen mesures preventives, formatives i 

coeducatives a les seves legislacions tot i que, malgrat les bones declaracions d'intencions, 

més que fer el que proposa la CEDAW, acaben prioritzant altres aspectes degut “no només a 

la urgència d'atendre casos de violència masclista ja manifestats, sinó també a l'escassa 

rendibilitat política dels recursos destinats a l'educació, conscienciació i canvi de patrons 

culturals, on els resultats només es produeixen a llarg termini” (Ortubay 2015:648). 

En efecte, estem lluny de superar la judicialització de les VGs a la que hem estat exposades 

des de l'aprovació de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 

Gènere (LOE 1/2004). Tot i que la llei contempla mesures de diferents tipus, les penals acaben 

sent de major aplicació. De fet, amb massa freqüència, l'exercici dels drets de les dones en 
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situació de violència segueix estant condicionat a la interposició d'una denúncia i inclús a la 

condemna efectiva de l'agressor (Ortubay 2015). Així, des del 2004 és habitual trobar 

campanyes de sensibilització creades per les administracions públiques amb missatges que 

situen la denúncia per part de la víctima com la solució central al problema, oblidant les 

dificultats i dubtes que moltes dones tenen a l'hora de denunciar i mantenir la denúncia 

(Larrauri 2020, 2018, 2003; Bustelo, López i Platero 2007). 

Els efectes transformadors de la imposició de penes als homes condemnats estan 

àmpliament qüestionats per juristes i criminòlogues feministes, com ho estan les 

insuficients mesures assistencials adoptades per minimitzar els efectes de les VGs que sovint 

són revictimitzants, infantilitzants, paternalistes i tendeixen a confondre la necessitat de 

suport i acompanyament de les dones, amb manca d'agència (Bodelón 2014, 2013; Laurenzo 

2008; Maqueda 2007; Burman 2007; Antony 2001). En aquest sentit, les expertes del grup de 

recerca Antígona consideren que “s'hauria de modificar tant l'eina de valoració de risc com 

optimitzar els recursos per fer un posterior seguiment que no es limiti a la dona. També 

s'han de reforçar les formacions que reben les/els professionals, especialment el personal del 

sistema judicial i la Policia. Aquesta formació i capacitació a més de ser obligatòria i 

continuada, hauria d'estar marcada per la perspectiva de gènere, doncs és la única forma de 

trencar els estereotips sobre violència masclista” (Bodelón et al. 2019:166). 

La poca priorització de mesures alternatives a les judicials al nostre païs es tradueix en 

dotacions pressupostàries generalment limitades o gestionades de manera poc hàbil, com 

en el cas del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. No és fins a finals de l'any 2017 que les 

forces polítiques espanyoles arriben a un acord per fer front a la violència que afecta les 

dones assignant una dotació pressupostària per a la prevenció més enllà d'allò anecdòtic. El 

problema ha estat, però, l'existència de greus traves indirectes de caire organitzatiu 

(Plataforma Estambul España 2018). Per exemple, des del 2018 fins al 2020 les convocatòries 

han sortit a finals del període que subvencionen amb temps extremadament limitat per 

formular propostes (en algunes convocatòries només una setmana). A més a més, es 

prioritzen projectes puntuals i nous, i no tant la consolidació d'experiències com podria ser la 

formació estructural i fixada de tots els agents educatius del territori. De fet, el Pacte no 
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suposa un compromís perdurable de les forces polítiques i, per tant, no és estable ni 

garanteix la constitució d'equips de treball fixos que donin continuïtat als projectes i 

programes. 

Al començar la tesi doctoral, les accions relacionades amb la prevenció de les VGs eren 

relativament minoritàries a Catalunya. Si bé és cert que el panorama comença a millorar 

durant tot el procés de realització en part gràcies a la proliferació d'entitats del tercer sector 

feministes i LGTBI+ que entomen el repte de fer front a les VGs, la realitat és que no 

disposem a dia d'avui d'un Pla o Estratègia catalana contra el sexisme i la 

cisheteronormativitat que gaudeixi de recursos assignats i inclogui accions que parteixin 

d'una teoria del canvi feminista i interseccional. La Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista (Llei 5/2008) i la seva actualització (Llei 17/2020, de modificació de la Llei 

5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista), estableixen que els valors de la 

coeducació i l'escola inclusiva han de tenir caràcter permanent i transversal a tota la política 

educativa (Llei 5/2008, art. 12), però estem lluny d'una materialització extensiva d'aquesta 

mesura. De la mateix manera, encara falta camí per recórrer per assegurar l'aplicació integral 

de les mesures previstes a la Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI i per erradicar l’homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia (Llei 11/2014) que defineixen com a competència de l'administració la 

formació necessària del seu personal en matèria de diversitat sexual i de gènere, i 

estableixen l'imperatiu d'adoptar un enfocament coeducatiu que respecti la diversitat, no 

discrimini i faci front a l'assetjament escolar.  

Les limitacions descrites es traslladen també al terreny de l'avaluació. Si les mesures 

preventives són, com hem vist, insuficients, encara ho són més els estudis avaluatius de les 

mateixes. El fet que les polítiques públiques comencin a contemplar accions educatives i de 

sensibilització (i potser justament pel caràcter incipient d'aquest tipus d'estratègies), no vol 

dir per se que les actuacions aconsegueixin ser transformadores. 

En aquest sentit, hi ha una manca d'anàlisis sistemàtiques dels efectes de les polítiques 

alternatives a les penals, de protecció i d'assistència, fet que obre la porta a un munt de 

preguntes que inspiren de fons aquesta tesi doctoral. Per exemple, existeix un buit de 

coneixement a l'hora de valorar si (i de quina manera) les metodologies i tècniques 
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pedagògiques posades en marxa a cursos sobre VGs impartits arreu del territori permeten a 

les participants integrar els continguts treballats. De moment no hi ha informes publicats de 

la incidència del volum de formacions que es duen a terme tot i que internacionalment la 

importància de l'avaluació està augmentant (Espinosa 2019). 

En efecte, els programes que inclouen avaluacions detallades són minoritaris, com ho són els 

espais sectorials de presentació de resultats dels programes i l'explicació dels processos de 

treball. A Catalunya falten espais formals i permanents per comparar metodologies entre 

agents formadors, analitzar processos i integrar aprenentatges. Efectivament, encara tenim 

una escassa cultura d'avaluació que dificulta seguir avançant amb pas ferm de forma 

col·lectiva. 

Parteixo de la premissa que posar el focus en l'avaluació sistemàtica de les formacions és 

primordial perquè permet reflexionar sobre la seva influència, detectar punts forts i febles i 

comprendre els sentits de les accions de les persones que hi participen. L'avaluació ajuda a 

donar seguretat i confiança als equips educatius i a garantir un bon ús dels recursos invertits 

pels agents implicats en els processos. Per tant, és important que el disseny de les accions 

formatives integri processos d'avaluació de manera transversal. 

Conscients d'aquesta mancança, els equips dels projectes europeus GapWork i USVreact que 

descric amb detall a continuació, ens plantegem l'objectiu de desenvolupar processos 

formatius en VGs i VSs i avaluar-los de manera multivocal i feminista. En ambdós casos 

investiguem l'abordatge de les VGs a través d'impartir cursos dirigits a professionals que 

treballen amb joves, en el cas del GapWork, i a les comunitats educatives universitàries, en el 

cas de l'USVreact. La reflexió derivada dels resultats d'aquests projectes a Catalunya, 

juntament amb la sistematització de propostes conceptuals, metodològiques i polítiques, 

correspon a la contribució d'aquesta tesi doctoral.  

1.2. D’on sorgeix aquesta tesi? 

Ubicada en el context cultural i institucional català en matèria d'abordatge de les VGs, 

aquesta tesi està marcada per la meva trajectòria, interessos i inquietuds personals, així com 

per allò al que em dedico professionalment. És una recerca que em passa pel cos i 
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l'experiència, diria inclús, per la identitat. És una pràctica intel·lectual encarnada. Les 

estratègies educatives d'acció contra les VGs han suposat una de les meves obsessions 

menys secretes. L'elaboració d'un treball de tall acadèmic ha esdevingut un repte en l'aspecte 

material, doncs no ha estat gens fàcil compaginar-ho amb la feina i les altres esferes de la 

vida, sense beca i amb una pandèmia mundial. Però el repte sobretot ha estat emocional.  

Estic amb la idea de Haraway (1995) de que tot coneixement és parcial i està posicionat i que, 

per tant, fer visible el lloc des del qual mirem (i experimentem) allò que investiguem és una 

pràctica que ens apropa a l'objectivitat i per tant també a la rigorositat. L'objectivitat 

feminista no és sinó una mena  de parcialitats sumades que van “sobre localitzacions 

limitades i coneixements situats, no sobre la transcendència i la divisió de subjecte i 

objecte. [D'aquesta manera] podem ser responsables del que hem après a veure” (Haraway 

1988: 583). 

Així que, si se'm permet la metàfora, és important que surti de l’armari per dir que tinc una 

relació poliamorosa amb el tema de la lluita contra les VGs, en particular aquella que 

promou processos formatius i educatius, doncs porto dedicant-m'hi des del 2008 des de 

diferents fronts. I sabreu que les relacions poliamoroses, en tant que contrahegemòniques, 

sovint provoquen més d'un maldecap. 

En l'àmbit laboral m'hi he dedicat simultàniament des de dos àmbits: la intervenció social a 

través de la cooperativa Candela de la qual sóc sòcia i realitzo formacions i assessoraments 

per a professionals (entre d'altres coses) i la recerca-acció (adoptant el rol sobretot 

d'avaluadora) a través dels projectes europeus GAPwork i USVreact. A això se li sumen 15 

anys d'activisme en col·lectius, espais i xarxes feministes.  

Però dir que una relació és poliamorosa i prou és com donar un primícia a mitges. Hi ha 

diferents tipus de models poliamorosos. Veaux i Rickert (2018) fan una classificació que em 

sembla útil rescatar: la independència poliamorosa versus el poliamor entrellaçat. Les 

persones que practiquen la primera es presenten al món com a persones solteres i amb un 

grau d'autonomia elevat. Les persones que trien la segona, tendeixen a optar per compartir 

espai, economia, cures i vida amb les seves diferents relacions, a identificar-se com un equip. 
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Podem dir que amb el procés d'elaboració d'aquesta tesi he volgut fer el trànsit (o l'excursió 

d'alta muntanya) del primer fins al segon, és a dir, caminar cap a la vivència d'una relació 

amb l'objecte de la tesi de manera no fragmentada. Tant els cursos per  a professionals dels 

projectes europeus que descriuré més endavant com la seva avaluació, per exemple, els vam 

dissenyar com un procés personal i col·lectiu, com una intervenció política per produir canvis 

socials (Mayberry 2001). 

Això no treu que de vegades sembli que es parlin llenguatges oposats des de les diferents 

bandes i la desconfiança envaeix la comunicació. I més quan s'està en un model poliamorós 

de tipus jeràrquic, on una de les parelles té més pes que les altres. Al contrari del que pugui 

semblar pel gran valor social que se li atorga al coneixement científic i acadèmic, però 

justament perquè vinc d'un entorn activista feminista que qüestiona aquest poder, la relació 

primària (així s'anomena en argot poliamorós l'esquema en què una de les parelles té més 

“veu” que les altres) ha estat la de l'acció social, la de la pràctica. Val a dir que la decisió 

d'acabar aquesta tesi ha estat precisament una manera de donar “veu” a les altres parelles i 

caminar cap a un model més equilibrat on també tingués espai l'elaboració teòrica, l'anàlisi 

sistemàtic i rigorós i la confrontació de resultats amb una comunitat. I confesso que ha estat 

alliberador, de vegades des de les contrahegemonies creem normativitats que més que 

ampliar horitzons, els tornen limitadors i homogeneïtzadors. 

Totes aquestes tensions que descric, sumades a les limitacions materials de no gaudir de 

beca predoctoral i haver de compaginar la realització de la tesi amb una feina remunerada a 

temps complet, que en alguns moments han estat dues a temps parcial, són part de les raons 

per les quals aquest procés no ha estat, en cap cas, lineal ni fàcil a nivell personal-emocional i 

ha comptat amb parades llargues (inclús una baixa temporal del programa de doctorat) i 

moments d'experimentar el “sense sentit” de transitar el camí d'elaboració d'una tesi. En 

altres moments, en canvi, l'encaix i la utilitat del que aquí es presenta ha agafat 

protagonisme. Així, no és una tesi ortodoxa i intueixo que justament aquí resideix la seva 

potencialitat en tant que investigació feminista que intenta ampliar els límits d'allò 

considerat coneixement científic- acadèmic. 

En aquest sentit, primer de tot cal dir que no tracto de descobrir la recepta definitiva sobre 
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com cuinar la fi de les VGs formant persones, sinó de compartir una relat possible, una 

veritat versionada, una visió parcial i situada en la lògica Haraway (1995) que parteix de teixir 

sistemàticament la meva-nostra experiència (efectivament les experiències són meves i 

també nostres) a partir de quatre fils. Aquests fils són, en primer lloc, dos projectes d’ 

investigació-acció feministes en els quals he participat els darrers anys com a investigadora: 

GapWork i USVreact. En segon lloc, el tercer i quart fil són els grups de treball dels que formo 

o he format part des de 2008, un de caire acadèmic (el Seminari Interdisciplinar de 

Metodologia de Recerca Feminista –SIMReF-) i un altre, com no podia ser d'una altra manera 

en una tesi aplicada com aquesta, dedicat a l'acció social (la Cooperativa Candela). 

Aquest procés de tesi ha representat endollar un altaveu al crit col·lectiu, agafar en préstec 

alguns debats, pensaments i experiments d'aquelles professionals i activistes que ens 

dediquem a confrontar les VGs amb formacions puntuals i permanents, presencialment i 

virtual, amb gent adulta i joves; i també d'aquelles que es dediquen a la reflexió teòrica i 

aplicada sobre les polítiques de violència i sobre metodologies de recerca feminista. Aquesta 

tesi es nodreix i produeix gràcies al treball grupal i aporta un modest granet de sorra a tota 

una trajectòria d'acció feminista autònoma i de base. No seria raonable presentar-se sola 

davant d'una investigació-acció, com tampoc davant d'una tesi doctoral que descriu, 

interpreta, compara i fa propostes en base a dos projectes que usen aquesta metodologia. I 

encara menys quan s'adopta, com en el meu cas, una comprensió feminista de la producció 

el coneixement que advoca per la multiplicitat de punts de vista com a forma d'apropar-se a 

l'objectivitat. Per si el mite encara fos viu entre alguna lectora, el contrast entre el que he 

viscut en el procés d'elaboració de la tesi i l'heroi escolàstic disciplinat aïllat amb milions de 

llibres, centenars d'articles i una vida en solitari; és incommensurable.  

Reconec que les meves-nostres apostes comporten certa inclinació pels embolics i el caos, 

pel conflicte com a font d'aprenentatge i canvi. Això requereix donar la benvinguda a un 

munt d'emocions i transitar-les (Brydon-Miller, Greenwood i Maguire 2003). L'alegria, la 

valentia, l'amor i la passió, però també la por, la ràbia, el cansament i la culpa han estat 

presents en l'elaboració d'aquesta tesi sobre VGs. Algunes d'elles també han estat presents al 

llarg de les dues investigacions-acció en què es basa i en els grups de treball que l'han 
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alimentat. A continuació comparteixo els objectius del GapWork, l'USVreact, Candela i el 

SIMReF, els quatre grans fils amb què he teixit la tesi, experiències en les que he estat 

implicada laboralment durant els set anys que ha durat aquest procés de costura creatiu. 

1.2.1. Projecte-marc 1: GapWork  

És una investigació-acció feminista (IAF) europea desenvolupada entre febrer de 2013 i gener 

de 2015 que porta per títol Millorant les intervencions i derivacions en violències de gènere a través 

de la formació de professionals que treballen amb joves (JUST/2012/DAP/AG3176) i que està 

liderada per la Pam Alldred de la Brunel University (Londres) amb participació de sòcies 

d'Irlanda, Itàlia i Espanya . 1

L'objectiu del projecte és fer front a les VGs cap a (i entre) infants i joves mitjançant la 

formació de professionals als quatre països. Més en concret es vol: 

• Identificar projectes i entitats d'aquests quatre països que treballessin en el camp de la 

prevenció de les VGs i que avaluessin els seus programes formatius per tal d'aprofitar les 

experiències i coneixements europeus internacionals. 

• Dissenyar una formació innovadora i adaptada a cada context que ajudés a les i els 

professionals a reconèixer i desafiar tots els tipus de VGs cap a/entre infants i joves. 

• Avaluar les formacions desenvolupades als països participants. 

• Realitzar una meta-anàlisi de les avaluacions de les formacions sobre VGs realitzades 

localment per a identificar factors d`èxit i obstacles. 

A partir d'aquests objectius comuns cada país dissenya la seva acció amb un elevat marge 

d'autonomia per adaptar-se al propi context, fet que genera una gran diversitat de resultats. 

Aquesta tesi doctoral es centra exclusivament en la IAF duta a terme a l'estat espanyol, en 

concret a Catalunya, perquè el programa formatiu té una estructura i continguts propis, així 

com una avaluació més extensa que en els altres països.  

A diferència d'altres països l'equip català, coordinat per la Barbara Biglia, incloem una anàlisi 

comparativa dels marcs legals en matèria de VGs del que s'encarreguen la Maria Olivella i la 

 Més informació a: http://pedagogia.fcep.urv.cat/gapwork/index.php/ca/1
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Sara Cagliero. Tot i que aquesta anàlisi està en diàleg amb la part formativa i serveix per a la 

seva contextualització, es configura com una línia de recerca diferenciada donant lloc a dues 

tesis doctorals: Olivella (2016) i Cagliero (2019). 

La meva aportació en el projecte consisteix, en primer lloc, en coordinar el disseny pedagògic 

dels cursos amb dues entitats feministes especialistes en intervenció en el camp de les VGs 

(cooperatives Candela i Tamaia) i la relació amb el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i amb l'Agència Catalana de Joventut. En segon lloc, m'encarrego de 

l'avaluació (disseny dels instruments, recollida de dades, sistematització i anàlisi), un dels 

elements més innovadors del projecte pel context català. 

Un altre element destacable és que el GapWork parteix, tal i com faig en aquesta tesi 

doctoral i explico en el segon capítol, d'una comprensió àmplia de les VGs que va molt més 

enllà de la violència física i psicològica contra les dones a la parella i inclou altres formes com 

la LGTBIfòbia o inclús el propi gènere com a violència. 

Durant els dos anys de durada del projecte, gairebé dues-centes professionals catalanes 

participen del curs Joves, gènere i violència. Fem nostra la prevenció de trenta hores de durada. A 

part d'oferir eines conceptuals i aplicades de cara al treball amb infants i joves (saber i saber 

fer), el programa dissenyat promou que les participants comparteixin els aprenentatges 

amb altres companys i companyes de feina. Com deia, un dels seus elements centrals és 

l'avaluació detallada del procés formatiu a partir d'un model multi-nivell que parteix de la 

proposta de Kirkpatrick (1978, 1996) adaptada en clau feminista. Al quart capítol 

comparteixo alguns dels resultats més rellevants de l'avaluació i a una de les publicacions 

que conforma aquesta tesi (Publicació 2) treballem una sistematització de criteris 

operativitzats per implementar avaluacions feministes d'accions formatives. 

A més, el projecte posa molt èmfasi en la difusió i difracció dels resultats i productes (guia, 

etc.) que es poden consultar en algunes publicacions de les que sóc co-autora i que són 

antecedents directes de la meva recerca doctoral: 
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• Biglia, Barbara; Jimenez, Edurne (Eds.) (2015). Jóvenes, Género y Violencias. Hagamos nuestra 

la prevención. Guía de apoyo para la formación de profesionales. Tarragona: URV, febrero 2015. 

Disponible a: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/147 

• Alldred, Pam; David, Miriam; Biglia, Barbara; Jiménez, Edurne; Folgueiras, Pilar; Olivella, 

Maria; Cagliero, Sara; Marcella Inaudi, Chiara; McMahon, Berny; MacArdle, Oonagh; 

Cullen, Fiona; Guizzo, Gigi; Stenstrom, Malin; Levitan, Neil; Rivers, Ian; Velasco, Anna; 

Azpiazu, Jokin (2014). Gap Work Project report. Training for Youth Practitioners on Tackling 

Gender-Related Violence. Londres: Brunel University, octubre 2014.  Disponible a: https://

bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/10299/1/FullText.pdf 

• Biglia, Barbara; Olivella, Maria; Jimenez, Edurne (2014). Marcos legislativos y prácticas 

educativas sobre violencias de género y juventud en Cataluña. La camera blu Journal of 

gender studies, num 10, junio 2014. Disponible a: http://www.serena.unina.it/index.php/

camerablu/article/view/2567/2609 

• Jiménez, Edurne; Biglia, Barbara; Olivella, Maria (2014). GAP WORK Llenando Vacíos en la 

formación en violencias de género para personas que trabajan con jóvenes en Cataluña, 

Comunicación en el V Congreso Universitario Internacional Investigación y Género, 

Sevilla. Disponible a: https://idus.us.es/handle/11441/41161 

1.2.2. Projecte-marc 2: USVReact 

L'USVreact és una IAF desenvolupada entre març de 2016 i abril de 2018 que porta per títol 

Universities Supporting Victims of Sexual Violence (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) . Igual que 2

el GapWork, està coordinada a nivell internacional per la Pam Alldred de la Brunell 

University (Londres) i a nivell català per la Barbara Biglia de la Universitat Rovira i Virgili. En 

aquesta ocasió s'afegeixen sòcies de la Universitat del País Basc- Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV-EHU) amb les que col·laborem especialment en el disseny del programa 

formatiu.  

L'objectiu inicial del projecte és millorar la ‘primera resposta’ institucional davant situacions 

de VSs patides per estudiants per tal de crear una cultura més oberta i solidària a les 

 Més informació a: https://usvreact.eu/2
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universitats a través de dissenyar, desenvolupar i avaluar formacions innovadores pel 

personal de diverses universitats europees. A Catalunya la formació es dirigeix a tota la 

comunitat universitària en un intent de tractar el problema de forma col·lectiva assumint 

que tant PAS, PDI com estudiants poden ser part de la sol·lució i alhora del problema. 

S'adopta, així, una mirada comunitària. 

Durant el projecte analitzem, així mateix, els marcs normatius en matèria de VSs que afecten 

les universitats i les seves polítiques d'abordatge de les VSs donant lloc, junt amb els anàlisis 

realitzats durant el GapWork, a la tesi doctoral de la Sara Cagliero (Cagliero 2019). 

Altres objectius del projecte són: 

• Dur a terme un millor anàlisis de les pràctiques de ‘primera resposta’ i gestió de casos de 

VGs per informar del desenvolupament dels models. 

• Dur a terme un anàlisis de polítiques i vies d'atenció per les víctimes/supervivents a les 

universitats sòcies i a nivell internacional. 

• Crear xarxes nacionals i internacionals d'expertes, agencies especialitzades i sindicats 

d'estudiants i personal universitari per crear i compartir coneixement. 

• Integrar els programes de formació de forma sostenible allà on sigui possible.  

Destaca l'enfocament ampli de les VSs adoptat que transcendeix les definicions jurídic-

legals actuals i que es transmet de manera detallada durant les formacions. També és 

rellevant que l'equip treballa amb la idea de que la intervenció sigui sostenible al llarg del 

temps i s'acabi quan el projecte finalitzi. És per això que s'imparteixen formacions de 

formadors/es i que es crea un grup de treball interuniversitari sobre VSs. 

Vuitanta persones (PAS, PDI i estudiants) de diferents universitats catalanes (Universitat 

Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de 

Vic-Universitat Central de Catalunya) participen al programa formatiu “Violències sexuals a 

la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta”. Es tracta d'un 

programa formatiu de 10 hores de durada dissenyat conjuntament amb l'equip de la 

Universitat del País Basc. Per part meva, contribueixo al projecte en dos formats. En un 

primer moment sóc assessora externa del de disseny pedagògic del curs i en una segon 
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moment entro a formar part de l'equip contractat amb la fita de sistematitzar i analitzar les 

dades recollides durant l'avaluació, així com altres tasques complementàries tals com 

l'organització de les jornades finals del projecte. 

Alguns dels resultats del projecte es poden veure a:  

• Cagliero, Sara; Biglia, Barbara (2019). Políticas sobre violencias y abusos sexuales en las 

universidades catalanas. Revista Española de Ciencia Política, pp. 141-170. Disponible 

a: https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/66283/pdf_147 

• Biglia, Barbara; Cagliero, Sara (2019). Abordajes y ‘respuestas’ de las universidades 

catalanas frente a las violencias LGTBIQ+*fóbicas. Cuadernos de Psicología, 21 (2). 

Disponible a: https://quadernsdepsicologia.cat/article/view/v21-n2-biglia-cagliero/1532-

pdf-es 

• Biglia, Barbara; Cagliero, Sara; Jiménez, Edurne; Sáenz, Alba; Soto, Ivana; Alsina, Carla 

(2018). Violencias sexuales en la universidad: conocer, acopañar y repensar estrategias de 

respuesta. Memoria de las actividades catalanas de la investigación USVreact. Tarragona: 

Universitat Rovira i Virgili i Rights, Equality and Citizenship Programme of the European 

Union. Disponible a: https://usvreact.eu/wp-content/resources/PTER_URV_CAST.pdf 

• Luxán, Marta; Biglia, Barbara; Azpiazu, Jokin (Eds.) (2018). Violencias Sexuales, una 

asignatura pendiente. Guia para afrontar las violencias sexuales en las universidades. Donostia-

Barcelona: Comisió Europea, UPV-EHU i URV. Disponible a: https://usvreact.eu/wp-

content/uploads/2018/02/Violencias-Sexuales-una-asignatura-pendiente-Guia-para-

afrontar-las-violencias-sexuales-en-las-universidades-ONLINE.pdf 

• Saéz Suárez, Alba (2018). USVreact: La vivència de las talleristas, Treball de Final de Grau. 

Disponible a: https://usvreact.eu/wp-content/resources/Vivencias_A_Saenz_Suarez.pdf 

1.2.3. Els grups 

Les reflexions i conclusions que presento en aquesta tesi doctoral no haguessin estat 

possible sense  l'experiència col·lectiva de la cooperativa Candela . El bagatge de què disposo 3

 Més informació a: https://candela.cat3
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en intervenció en temes de violències prové en gran part de la feina que he desenvolupat en 

el marc d'aquesta entitat des de la meva entrada al 2008 amb les totes les companyes que 

han format part de l'equip al llarg d'aquests anys. 

Candela és una cooperativa referent a Catalunya que treballa des del 2004 en l'àmbit del 

gènere, la sexualitat i les violències per promoure una transformació social feminista des 

d'una òptica comunitària. Treballem amb diferents tipus de públics i la metodologia estrella 

és el taller participatiu on s'utilitzen diferents tècniques per fomentar canvis de creences i 

actituds i motivar que les participants es comprometin amb el canvi social feminista. Entre 

les seves finalitats trobem: 

• Sensibilitzar la població entorn tota forma de violència basada en el gènere des d'una 

perspectiva interseccional. 

• Prevenir les VGs per a poder erradicar-les. 

• Informar i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació i/o 

violència basades en el gènere des d'una perspectiva feminista i psicosocial. 

• Promoure l'educació afectiu-sexual, la coeducació, l'educació no sexista, l'educació 

feminista i la perspectiva de gènere aplicada a tots els àmbits. 

• Defensar els drets fonamentals de dones, infants, joves i persones del col·lectiu LGTBI, 

així com millorar les seves condicions de vida. 

Especialment en els darrers vuit anys m'he especialitzat com a formadora i assessora de 

professionals (d'entitats del tercer sector i de l'administració pública) i entitats variades; i si 

hi ha un tema que he abordat als cursos i assessoraments aquest ha estat el de les VGs (què 

són, d'on sorgeixen i com combatre-les).  

Així mateix, he estat i estic implicada en accions de sensibilització de la comunitat educativa, 

amb infants de primària, joves LGTBI+ (projecte Oasis) i en el treball de formació i 

acompanyament a famílies. La creació de materials pedagògics, guies formatives i 

d'acompanyament, marcs conceptuals, programes i serveis en l'àmbit de les VGs també ha 

estat part del meu treball a la cooperativa. Algunes publicacions generades durant aquesta 

anys en el marc de Candela són: 
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• Jiménez, Edurne (pendent de publicació). Claus per comprendre i abordar de manera 

transformadora les violències masclistes en l'àmbit educatiu. Barcelona: Institut Català 

de les Dones. 

• Jiménez, Edurne (2019). Eines per transformar el masclisme i l’heteronormativitat amb 

joves (i no tan joves). Quaderns d’Educació Social, 21, pp. 98-103. Disponible a: https://

www.raco.cat/index.php/QuadernsEducacioSocial/article/view/375007 

• Jiménez, Edurne (coord.) (2015). Pam a pam, coeduquem. Quadern pedagògic per al professorat 

del CFGS d'educació infantil. Barcelona: Institut Català de les Dones i Departament 

d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Disponible a: https://dones.gencat.cat/

web/.content/03_ambits/docs/vm_pam_a_pam_coeduquem.pdf 

• Aleman, Miriam; Barrientos, Sara; Jiménez, Edurne (2014). “El món virtual. Amor, Control i 

violències 2.0” A: Maria Freixanet Mateo (coord.) Relacions de gènere entre joves i adolescents. 

Com intervenir quan hi ha violència? Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. 

Disponible a: https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf ?noga=1 

Simultàniament a Candela, entre 2008 i 2017 he format part de l'equip del Seminari 

Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista (SIMReF)  que té per objectiu: 4

• Aprofundir en metodologies feministes concretes per aportar coneixements rigorosos al 

voltant de les seves possibles aplicacions i els límits que aquestes presenten. 

• Contribuir a la reflexió interdisciplinar, observant la forma específica en la que la recerca 

feminista s'incorpora o hauria d'incorporar-se a diferents espais disciplinars. 

• Oferir espais d'intercanvi per qui està investigant des d'una perspectiva feminista i vulgui 

contribuir amb la seva experiència a la formació pròpia i de les demés. 

• Establir xarxes de comunicació entre investigadores que estiguin contribuint a la 

ampliació dels coneixements sobre metodologies feministes amb el seu treball i reflexió. 

La meva implicació al SIMReF ha anat variant amb el temps. Inicialment i per més de cinc 

anys vaig ser tècnica de suport a l'organització del projecte. Posteriorment vaig passar a 

 Més informació a: http://www.simref.net4
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coordinar els cursos virtuals sobre metodologia de recerca feminista i vaig ser docent del 

mòdul de tècniques quantitatives i qualitatives. Durant tota la dècada també he format part 

de l'organització de diferents edicions de les Jornades sobre Metodologies de Recerca 

Feministes. 

Algunes publicacions desenvolupades en el marc del SIMReF que són precedents d'aquesta 

tesi doctoral són: 

• Jiménez, Edurne (2014). Reseña de Brisolara, Seigart y SenGupta (Eds.) (2014) Feminist 

Evaluation and Research. Athenea Digital, 14 (4): 369-373. Disponible a: https://

atheneadigital.net/article/view/v14-n4-jimenez/1495-pdf-es 

• Biglia, Barbara; Jiménez, Edurne (2013). Los desafíos de la pedagogia cyberfeminista: un 

estudio de caso. Athenea Digital, 12(3): 71-93. Disponible a: https://atheneadigital.net/

article/view/v12-n3-biglia-jimenez/1072-pdf-es 

• Biglia, Barbara; Jiménez, Edurne (2012). “Conformidades y disconformidades en habitar 

los márgenes en la investigación social”. En Políticas del conocimiento y dinámicas 

interculturales. Acciones, Innovaciones,Transformaciones, CIDOB y United Nations 

University, Monografías, 103-115. Disponible a: https://www.cidob.org/es/content/

download/59124/1542348/version/1/file/103-116_BARBARA%20BIGLIA_CAST.pdf 

1.3. Els articles 

No va ser fins després de la finalització del GapWork que vaig tenir l'oportunitat de començar 

els estudis de doctorat. En aquell moment arrencava la primera edició del Doctorat en Estudis 

de Gènere: Polítiques, Societat i Cultures i vaig trobar, finalment, un programa on poder 

investigar els temes que m'interessaven des d'una perspectiva feminista i aplicada com la 

meva. Donat que ja venia treballant en el camp de la formació de professionals i l'avaluació 

(GapWork i Candela) i que en aquell moment començava a col·laborar en el projecte 

USVreact, vaig decidir fer una tesi a partir d'aquestes experiències per compendi de 

publicacions: dos articles en revistes acadèmiques i dos capítols de llibres col·lectius. 

A la Taula 1 podeu veure la descripció de les quatre publicació, totes elles realitzades i 
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publicades entre 2016 i 2022, juntament amb l'identificador que utilitzaré per referir-m'hi al 

llarg d'aquest document i la descripció resumida de l'objectiu general que persegueixen. 

Veureu que a la Taula 2 no he seguit l'ordre cronològic de publicació alhora de llistar-les, sinó 

que m'he guiat pels continguts. 

Si em permeteu seguir amb l'imaginari metafòric tèxtil, les quatre publicacions són pedaços 

de roba teixits amb els fils descrits i que he embastat en forma de patchwork en el procés 

d’escriptura d’aquest document. El resultat vol ser una peça oberta a acollir altres retalls de 

sentits i interpretacions al voltant de l'abordatge de les VGs des de processos formatius. 

Taula 2. Publicacions que conformen el projecte de recerca doctoral i els seus objectius. 

Font: elaboració pròpia 

Identificador Referència Objectiu

Publicació 1 Biglia, Barbara; Jiménez Pérez, Edurne. (2018). Respuestas 

formativas radicales para afrontar un problema estructural y 

capilar. A Beatriz Santamarina (Coord.), Mujeres y Universidad 

(sin cifras). La violencia invisible, (pp. 149-166). Alzira: Neopàtria. 

Mostrar la importància de 

dissenyar formacions en 

VSs des d'una perspectiva 

feminista i comunitària.

Publicació 2 Biglia, Barbara; Luxán Serrano, Marta; Jiménez Pérez, Edurne. 

(2022). Evaluación feminista de formaciones en violencias de 

género: una propuesta situada, Política y Sociedad, 59(1), pp. 

1-16. 

<https://dx.doi.org/10.5209/poso.75990>

Definir criteris per avaluar 

formacions des d'una 

perspectiva feminista.

Publicació 3 Jiménez Pérez, Edurne; Biglia, Barbara; Cagliero, Sara. (2016). 

De les teories a les pràctiques: reflexions sobre el procés 

d'investigació-acció feminista GapWork, 

Pedagogia i Treball Social, 5(1), pp. 79-104.  

<https://raco.cat/index.php/PiTS/article/view/314310> 

Reflexionar críticament 

entorn el procés de 

recerca-acció feminista 

GapWork.

Publicació 4 Jiménez Pérez, Edurne (2020). No és una poma podrida, és el 

cistell sencer! 9 bones pràctiques i un grapat de 

recomanacions per tensar l'(hetero)patriarcat des de l'acció 

local. A Maria Freixenet (Coord.) Violències seuxals. Política 

pública perseguint-ne l'erradicació, (pp. 132-169). Barcelona: ICPS, 

Seminari Ciutats i Persones. <https://ddd.uab.cat/pub/caplli/

2020/241245/viosexpol_a2020n38p132.pdf>

Aportar recomanacions 

per planificar l'acció local 

contra les VGs i VSs. 
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Ara sí, per ordre cronològic, en una primera fase del doctorat em vaig centrar en avaluar el 

procés d'IAF que havia suposat el GapWork un cop finalitzat, tot contribuint a la reflexió 

metodològica sobre el mateix. Aquest treball va donar lloc a la Publicació 3 que vaig escriure 

amb la Barbara Biglia i la Sara Cagliero durant una estada de recerca al Núcleo de 

Juventudes de la Universitat de Chile, que vaig realitzar entre març i juny del 2016, sota el 

càlid acompanyament del professor Klaudio Duarte Quapper i tot l'equip del Núcleo. En 

aquesta publicació obrim la cuina de la IAF i difractem alguns aprenentatges processuals 

entorn al disseny i realització de cursos, així com de la posada en pràctica per part de les 

participants dels cursos d'accions de sensibilització i prevenció de les VGs amb joves. 

D'acord amb Martínez et al (2014) són poques les publicacions (especialment en llegües no 

anglesa) en què els equips de recerca expliciten les tensions, fluïdeses i decisions preses en el 

procés d'aplicar les idees de les epistemologies feministes en el disseny metodològic i l'ús 

d'unes tècniques o d'altres, així que amb aquest article volíem humilment a omplir aquest 

buit. 

En un segon moment, la Barbara Biglia em convida a aprofundir en la proposta conceptual i 

pedagògica de les formacions en matèria de VGs, en aquell moment concretament de VSs, 

donant pas a la Publicació 1, un capítol de llibre publicat en el marc del I Congrés Mujeres y 

Universidad (sin cifras). La violència invisible, celebrat a València al novembre de 2018. En un 

context d'escassetat d'eines d'abordatge de les VSs com és l'universitari, i encara més des de 

perspectives comunitàries que incloguin el treball conjunt amb professorat, PAS i alumnat; a 

la Publicació 1 ens centrem en presentar i justificar les potencialitats de l'estratègia formativa 

des d'un enfocament conceptual i metodològic feminista en base a l'experiència del 

USVreact arreu de les universitats catalanes. 

En un tercer moment, junt amb la Barbara Biglia i la Marta Luxán, partint de l'experiència 

avaluativa de les formacions del GapWork, vam començar a re-elaborar la proposta de 

criteris d'avaluació en un procés cuinat foc molt lent que afegeix elements feministes 

amalgamats amb propostes de l'avaluació participo-apoderadora i de la col·laborativa. 

Aquest treball culmina al 2022 quan finalment el publiquem amb la idea d'omplir el buit 
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existent en matèria de avaluació i fer extensible una proposta de criteris (amb dimensions i 

ítems associats) a qui pugui interessar (Publicació 2).  

Per acabar, com a fase final del doctorat i nodrida en gran mesura per tot el treball a la 

cooperativa Candela sorgeix la Publicació 4, un capítol en un llibre col·lectiu coordinat per la 

Maria Freixenet en el marc del Seminari Ciutats i Persones del Institut de Ciències Polítiques i 

Socials. En aquest treball, després de discutir la idoneïtat de l'enfocament bio-mèdic alhora 

de pensar la prevenció de les VGs faig un recull de bones pràctiques catalanes de prevenció 

de les VSs i un seguit de recomanacions alhora de planificar les polítiques públiques de 

manera integral, multi-nivell i orientades a desarticular les VSs des de les arrels. 

1.4. Finalitats i objectius 

En aquesta tesi, el treball acadèmic es posa al servei de la transformació social amb la 

finalitat de contribuir, a través de processos formatius, a la desarticulació de les jerarquies 

socials que donen lloc a les VGs, i dels discursos i pràctiques que les naturalitzen, erotitzen i 

legitimen. Per assolir aquesta fita esdevé fonamental l'avaluació de les formacions i dels 

processos integrals d'IAF. 

L'objectiu general és redefinir les formes d'entendre i actuar davant les VGs a través de 

processos formatius, fet que comporta posar en tensió els marcs interpretatius majoritaris 

de les VGs, tant pel que fa al diagnòstic com al pronòstic, i donar lloc a noves propostes 

conceptuals i metodològiques per fer-hi front.  

Donat que les conceptualitzacions majoritàries de les VGs sovint esdevenen limitades (i 

limitants) a l'hora de fer front integralment a totes les seves manifestacions, m'he marcat 

com a objectiu actualitzar el diagnòstic de les VGs. D'aquesta manera, neix el primer 

objectiu específic de reconceptualitzar les arrels, les manifestacions i els agents implicats 

en el fenomen de les VGs des d'una mirada feminista interseccional (OE1). 

De la reconceptualització de les VGs sorgeixen dos altres objectius relacionats amb el 

pronòstic o, altrament dit, amb possibles línies d'actuació. He decidit acotar el camp d'anàlisi 

i, d'acord amb l'objecte del GapWork i l'USVreact, em centro en mesures orientades a 

transformar les causes del problema a partir de processos formatius i les seves avaluacions. 
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Més específicament, vull proposar estratègies formatives, i d'avaluació, que incloguin 

plantejaments feministes (OE2).  

Així mateix, cal fer front als efectes de les VGs i desenvolupar una responsabilitat 

comunitària. La formació, en aquest sentit, no és suficient i tot i que l'estudi minuciós de 

totes les estratègies possibles desborda les dimensions d'aquesta tesi, he decidit, partint de 

l'experiència del GapWork, l'USVreact i la Cooperativa Candela, realitzar recomanacions a 

l'hora de dissenyar polítiques d'abordatge de les VGs orientades a la seva desarticulació 

(OE3). 

El darrer objectiu és de caire metodològic. Com ja he anomenat, el GapWork i l'USVreact 

aporten eines pràctiques d'aplicació dels preceptes epistemològics feministes al camp de la 

investigació-acció així que m'agradaria identificar les aportacions de la Investigació-Acció 

Feminista per a l'abordatge de les VGs (OE4). 

Els quatre objectius específics es connecten simultàniament amb els objectius de les 

publicacions que conformen la tesi (Taula 1) i amb alguns dels objectius principals dels 

projectes GapWork i USVreact i dels grups Candela i SIMReF. A la Figura 1 il·lustro les 

múltiples relacions entre objectius amb la particularitat que cada objectiu específic (última 

columna) és coherent, almenys, amb un objectiu d'una de les publicacions (segona columna) 

i un dels projectes i/o grups (primera columna). 
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Figura 1.  Relacions entre els objectius dels projectes i grups, de les publicacions i de la tesi.  

Font: elaboració pròpia. 
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Capítol 2. Desembolicant la troca conceptual 

Gràcies a les lluites dels moviments feministes, la violència relacionada amb les normes i 

desigualtats de gènere adquireix la categoria de problema públic a l'estat espanyol a finals 

del segle XX (Bustelo 2014; Bustelo, López y Platero 2007; Bosch i Ferrer 2000) . Aquest 5

assoliment va acompanyat de la proliferació d’ expressions com “violència vers les dones”, 

“violència de gènere", “violència masclista”, així com del reconeixement dels orígens 

patriarcals d'aquest greu problema social. En aquesta tesi doctoral, seguint l'estela dels 

projectes GapWork i USVreact, utilitzo el terme “violències de gènere” (VGs) que Alldred i 

Biglia (2015) han traduït com gender-related violence en anglès i que inclou la LGTBIfòbia i les 

violències sexuals (VSs) com a permanent expressió de la cultura patriarcal. 

Les diferents fórmules existents per designar aquestes violències poden semblar sinònimes 

però no ho són i sovint entren en debat. Es tracta, més que d'una pugna terminològica, d'una 

discussió política on entren en joc una pluralitat significativa de marcs interpretatius, és a 

dir, de principis organitzadors “que transformen informació fragmentada o incidental en un 

problema polític estructurat i significatiu” (Verloo 2005:20). Aquests marcs no tenen perquè 

ser intencionals i conscients (Lombardo, Meier i Verloo 2009), però lluny de propiciar la 

neutralitat, doten de significat les realitats circumdants, definint-les, i orienten un curs 

d'acció proposant com, quan i amb qui actuar (Igareda i Cruells 2014, Toledo 2020, López 

2011).  

En efecte, les diferents expressions existents per denominar la violència solen amagar 

matisos tant en el diagnòstic com en el pronòstic. El primer està conformat per la definició 

de la violència, les seves causes i la identificació dels actors clau (qui té el problema, qui és 

responsable i quina és la població diana de la solució). El segon al seu torn, es configura a 

partir de les solucions implícites o explícites que es formulen per fer-hi front (Bustelo, López 

 Aquest assoliment es manifesta internacionalment en el reconeixement de drets i en la creació de 5

Convencions, Conferències i Recomanacions. Algunes de les més rellevants són la Convenció per la eliminació 
de tota forma de discriminació vers les dones (CEDAW) al 1982, la Conferència Mundial de Viena de Drets 
Humans de 1993, la Declaració per l'Eliminació de la Violència vers les Dones al 1993 i la Quarta Conferència 
Mundial sobre la Dona de Beijing al 1995. També es materialitza en aspectes com l'augment de les 
investigacions acadèmiques en aquesta matèria (Arranz 2015).
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y Platero 2007). Diagnòstic i pronòstic poden ser coherents en una mateixa política o, com 

passa habitualment, poden no ser-ho i incorporar elements de marcs interpretatius diversos, 

tot generant inconsistències que acaben dificultant la posada en marxa de polítiques 

realment transformadores. 

Al llarg d'aquest capítol desembolico la troca e les VGs a nivell conceptual i explicito el meu 

punt de vista d'acord amb un posicionament feminista interseccional coherent amb 

l'enfocament del GapWork i el USVreact. Per explicar el marc de les violències de gènere 

adoptat, entraré en diàleg crític amb els marcs interpretatius de les polítiques públiques 

actuals a l'estat espanyol i Catalunya com el “d'igualtat de gènere”, “de la violència com a 

xacra” i el “del terror sexual”. 

2.1. De què parlem quan parlem de violències de gènere? 

Veiem a continuació què són les VGs, on s'arrelen, com es reprodueixen i quins són els agents 

implicats en la seva dinàmica. En aquest capítol he decidit ampliar aquells aspectes que, per 

manca d'espai, no he pogut recollir extensament a les Publicacions a l'hora que aglutino, 

endreço i sistematitzo els elements que sí hi estan recollits. 

2.1.1. Estructuralitat i arrels socioculturals de les VGs 

Segato (2016)  afirma que preguntar-se perquè hi ha feminicidis en un determinat territori 

equival a qüestionar-se perquè es parla una llengua determinada. Les llengües s'estableixen 

a través de processos històrics de conquesta i colonització i “en determinades condicions 

històriques algunes tendeixen a convertir-se en lingua franca” (Segato 2016:45). En efecte, els 

feminicidis són una llengua tàcitament adoptada pel conjunt de la població de molts 

territoris arreu del planeta les arrels de la qual es troben en processos socials, culturals i 

històrics. Però aquesta forma de violència no deixa de ser “només” la punta d'un iceberg 

enorme. 

El model del triangle de la violència de Galtung (1998) representat a la Figura 2 em sembla 

especialment útil per aproximar-nos a una comprensió complexa de l'iceberg de les VGs. 

L'autor considera que a part de la violència directa (situada a la punta de l'iceberg, per ser un 
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tipus de violència amb impactes físics o psicològics visibles i més fàcilment identificable 

socialment com maltractaments físics, assassinats, pallisses, cops, insults, agressions 

sexuals), hi ha dos altres tipus sense els quals la violència directa no es podria instaurar com 

a lingua franca: les violències estructural i cultural. 

Figura 2. L'iceberg de les Violències. 

Font: elaboració pròpia en base al model de Galtung (1998). 

La violència estructural fa referència a les diferents oportunitats i drets, així com a la 

distribució desigual del poder i a les relacions d'explotació i opressió (per exemple: la divisió 

sexual del treball, la discriminació laboral, la feminització de la pobresa, la triple jornada 

laboral, el sostre de vidre i el terra enganxifós).  

La violència cultural correspon als aspectes de l'esfera simbòlica de la nostra experiència que 

s'han utilitzat per justificar i legitimar la violència directa i estructural. Efectivament, la 

nostra cultura, tant popular com acadèmica, ha legitimat durant segles tota forma de 

violència (De Miguel 2005) fins al punt que han estat i són vistes com a naturals. Parlem aquí 

de les religions, les ideologies, el llenguatge, l'art, la ciència empírica i formal que 

naturalitzen i legitimen amb els seus discursos i pràctiques el sistema normatiu de gènere 

binari i desigual. A través d'institucions socials com l'educació, els mitjans de comunicació, la 

família o les tradicions populars es dona un disciplinament i normativització dels cossos dels 

subjectes de manera generitzada: exigències estètiques associades als models de feminitat i 
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masculinitat, objectualització dels cossos de les dones, exigència de demostrar 

l'heterosexualitat constantment pels subjectes masculins i de mostrar-se durs, agressius, 

patologització de les diversitats, etc. 

El llenguatge oral, escrit i icònic és un clar exemple de violència cultural a través dels seus 

massius usos i representacions androcèntriques i binàries. De fet és habitual que col·lectius 

subordinats s'expliquin a sí mateixos amb els termes i categories lingüístiques que els estan 

subordinant, com a resultat d'una violència “esmorteïda, insensible i invisible per les pròpies 

víctimes, que s'exerceix essencialment a través dels camins purament simbòlics de la 

comunicació i el coneixement o, més exactament, del desconeixement, del reconeixement o, 

finalment, del sentiment [i que dona lloc a una] lògica de la dominació exercida en nom d'un 

principi simbòlic conegut i admès tant pel dominador com pel dominat” (Bourdieu 2007:12). 

Si les definim en un sentit temporal, “la violència directa és un succés, la violència estructural 

un procés amb daltabaixos; la violència cultural és inalterable, persistent, donada la lentitud 

amb que es produeixen les transformacions culturals” (Galtung 2006:154). Això no vol dir 

que la violència cultural no es pugui desarticular, sinó que cal tenir molta paciència i 

planificar accions a llarg termini. Tornaré a aquesta idea més endavant. 

El reconeixement de les arrels socioculturals de les VGs i la visió del fenomen en termes 

estructurals (i no exclusivament com a fet aïllat i excepcional de caràcter intersubjectiu) és el 

primer component de la visió de les VGs triada en aquesta tesi. Aquest punt de partida és 

coherent parcialment amb els plantejaments feministes que la política pública espanyola 

adopta paulatinament a les tres darreres dècades, especialment amb l'aprovació de la Llei 

Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (LOE 1/2004) i 

configurant el marc interpretatiu “d'igualtat de gènere” (Bustelo, López i Platero 2007). 

La LOE 1/2004 va ser pionera a Europa en reconèixer els estereotips de gènere i les 

desigualtats entre homes i dones com a causa de la violència  i, per tant, és precursora en 6

assenyalar la seva estructuralitat i també posa damunt la taula la importància de la 

 Aquest reconeixement va de la mà de l'adopció de noves terminologies a les polítiques públiques espanyoles i 6

catalanes com “violència de gènere” (gender-based violence, en anglés) o “violència masclista” respectivament, 
en substitució de termes com “violència domèstica” o “violència intra-familiar”. L'ús dels nous conceptes també 
s'estén entre els mitjans de comunicació i la ciutadania no especialista en la temàtica.
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institució educativa i els mitjans de comunicació alhora de transmetre els codis i normes de 

gènere. A partir d'aquí, les posteriors normes autonòmiques, tals com la Llei 5/2008 del dret de 

les dones a erradicar la violència masclista (Llei 5/2008), prenen aquest punt de partida sempre 

en coherència amb el marc de la Convenció sobre la eliminació de tota forma de 

discriminació contra les dones (CEDAW) i l’ Organització Mundial de la Salut (OMS)  que 7

reconeix que hi ha una violència arrelada en les desigualtats de gènere i la societat 

patriarcal, i que és simultàniament expressió de l'esquema d'autoritat patriarcal i 

conseqüència del mateix (Toledo i Pineda 2016: 13). 

Ara bé, la incorporació de la mirada estructural i sociocultural en la política pública no 

s'assoleix de manera integral de la nit al dia; és un procés lent, ple de tensions i amb algunes 

limitacions. Malgrat la tendència actual a deixar enrere marcs que atribueixen factors 

exclusivament individuals i/o neutrals com el “de la violència domèstica” , la LOE 1/2004 i la 8

Llei 5/2008 apareixen en el context de popularització (en part gràcies als mitjans de 

comunicació de masses) de la visió de la violència com a anacrònica, excepcional i 

esporàdica, donant lloc a un altre marc interpretatiu, el de “la violència com a xacra ” que tot 9

i assumir l'existència del sexisme, l'individualitza i el presenta com un fet aïllat. Efectivament, 

a mesura que avança el text de la llei espanyola la violència es condensa en la figura 

hiperbòlica, i gairebé patològica, d'un “Maltractador” (amb majúscules i singular) que 

suposadament té idees i creences molt masclistes a diferència de la gran majoria de la 

població (Casado 2012).  

Aquesta forma d'explicar la violència a partir de l'existència de creences masclistes i actituds 

tolerants cap a ella és contemplada en el famós model multicausal ecològic de Heise 

publicat al 1998 que inclou aquestes les creences i actituds com un dels factors de risc. Si bé 

 Per la ONU es tracta de la violència de gènere (en singular) definida com “qualsevol acte que produeixi o pugui 7

provocar danys físics, sexuals o psicològics o sofriment per a les dones, incloses les amenaces, la coacció o la 
privació de llibertat arbitrària, ja sigui a la vida pública o privada” (ONU, 1993).

 En aquest sentit abans de 2004 la legislació equiparava els atacs patits per dones i homes a mans de les seves 8

parelles o altres membres de la família i no permetia conseqüentment distingir entre la violència exercida cap 
a les dones i les reaccions d'autodefensa per part d'aquestes dones per protegir-se (Castro 2012).

 Segons el diccionari de la RAE, la paraula xacra (lacra en castellà) té tres significats: 1) seqüela o senyal d'una 9

malaltia o afecció; 2) vici físic o moral que marca a qui el té i 3) persona depravada
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és cert que per entendre el comportament violent dels individus el model reconeix també 

l'existència de factors de tipus comunitari i social, les interpretacions que se'n fan, sovint 

confonen els factors de risc amb les causes de la violència, construint la figura d'un 

Maltractador en base a mites, doncs la suposada intencionalitat masclista dels 

Maltractadors s'ha vist qüestionada en recerques com la de Casado (2012) on evidencien que 

“els homes condemnats a violència contra les seves parelles o ex parelles (…) a la majoria dels 

casos afirmen defendre la igualtat i valorar positivament les formes actuals de relació 

íntima” (Casado 2012: 6) i per tant, no mostren necessàriament creences més masclistes que 

la resta dels seus congèneres no condemnats. 

D'aquesta manera, el fet de situar la causa de la violència en el camp de les creences i 

actituds individuals així com el fet de comprendre-les com a comportaments excepcionals, 

condueix a que les polítiques s'allunyin del seu objectiu emancipador perquè justament la 

negació explícita o implícita de l'existència normalitzada de les VGs és el seu gran element 

facilitador (Biglia i San Martín 2015).  

Però tota la crítica no acava aquí. Els marcs “d'igualtat de gènere” i el “de la violència com a 

xacra” fallen en reconèixer tant l'origen cisheteronormatiu de la violència, com el gènere en, 

si mateix, com a violència o almenys coerció que afecta el conjunt de la societat (Luxán, 

Azpiazu i Biglia 2018) i que és exercida (també) per reforçar, restablir o imposar la distinció 

culturalment establerta en/entre homes i dones (Castro 2012). No és que allò que apunten 

les polítiques emmarcades en la “igualtat de gènere” sigui fals, “sinó que és parcial o està 

desenfocat i reprodueix les condicions de la seva enunciació” (Casado 2012:5).  

En aquesta tesi adopto una interpretació que beu de visions que obren escletxes respecte als 

marcs majoritaris en tant que concebo, tal com han defensat àmpliament a la seva obra 

Gayle Rubin, Adrienne Rich, Monique Witting i Judith Butler, l'heterosexualitat com un 

dispositiu disciplinari de poder que és molt més que una preferència sexual. En aquest 

sentit, l'heterosexualitat és una institució que ordena els cossos, les identitats, les sexualitats 

i les vides del conjunt de la societat produint, justament, homes i dones en relacions 

asimètriques (Butler 2007; Borrillo 2001) i deixa fora les persones trans i no binàries, 
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mariques, bolleres i persones amb ploma , entre d'altres. Segons aquesta mirada, el propi sexe 10

és l'efecte del procés de naturalització de l'estructura social del gènere basada en la matriu 

heterosexual (Fausto-Sterling 2006). 

Tot i que les polítiques públiques, salvant alguna excepció puntual, han tendit a tractar-les 

com a qüestions independents, tret d'alguna excepció puntual, el binarisme i la 

cisnormativitat estan estretament relacionades amb les violències que pateixen les dones 

cisheterosexuals i són també VGs (Coll-Planas i Cruells 2013; Biglia i San Martín 2007). 

Pel que fa als àmbits de les VGs parteixo d'una mirada que també amplia la definició 

sinecdòquica de la LOE 1/2004 en la que només es refereix a la que reben les dones per part 

de les seves parelles o ex-parelles (López 2011; Casado 2012) per incorporar, tal com fan la Llei 

5/2008 i la seva modificació (Llei 17/2020 de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista), la resta d'àmbits vitals (laboral, comunitari, educatiu, familiar, 

digital, etc.). Pel que fa als tipus de violència, hi ha diversos tipus, no només les físiques i 

psicològiques, sinó també les sexuals, econòmiques, digitals, etc. incloent les violències 

provinents d'institucions o organitzacions com l'estat, sigui per acció o omissió, o en les que 

pot tenir una responsabilitat (Biglia i Jiménez 2015; Bodelón 2014) .  11

2.1.2. Les violències sexuals són VGs 

El segon element que caracteritza la meva interpretació de les VGs i que es desenvolupa 

detalladament a les Publicacions 1 i 4, és que inclou de manera transversal totes les 

violències sexuals (VSs) com a expressió de la cultura cisheteropatriarcal. Les fonts 

historiogràfiques mostren que les VSs han estat un pilar constant del patriarcat sobre els 

cossos feminitzats, tot i que la seva significació, definició i visualització ha variat al llarg de la 

història occidental (Tardón 2007; Toledo i Pineda 2016). Tant la teoria del patriarcat (Millett 

1970), com la del sistema sexe-gènere i la heterosexualitat obligatòria (Rubin 1975, Rich 

 Utilitzo els termes que les comunitats de dissidència sexual s'han re-apropiat com a estratègia política per 10

desarticular l'efecte violent pretés inicialment amb l'ús d'aquestes paraules com a insult. Per trans em 
refereixo a un ampli i divers conjunt de persones que tenen experiències del gènere més o menys permanent 
que difereixen de la categoria assignada al nàixer.

 A nivell català la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 11

violència masclista, incorpora la violència institucional.
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1980) i la dominació masculina (Bourdieu 2006), assenyalen la centralitat del control sexual 

dels cossos de les dones.  

Alhora, no podem passar per alt que infants i persones amb diversitat cognitiva, mental i 

funcional, que permanentment estan subjectes a processos d'infantilització, històricament 

han rebut VSs, fet que no és aliè a les dinàmiques de gènere. En aquest sentit, el patriarcat és 

un sistema de dominació que conté l'adultisme, o dit d'una altra manera, l'adultisme pot ser 

entès com una extensió del patriarcat (Duarte 2012, 2015). Els infants, les persones 

adolescents i altres subjectes infantilitzats són vistos socialment com una extensió de 

l'univers femení, en tant que les dones tenen assignat el rol de cuidadores i de responsables 

de les generacions més joves en l'imaginari patriarcal. Per tant, s'estableix una continuïtat 

simbòlica entre aquests col·lectius construïts en subordinació a la masculinitat 

cisheterosexual adulta (Biglia i Luxán, 2020; Burman 2017); una subordinació a la que també 

es veuren exposades, per altra banda, les persones no normatives sexualment i/o genèrica. 

Tal com expliquem a la Publicació 1, hi ha violència sexual sempre que s'atempta contra la 

nostra llibertat sexual o que, a través de la nostra sexualitat, s'atempta contra la nostra 

llibertat com a subjectes. Estic d'acord amb autores com Segato (2016) que afirmen que la 

finalitat de les VSs no és tant de l'ordre d'allò sexual, tot i que també, com de l'ordre del 

poder, el control, la dominació i el disciplinament. Les formes de violència sexual menys 

severes -assumint les dificultats de jerarquitzar els impactes- contribueixen a crear una 

cultura violenta que justifica i naturalitza les expressions més intenses (McMahon i Banyard 

2012). Tot i que la violació fora de la parella i la família és la forma de violència sexual més 

present a l'imaginari social, existeixen altres manifestacions de diferents intensitats que són 

exercides en forma de contínuum en la vida dels subjectes (Kelly 1988), especialment les 

dones, establint un control permanent sobre els seus comportaments, anhels i desitjos. 

Com a VG que són, una de les dificultats principals en la lluita contra les VSs d'acord amb 

Toledo i Pineda (2016), és que fins fa poques dècades no s'ha qüestionat la seva 

naturalització, és a dir, el fet de considerar-les una expressió natural del comportament 

humà. Les VSs es basen, en part, en una idea naturalista del sexe en què la sexualitat 

masculina es considera determinada per impulsos biològics (Toledo i Pineda 2016; Popova 
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2021). Aquests impulsos, suposadament incontrolables i inevitables, recauen de manera no 

consensuada ni desitjada en els cossos de la resta de subjectes, especialment les dones. En 

l'àmbit de la parella aquesta creença se suma al “contracte sexual” implícit en la parella 

heterosexual pel qual s'assegura l'accés dels homes als cossos de les dones (Toledo i Pineda 

2016) i que està en relació amb la naturalització de les jerarquies simbòliques i materials de 

gènere. Per això, a dia d'avui, encara costa d'entendre que existeixi la violació conjugal.  

La violació fora de la parella, en canvi, és la violència sexual més coneguda tot i que no és fins 

a la reforma del Codi Penal del 1989 (promoguda pels moviments feministes de manera 

insistent) que les polítiques públiques comencen a integrar el marc interpretatiu “de la 

llibertat sexual” i, per tant, es comença entendre com un crim contra els subjectes que la 

pateixen. Com a dada significativa, a l'Estat espanyol, la violació va ser emmarcada durant 

força temps com un crim contra la propietat del pare o del marit (Toledo i Pineda 2016) i més 

tard com un delicte contra la honestedat, és a dir, un delicte contra la moral pública i els bons 

costums (Barjola 2018). El fet que les dones adquiríssim l'estatus de ciutadanes i subjectes de 

dret, per tant, no va ser suficient per a què es considerés que el delicte era directament contra 

la nostra llibertat. 

Ara bé, el pas endavant que suposa començar a parlar de llibertat sexual de les dones no va 

acompanyat d'una anàlisi de gènere que reconegui l’estructuralitat i la direccionalitat de les 

VSs.  Així que, aquestes es conceptualitzen a les portes del segle XXI gairebé en oposició a la 

violència de gènere i pràcticament al marge de les polítiques d'igualtat de gènere. Segons 

investigadores feministes com Tardón (2020) s'estableix de facto una fractura entre les 

polítiques d'igualtat i les de VSs, com si una qüestió i l'altra no tinguessin res a veure; com si 

la violència sexual s'ubiqués fora de la família-parella i la violència de gènere només dintre; 

com si totes aquestes manifestacions no fossin resultat d'un mateix sistema patriarcal i 

cisheteronormatiu. 

La fragmentació de polítiques de gènere i VSs a l'Estat espanyol va acompanyada de la 

posada en marxa d'un marc interpretatiu pervers, altament alimentat pels mitjans de 

comunicació. A inicis dels anys noranta, just en un moment de guany de drets i llibertats per 

part de les dones, es construeix en paraules de Barjola l'imaginari del “terror sexual”. Aquest 
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es forja a través del cas d'Alcàsser i té per objectiu salvaguardar les VSs i aturar els avenços 

feministes. D'aquesta manera, “el relat sobre el perill sexual és una tecnologia de control 

sobre el cos de les dones. La narració va utilitzar com a estratègia el fort impacte que va 

provocar el crim, per centrar la mirada sobre allò terrorífic i no sobre les causes o 

simbolismes que començaven ja a actuar en la configuració del relat (…) les mirades es van 

centrar en l'actuació de les adolescents i en les pràctiques de la joventut com possible 

explicació a allò ocorregut (…) l'autostop es configurà com el principal element de judici” 

(Barjola 2018: 272). Es posa en evidència que la violència sexual no només té un component 

d'agressió directa sobre qui la pateix, sinó que degut al tractament mediàtic i, com ja van 

apuntar autores com Brownmiller (1975), també es dirigeix cap al conjunt de subjectes 

feminitzats en forma de missatge alliçonador o disciplinari del tipus: això és el que passa si fas 

autostop, si vesteixes sexy, si surts fins tard.  No podem negar que alhora és un missatge pels 

subjectes masculinitzats en termes d'oferir un relat naturalitzador dels comportaments 

violents i de tota aquesta simbologia. 

No ha estat fins al 2016 amb el cas de violència sexual grupal de La Manada i al 2017 amb 

l'arribada del #metoo que les VSs comencen a recuperar el protagonisme de què gaudien als 

anys vuitanta en les reivindicacions feministes de l'Estat espanyol. Es critica enèrgicament la 

distinció entre agressió i abús de la legislació espanyola actual, així com que encara es 

regeixi pel fet de si es pot demostrar que la víctima hagi oposat resistència o no a l'hora de 

definir la violència sexual. El consentiment es comença a situar al centre dels debats polítics 

(per exemple en la redacció de la futura Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual 

que està sent redactada en el moment d'escriptura d'aquesta tesi) i es comença a transitar del 

no és no al només sí és sí, incorporant la idea del consentiment afirmatiu. 

Posar al centre el consentiment no està exempt de reptes a resoldre, sobretot quan passa a 

ser una pràctica que s'ha de provar en un judici. Des d'un punt de vista teòric feminista s'ha 

destacat en nombroses ocasions que el consentiment no és neutral a nivell de gènere i, per 

tant, és problemàtic entendre'l en termes d'elecció individual en contextos concrets (Popova 

2021). A més, consentir no és sinònim de voler. Sense pretensió de resoldre aquest debat i 

molt menys de fer propostes des del punt de vista jurídic, que s'escapa de l'objectiu d'aquesta 
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tesi, penso que és pertinent reconsiderar els efectes d'una aparent dicotomia fortament 

instaurada, la de què si hi ha consentiment, no hi ha violència (Pérez 2017) i començar a 

pensar-lo com “quelcom embullat en estructures socials, costums culturals i complexes 

maniobres de poder” (Popova 2021:24). 

2.1.3. Els agents implicats 

Per avançar en la caracterització del marc interpretatiu de les VGs, cal preguntar-se sobre els 

agents implicats en l'exercici i la recepció d'aquest greu problema. Com explico a 

continuació, el punt de vista que adopto diversifica els actors i al·ludeix a la responsabilitat 

comunitària. La tendència recurrent a la política pública de les darreres dècades, però, ha 

estat definir la violència partint de qui la pateix, que en el cas del marc “d'igualtat de gènere”, 

de “la violència com a xacra” i “del terror sexual” són les dones (d'aquí expressions com 

“violència vers les dones”). 

Tant la LOE 1/2004 com la Llei 5/2008 tenen un plantejament metonímic perquè 

substitueixen la idea de “gènere” per la de “dona” (López 2011; Casado 2012). Com a 

conseqüència, les dones queden hipervisualitzades i les VGs són construïdes com un 

problema exclusiu d'aquestes, que són presentades com a víctimes que necessiten protecció 

i tutela (Bustelo, López i Platero 2007), gairebé sense agència per prendre decisions, ni 

capacitat de raonar, però també com a responsables de parar la violència a través 

d'interposar denúncia.  

En efecte, les polítiques públiques dels darrers anys no apel·len als homes com a grup o 

categoria en si mateixa (Bustelo, López i Platero 2007) i alimenten, per contra, la figura 

hiperbòlica i individual del Maltractador o Depredador sexual. Així mateix, acostumen a 

deixar fora les violències col·lectives, és a dir, aquelles infligides per l'Estat, les organitzacions 

i els grups grans (OMS 2002) que s'expressen també en violències subtils com les 

dinàmiques comunitàries de silenci i negació de les VGs, de qüestionament i rebuig de qui 

pateix o de resistència a realitzar accions educatives i de formació.  

Si bé és cert que l'oblit de les violències col·lectives és una tendència generalitzada en les 

polítiques públiques espanyoles de les darreres dècades, val a dir que a Catalunya la nova Llei 
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17/2020 de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista crea 

una nova tendència i tipifica la violència institucional com a forma de violència masclista. 

Això obre la porta a poder considerar que l'escola, els jutjats, la medicina i els mitjans de 

comunicació són institucions perpetradores de violències. 

La tendència paulatina a reconèixer la diversitat dels subjectes implicats en la dinàmica de la 

violència per part de les polítiques públiques, també es trasllada a la part de qui les rep. En 

primer lloc, fa temps que els feminismes lesbians, queers, negres, post/de/colonials i 

antiracistes denuncien que no existeix un subjecte únic i universal “dona” (Truth 2012, Davis, 

2004; Lorde 2003), que les polítiques públiques de les darreres dècades han universalitzat 

l'experiència de les dones blanques, occidentals, de classe mitjana i heterosexuals (Igareda i 

Cruells 2014) i que han tendit a oblidar que les VGs apareixen a la vida dels subjectes de 

manera simultània i entrelligada al racisme (Crenshaw 1989), al capacitisme (Guzmán 2012) i 

a l'adultisme (Duarte 2012). 

Gràcies a aquestes crítiques, en l'actualitat presenciem certa obertura, almenys discursiva, a 

revisar la universalització de les realitat de les dones cisheterosexuals, blanques, de classe 

mitjana i funcionals amb fets com l'aprovació de la Llei 17/2020. Aquesta incorpora la idea 

d'interseccionalitat, visualitza explícitament les dones trans com a subjectes incloses a la llei 

i obre la porta a considerar específicament la transfòbia com a violència masclista en l'àmbit 

educatiu (Llei 17/2020:5).  

Però estic d'acord amb Biglia quan reconeix que a part de les dones cis i trans, que són els 

subjectes sobre el cossos de les quals les VGs impacten amb més força, aquest tipus de 

violències afecten a altres persones no normatives sexualment o genèrica com els homes 

trans i les persones no binàries, entre d'altres (Biglia i Jiménez 2015). Per tant, les dones (cis i 

trans) no són estrictament l'únic subjecte susceptible de rebre VGs. De fet, incloc les VSs cap 

a infants de tots els gèneres, com a expressió de la violència patriarcal i, per tant, com una 

forma de violència de gènere. 

Aquesta mirada ampliada comença a adoptar-se també en la Llei 17/2020 que recull tipus de 

violències que poden ser exercides cap a homes i dones indistintament: la violència de segon 

ordre i la violència vicària. La violència de segon ordre “consisteix en la violència física o 
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psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que 

donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la 

prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les dones en situació de violència” (Llei 

17/2020: 4). Per la seva banda, el que la Llei 17/2020 anomena violència vicària, però que 

prefereixo conceptualitzar com a violència cap a infants, pot ser dirigida tant a filles com a 

fills de les dones en situació de violència.  

L'obertura a considerar els subjectes masculins com a receptors de violència ens remet al 

debat de si els homes poden, com a col·lectiu, patir VGs. Per respondre cal tenir en compte 

que la normativitat binària de gènere i l'heterosexualitat obligatòria són violències 

simbòliques que influeixen al conjunt de la població i el col·lectiu masculí també hi està 

inclòs. Així, aquest grup està exposat a mandats prescriptius sobre com ser, sentir i fer, i a 

mecanismes de control permanents de les seves pràctiques encarnades. Ara bé, el 

simbolisme de gènere no afecta tots els col·lectius de la mateixa manera i, per això, és 

imprescindible reconèixer la jerarquització simbòlica existent entre les dues categories 

normatives (masculinitat/homes - feminitat/dones). Aquesta jerarquització dona lloc a 

desigualtats i discriminacions que situen les persones llegides com homes masculins, 

especialment els homes cisheterosexuals adults, al capdavant de la jerarquia i els atorguen 

la legitimitat per exercir, justament, moltes de les formes de VGs, ja sigui a la parella, a 

l'àmbit laboral, al comunitari i a altres. Sens dubte, cal tenir en compte també que el 

col·lectiu d'homes no és un col·lectiu homogeni i justament el fet d'encarnar una 

masculinitat femenina o no heteronormativa pot suposar una confrontació dels mandats de 

manera que sigui reprimida i contestada amb control, abús, repressió i coerció amb un 

component de gènere clar. 

Per acabar, com a element transversal d'aquest apartat m'agradaria reflexionar sobre la 

utilitat de seguir conceptualitzant estratègicament com a grup les dones i els homes, 

malgrat el caràcter heterocentrat d'aquests dues categories (Butler 2007).  

Si eliminem les categories identitàries, l'anàlisi (per exemple amb dades estadístiques) i la 

confrontació de les desigualtats estructurals (per exemple a través del disseny de programes 

d'intervenció social) es torna pràcticament impossible i no podem oblidar que combatre les 
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VGs equival, en part, a fer front a multiplicitat d'institucions i fenòmens que, en el mateix 

acte de “produir” homes i dones, els/les han col·locat en posicions asimètriques i desiguals 

materials i simbòliques que com a tals volen ser contestades. Em refereixo a fets com la 

divisió sexual del treball, l'heterosexualitat obligatòria, la feminització de la pobresa, el 

pitjor accés a la salut per part de les dones o els usos sexistes del llenguatge, només per citar-

ne algunes expressions de la desigualtat. Necessitem l'ús estratègic de categories “tant per 

contestar els marcs liberals hegemònics com per garantir un espai de resistència dels grups 

socials subordinats” (Igareda i Cruells 2014:9). Un ús estratègic que no essencialitzi i que 

tingui present que els subjectes som creats a partir de categories socials i polítiques, i no 

biològiques i naturals, i per tant, som  “contingents, construïts, parcials, heterogenis i contestables” 

(Igareda i Cruells 2014:5). Entenc la identitat, per tant, com una construcció política i no com 

a característica ontològica. En aquest sentit, més que eliminar les categories, estic d'acord en 

utilitzar-les estratègicament de manera dinàmica, flexible, diversificant imaginaris i 

explicant el significat que se'ls atribueix en cada context i situació.  

En aquest sentit, a diferència del que fan les polítiques públiques en violència al nostre 

territori, em sembla interessant conceptualitzar els homes cisheterosexuals, no per generar 

processos de culpa o individualitzar el problema de les VGs - com extensament expliquem a 

les Publicacions 1 i 4-, sinó per obrir la porta a que aquells que representen la masculinitat es 

sentin interpel·lats, puguin prendre consciència dels privilegis de què gaudeixen i, des 

d'aquí, modificar conductes individuals i grupals. L'assumpció de responsabilitats és molt 

necessària en els processos restauratius per fer front a situacions de violència directa però 

també de cara a la desarticulació de les VGs en general perquè trenca els mandats de gènere, 

desnaturalitza les violències i obre una finestra de possibilitat pel canvi. 

2.2 Com fer front a les violències de gènere? 

Des del marc interpretatiu de les VGs, la seva desarticulació ha de passar necessàriament per 

posar en marxa mesures de transformació social, cultural, econòmica i política profunda; així 

ho desenvolupo al llarg de les Publicacións 1, 3 i 4. No hi ha prou, per tant, amb penalitzar 
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subjectes perpetradors, ni tant sols amb pal·liar els efectes de les agressions sobre les 

víctimes. 

D'entre les diferents accions alternatives que es poden engegar, en aquest apartat em centro 

específicament en l'estratègia de la formació de professionals i comunitats amb objectius 

transformadors orientada a modificar esquemes cognitius dels subjectes i cultures 

institucionals. Amb aquest objectiu transformador proposo la posada en pràctica de 

pedagogies feministes i queers, tal com fem als projectes GapWork i USVreact. 

2.2.1. Els espais educatius: entre la transmissió i la transformació de 
jerarquies 

Un dels espais on es cuina la reproducció dels models culturals de les societats és l'escola 

(Bernstein 1985, Willis 1988/1977, Bourdieu i Passeron 2009, Subirats i Brullet 1988). Al 

mateix temps i paradoxalment, l'escola gaudeix d'un gran potencial transformador a l'hora 

de subvertir les jerarquies socials, de revisar-les críticament i desafiar-les (Maher i Thompson 

2001; Martínez Marín 2016). En paraules de Freire (2006) “l'educació que mai pot ser neutra, 

pot estar tant al servei de la decisió, la transformació del món, la inserció crítica en ell; com al 

servei de la immobilització, la permanència possible de les estructures injustes, de 

l'acomodació dels éssers humans a la realitat, considerada intocable” (Freire 2006:69). 

El manteniment del status quo, des de l'etapa infantil fins a la universitària, sol reproduir-se 

de manera inconscient per part de les professionals de l'educació a través de l'anomenat 

currículum ocult (García-Pérez et al. 2011; Subirats i Tomé 2010; Anguita i Clavo 2006; 

Rambla i Tomé 2001). En efecte, les docents tenen un paper rellevant en la socialització 

diferenciada i patriarcal d'infàncies, joventuts i comunitats (Colás i Jiménez 2006; Freixas 

1995). En tant que subjectes socialitzats en contextos patriarcals i heteronormatius, si no es 

revisen i deconstrueixen d'alguna manera, poden reproduir els estereotips, codis i normes 

cisheteropatriarcals, racistes, capacitistes, adultistes, etc.; generar dinàmiques 

discriminatòries i també exercir violència directa contra l'alumnat o altres professionals. Al 

cap i a la fi, ensenyar és un acte performatiu (hooks 2021) i la capacitat transformadora 

resideix a les pràctiques educatives, tant formals com no formals, que poden servir per 
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“mantenir el status quo d'una educació heterosexualitzant que es pretén neutral o per crear 

petites heterotopies on créixer junt amb altres persones” (Platero 2018:41). 

Front a aquesta realitat, la recerca feminista en educació ha servit per fer créixer la 

consciència del professorat (Pillow 2002) en aspectes com la tendència de l'escola a 

normalitzar allò diferent (Pié 2009; Trujillo 2015) i a seguir al·ludint a subjectes falsament 

universals “ja sigui “el nen” en lloc de la infantesa plural, els “pares” en lloc de les famílies en 

sentit ampli, el professorat com subjecte que representa el saber i la decència, o bé la 

societat mitjana com si no fos, de fet, variada i diversa” (Platero 2018:26). 

Tot i que la presència d'altres agents educatius als centres és cada cop major (Castillo 2019; 

Carrera 2013), la majoria de recerques es centren només en el paper del professorat en la 

transmissió de les jerarquies i desigualtats de gènere (García-Pérez et al. 2011; Torres 2010, 

Colás i Jiménez 2006; Freixa 1995). Val a dir també, que l'educació és un fenomen molt més 

ampli que l'escolarització (Castillo 2019; Carrera 2013) .En aquest sentit, tot i que a 

continuació em refereixo només al professorat per respectar fidelment el contingut de les 

recerques a què faig referència, fins que no hi hagi recerques que estudiïn diferents perfils, 

faig extensible les tendències que comento a educadores socials, integradores, animadores, 

monitores i agents de salut, entre d'altres. 

Fer créixer la consciència entre les professionals de l'educació és del tot fonamental donat 

que encara trobem perfils de docents molt reaccionàries a les polítiques d'igualtat que 

generen dinàmiques “que suposen un risc en termes d'equitat: foment d'una educació poc 

comprensiva, antiparticipativa i antidemocràtica que posa l'educació al servei dels interessos 

estratègics del mercat o de les potències internacionals, en esferes on no hi ha lloc per a les 

diferències ni per a la inclusió de conceptes com el gènere, l'apoderament o la justícia social” 

(Martínez Marín 2016:145). Hi ha docents que es neguen activament a donar suport a aquest 

tipus de polítiques (per exemple, en accions com l'ús no sexista del llenguatge) i que tenen 

molta dificultat per detectar discriminacions en la seva pràctica educativa (García-Pérez et al. 

2011). En aquest grup s'inclouen les postures que culpabilitzen les dones de la violència que 

pateixen i les acusen d'interposar denúncies per obtenir beneficis (Torres 2010).  
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Però les resistències no sempre són tan clares i hi ha formes de sexisme més “benevolents” 

que van des de mantenir el silenci davant de les postures masclistes i heterocisnormatives de 

la resta del professorat, a aquelles que estan ancorades en els marcs “de la violència com a 

xacra” i “del terror sexual”, i veuen els agressors com a persones patològiques (Torres 2010). 

Així mateix trobem una tipologia de docents que, tot i reconèixer que hi ha VGs, atorga una 

explicació de la realitat de gènere basada en fonaments biogràfics, delegant una gran 

responsabilitat a les característiques individuals i personals dels éssers humans com els 

gustos, els interessos, les capacitats personals, etc. (Colás i Jiménez, 2006). Aquest 

professorat de vegades fa servir arguments culturals per explicar el gènere, però el mostra 

com inamovible i estàtic i presenta un ordre social que difícilment pot ser alterat. Aquestes 

generalment són postures que Torres (2010) anomena “ventríloqües” en què s'utilitza un 

discurs aparentment igualitari però que, al no haver estat interioritzat convenientment, no 

té consistència i canvia segons la situació. 

La qüestió és que inclús aquell professorat més sensibilitzat i compromès amb la lluita 

contra les desigualtats i violències té dificultats per adoptar models pedagògics, d'atenció i 

acompanyament feministes (Alfama, Subirats i Malpica 2012; Biglia y Velasco 2012). Al cap i 

a la fi, l'educació formal s'orienta més al mercat laboral que no pas al desenvolupament del 

pensament crític (Tiana 2011) i segueix existint la creença que les professionals només 

necessiten bona predisposició i estar d'acord amb la igualtat per no reproduir desigualtats, 

prevenir violències, impartir continguts de qualitat vinculats a l'educació afectivosexual i 

integrar la perspectiva feminista. Però el cert és que “ningú pot incorporar la perspectiva de 

gènere i comprendre les causes de la desigualtat si no s'ha dotat de les eines necessàries per 

fer-ho” (Trajahuerce 2018:22) i així ho manifesta el professorat espanyol quan reclama 

programes de formació en prevenció de VGs i materials didàctics de qualitat (Díaz-Aguado 

2016).  

Malauradament, els equips educatius no compten amb la formació necessària per abordar 

les VGs des d'un punt de vista integral (Anguita i Torrego 2009; Torres 2010; Donoso-Vázquez 

i Velasco-Martínez 2013; Trajahuerce 2018). Colás i Jiménez (2006) i García-Pérez et al. (2011), 

més que una falta de bones intencions o teories, identifiquen una manca de models i 
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estratègies educatives realistes i possibles per a una educació no sexista. La dificultat està en 

l'adquisició del saber pràctic, aquell “que no s'aplica de forma mecànica sinó reflexiva i que té 

un caràcter integrador, que abasta coneixements, procediments emocionals, valors i actituds 

per la integració de la perspectiva de gènere” (García-Pérez et al. 2011:395). 

També es veuen limitats a l'hora de dissenyar accions de sensibilització i reflexió que 

diversifiquin els exemples i els punts de vista, anant més enllà de les realitats cisgènere, 

heterosexuals i blanques (Crooks et al. 2019). Com ja hem comentat, el marc “d'igualtat de 

gènere” tendeix a fragmentar el temari relatiu a les VGs i, a part de no qüestionar el 

binarisme, treballa la lgtbfòbia (quan es treballa) com si no tingués res a veure amb la 

misogínia o les desigualtats de gènere home-dona i partint d'un esquema que no qüestiona 

les categories que generen la dinàmica d'exclusió mateixa (Trujillo 2015). 

2.2.2. Formació per la concientització de gènere a través de pedagogies 
feministes i queers 

No tota la formació en el camp de les VGs està orientada a produir un canvi profund en les 

participants i la societat. De vegades es presenta com una mera activitat informativa en 

forma de xerrada breu, d'altres i no de forma excloent, es viu com un imperatiu legal, un 

tràmit o peatge pel qual han de passar obligadament sense més efecte que complir la 

formalitat. Però el cert és que, des del meu punt de vista, les formacions són quelcom 

diferent: processos d'aprenentatge orientats a la transformació social on les persones que hi 

participen incorporen competències teòriques, emocionals, pràctiques i polítiques al voltant 

d'un tema. Ortega i Del Rey (2003) afirmen que les formacions d'almenys deu hores de 

durada tenen certes potencialitats en aquest sentit sobretot si les formadores i les 

dinàmiques proposades són atractives i estan ben estructurades. 

Des del meu punt de vista les formacions en VGs no s'han de centrar en la transmissió d'una 

moralitat determinada sinó en la transformació del que Colás i Jiménez (2006) anomenen 

“consciència de gènere”, d'aquella que “opera com unes lents a través de les quals s'interpreta 

el món i s'actua en ell” (Colás i Jiménez 2006: 423). Aquestes autores es basen en la proposta 

de Freire (1990) de la formació com a procés de concientització, que va més enllà de promoure 

la comprensió de la realitat, i proposen que la formació sigui un procés que superi l'estadi de 
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presa de consciència per passar a l'adquisició d'una consciència crítica que implica no només 

la reflexió, sinó la transformació directa de la realitat injusta detectada i sobre la qual s'ha 

reflexionat. El desenvolupament de la consciència crítica implica, en definitiva, l'assumpció 

d'un compromís de canvi (hooks 2021), en aquest cas del cisheteropatriarcat. 

En aquest sentit, partint de la tipologia de De Miguel (2000), els programes formatius no són 

només un experiment que ens permet contrastar una teoria sobre com solucionar un 

problema o un sistema funcional que cerca l'operativitat, sinó sobretot una acció orientada 

al canvi social. Efectivament, els programes formatius poden anar dirigits a contrastar 

hipòtesis i ser eficients i eficaços, però des del punt de vista adoptat en aquesta tesi, han de 

promoure també processos d'apoderament, emancipació i compromís amb la desarticulació 

de les VGs. 

Per tal que siguin transformadores, les accions formatives han de perseguir tres objectius 

(Rebollo 2013). El primer correspon a “posar-se les ulleres del gènere”, és a dir, a l'adopció 

d'eines analítiques que permeten identificar i comprendre les dinàmiques androcèntriques, 

cisheteronormatives i sexistes ja sigui en l'àmbit laboral, l'associatiu o a la vida quotidiana 

fora del marc “de la xacra” i “del terror sexual”. Per tant, estem parlant de la revisió dels 

esquemes cognitius previs entorn del gènere, el sexe, les sexualitat, les relacions, etc. (Torres 

2010). Aquesta fase correspon a la “presa de consciència” de Freire.  

El segon objectiu és aconseguir que les participants desenvolupin un posicionament 

personal públic i obert a favor del canvi, que el vegin possible i mostrin compromís i 

motivació personal.  

El darrer objectiu i, probablement el més complicat d'assolir, implica passar a l'acció. En 

aquesta tesi entenc l'acció des de paràmetres no androcèntrics com “un procés dinàmic i 

multidimensional que pot anar des de parlar per validar-se a una mateixa i validar les 

pròpies experiències al món, fins al procés de fer alguna cosa com ara prendre un pas deliberat 

per modificar les circumstàncies pròpies” (Reid, Tom i Frisby, 2006:317) o, prendre un 

compromís amb l'educació no sexista. 
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Com podeu imaginar, assolir els tres objectius no és una tasca ràpida ni simple. Que les 

participants accionin els aprenentatges requereix que hagin incorporat els continguts dels 

cursos més enllà del nivell mental . Cal que “els cossos, els sabers, les veus, les memòries 12

autobiogràfiques i polítiques es disposin, circulin i comprometin d'una altra manera” (flores 

2019:3) per tal que les participants masteguin, digereixin i absorbeixen els continguts dels 

cursos, transformant-los i passant-los pel filtre propi, fins que formin part del seu repertori 

competencial personal. Per assolir aquest complex procés, la formació en VGs 

transformadora ha d’“experimentar altres formes de compartir i produir coneixements, 

altres formes de pensar col·lectivament, intervenint no només en els continguts abordats, 

sinó també en els dispositius pedagògics que proposa” (flores 2019:3). 

Sabem que en context educatiu “el mite de la persona racional ideal i la universalitat de les 

proposicions ha resultat opressiu per qui no és europeu, blanc, home, de classe mitjana, 

cristià, no impedit, prim i heterosexual” (Ellsworth 1999: 64), així que, com assenyalen les 

pedagogues feministes, és més fàcil que les participants incorporin competències quan el 

temari està vinculat amb les seves pròpies vides i tenen espai per parlar de la seva pròpia 

experiència (Giraldo i Colyar, 2011; Martínez Marín 2016), quan poden utilitzar la seva veu i 

les formadores parteixen de que els silencis no impliquen una manca d'agència (Maher i 

Thompson 2001). En aquest sentit, implicar les discents en la lluita contra les VGs (o 

qualsevol altre tema) és més factible quan es fa una aposta per trencar l'exclusivitat de la 

crítica racional amb pretensions universalitzadores al cisheteropatriarcat. 

Els exercicis on les participants analitzen la seva pràctica educativa a través d'exemples que 

vulguin compartir o amb casos-tipus preparats per les formadores, i reflexionen críticament 

sobre les creences que influeixen en la resolució (García-Pérez et al, 2011) són una bona 

estratègia per la incorporació de competències aplicades. A més, el treball sobre casos 

experiencials augmenta la motivació i la confiança de les discents (Ruiz-Primo i Li, 2016) i 

situa totes les participants al mateix nivell ajudant a la construcció col·lectiva i no jeràrquica 

de coneixement, tal com proposen les pedagogies feministes (Maher i Thompson 2001). 

 El terme “incorporació” el faig servir en aquest sentit per referir-me a “embodiment” en anglés. Seguint la seva 12

etipologia: del llatí in- (cap a l'interior) amb l'arrel corpus, corporis (cos).
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Si bé és cert que els enfocaments educatius feministes estan ancorats en un ventall ampli de 

corrents teòriques (Biglia i Jiménez 2012; Luxán y Biglia 2011) coincideixen en aportar llum 

no només al treball a partir de l'experiència, sinó a l'exercici de qüestionar la neutralitat de 

les formadores (flores 2019, Trujillo 2015). D'aquesta manera, la premissa de partir d'una 

mateixa és un dels principis que articulen el treball feminista a l'aula (Biglia i Jiménez 2015) 

no només de cara a les participants sinó també a les professionals. Efectivament, “quan 

l'educació és una pràctica de llibertat, les i els estudiants no són els únics als que se'ls 

demana compartir, confessar (…) Les i els professors que esperen que els seus estudiants 

comparteixin històries íntimes però no estan disposats a fer el mateix estan exercint el poder 

d'una forma que podria ser coercitiva” (hooks, 2021: 43). 

Un altre element molt important en les propostes de les pedagogues feministes és la 

tendència a establir connexions entre les comunitats educatives i els col·lectius que lluiten 

contra les violències a l'àmbit comunitari i als moviments socials (Shrewsbury 1993) i a 

estimular les relacions de solidaritat entre dones i subjectes dissidents/no hegemònics 

(Montenegro-González i Paz, 2020). En síntesi, les pedagogies feministes són “una clau 

necessària per reorganitzar l'exercici pedagògic, on es pugui donar valor a la relació, a les 

experiències quotidianes i locals, a l'aprenentatge no centrat solament en la cognició, a la 

col·laboració i la comunitat que finalment és on es posa en joc de forma quotidiana la 

construcció d'allò social” (Montenegro-González i Paz, 2020: 25). 

De totes les propostes pedagògiques feministes existents, em semblen particularment 

interessants aquelles que integren un marc interpretatiu coherent amb el diagnòstic 

presentat en aquest capítol. En la classificació de Tisdell (1998), aquestes són les pedagogies 

basades en les propostes dels feminisme postestructuralista o pedagogies queer. Són 

propostes que problematitzen especialment la noció de Veritat i posen el focus en les 

connexions entre la dimensió individual i els sistemes estructurals interseccionals de 

privilegi i opressió que afecten a com es construeix el coneixement a l'aula més enllà del 

gènere. A més, s'esforcen també per deconstruir les categories binàries oposades 

heterosexual-homosexual, home-dona, teoria-pràctica i raó-afectivitat. En aquest sentit, les 
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pedagogies queer plantegen específicament la necessitat de trencar els binomis normal-

anormal i natura-cultura (Pié, 2009).  

Un altre element important de les pedagogies queer és que desnaturalitzen i comprenen de 

manera no fixa totes les identitats en tant que poden ser un dispositiu opressor pels 

subjectes. Per que fa l'abordatge de les identitats en les interaccions a l'aula, és evident que 

la fissura i desestabilització de les categories identitàries -i per tant de les categories home, 

dona, lesbiana, gai, trans, etc.- ha d'assumir el repte de treballar en un difícil equilibri entre 

“la visualització del caràcter flexible, temporal i immaterial de la identitat -en un treball 

radical que va molt més enllà de la simple acceptació i tolerància de l'altrx diferent-, i la 

promoció del coneixement i valoració de la diversitat sexual, rebutjant qualsevol postura 

sexista, homòfoba o trànsfoba a l'aula” (Carrera, Cid i Lameiras, 2018:65).  

Aquest difícil equilibri comporta simultàniament l'ús de les categories i el reconeixement 

dels efectes materials de la seva utilització. Torno al que ja he comentat en capítols anteriors: 

desnaturalitzar i desessencialitzar no vol dir eliminar els subjectes ni l'ús de categories. Vol 

dir, en canvi, portar la política de relats parcials a l'aula (Ellsworth 1999), és a dir, treballar a 

partir de les diverses posicions, donar valor a la multiplicitat de punts de vista per produir 

coneixement i reconèixer l'existència de diferents fonts de coneixement igualment legítimes, 

incloent-hi l'experiència. La posicionalitat esdevé una dinàmica molt important dels 

processos de construcció i transmissió del coneixement perquè reflecteix les relacions de 

poder dins i fora de l'aula i visualitza el fet que els espais educatius sempre estan mediats per 

jerarquies interseccionades (Maher i Thompson 2001). Des d'aquest enfocament, les 

formacions esdevenen activitats posicionades que no cerquen la neutralitat. A les 

Publicacions 3 i 4 anomeno els reptes que suposa treballant amb grups mixtos de gènere, 

preferència sexual, identitat cultural i altres, i aporto algunes estratègies per dinamitzar els 

grups i lidiar amb les diferents posicionalitats d'una manera curosa. 

En aquest apartat vull destacar que el treball a partir de les experiències i les diferents 

posicionalitats requereix de molta sensibilitat i no oblidar la importància del benestar en el 

procés d'aprenentatge, tant de les participants com de les formadores (hooks 2021). Això no 

vol dir que els diferents agents s'estalviïn absolutament els moments d'incomoditat, sinó 
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que la dinàmica pedagògica ha de posar al centre l'ètica de la cura, subvertint la jerarquia 

social entre l'esfera productiva i l'esfera reproductiva. Davant de la incomoditat, Platero 

(2018) suggereix que les formadores i educadores utilitzin l'humor com a estratègia per 

mantenir la dignitat davant de preguntes i comentaris que no respecten la intimitat, però 

també per generar motivació i obrir la possibilitat que el professorat s'equivoqui o no sàpiga 

alguna cosa. L'estranyesa i la incomoditat també són proposades per l'autor com a estratègia 

educativa. Per exemple, a través de l'ús de conceptes i paraules utilitzades com insults que 

han estat reapropiades per comunitats minoritzades. 

Fins aquí l'explicació dels elements que componen la meva interpretació del fenòmen de les 

VGs i les estratègies per fer-hi front més enllà de l'atenció i acompanyament de les dones que 

pateixen violències i les mesures punitives cap als homes que les exerceixen. La proposta és  

incloure accions formatives pel conjunt de la ciutadania, però especialment per 

professionals i comunitats educatives, que incorporin continguts teòrics i aplicats orientats a 

la transformació social. En aquest sentit, com hem vist, les pedagogies feministes i queer 

tenen molt que aportar alhora d'aconseguir la incorporació de la concientització de gènere. 
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Capítol 3. Ordint la trama metodològica 

Per tal d'aterrar els objectius d'aquesta tesi, que metodològicament pren forma de Recerca 

Activista Feminista, he realitzat un exercici descriptiu, interpretatiu, comparatiu i propositiu 

a partir de les dues autodenominades investigacions-acció feministes GapWork i USVreact 

presentades al primer capítol. Aquest exercici, reforçat amb l'experiència acumulada a la 

Cooperativa Candela i el SIMReF, m'ha permès no només portar a debat els supòsits 

conceptuals i pedagògics dels processos formatius per professionals i comunitats 

universitàries i la seva avaluació; sinó també recollir aprenentatges, i teixir propostes i 

recomanacions per aquelles que dissenyen accions per fer front a les VGs.  

En aquest capítol ordeixo la trama de la tesi, a partir d'explicar el seu marc metodològic 

feminista, així com els dissenys de les IAF GapWork i USVreact . Com veurem, aquestes 

recerques s'organitzen a partir de tres nodes d'acció que impliquen l'ús de diferents 

tècniques i instruments, i tres lògiques processuals que atorguen obertura i flexibilitat al 

procés d'investigació-acció. 

3.1. Una Recerca Activista Feminista teixida amb els 
aprenentatges i experiències de dues Investigacions-Acció 
Feministes 

Les recerques feministes s'emmarquen en teories i metodologies feministes i volen produir 

coneixement útil per transformar les injustícies i jerarquies socials. Com diuen Ramazanogly 

i Holland (2002) “la gràcia de fer recerca social feminista no és obtenir punts per la correcció 

política o assolir la puresa metodològica, sinó assenyalar que la vida social està marcada per 

les relacions de gènere, fet que d'una altra manera no seria visible. Els enfocaments 

feministes de la investigació es poden identificar en gran mesura per les seves teories sobre 

gènere i poder, els seus marcs normatius i les seves nocions de transformació i rendició de 

comptes, tot i que no siguin uniformes” (Ramazanogly i Holland 2002: 146). La recerca 

feminista no ha d'anar sobre gènere ni sobre les dones específicament, però sí que ha 

d'assumir els reptes de lidiar amb la complexitat que comporta desplegar una anàlisi 

interseccional de les relacions de poder dirigida a la transformació social (Lykes i Hersberg 
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2012, Biglia i Jiménez 2012). 

En concret, aquesta tesi doctoral, així com els dos projectes en què es basa, és afí a la Recerca 

Activista Feminista (Biglia 2007) perquè: 

• Té un compromís amb el canvi social, en aquest cas a lluita contra les VGs des d'una 

perspectiva interseccional i a través de processos formatius. 

• Trenca la dicotomia públic/privat en els continguts dels cursos implementats i en 

l'aposta per difondre les reflexions i aprenentatges entorn els dos processos 

d'investigació-acció del GapWork i el USVreact. 

• Estableix una relació d'interdependència entre teoria i pràctica de manera transversal 

en la metodologia seleccionada (investigació-acció) i en el disseny dels cursos (sabers 

conceptuals i aplicats entrellaçats). 

• Reconeix la perspectiva situada com a font d'objectivitat i incorpora la reflexivitat i la 

difracció com a principis processuals tal com explico a l'apartat 3.3. 

• Promou l'assumpció de responsabilitat amb els usos de les dades coproduïdes durant el 

procés i dels resultats. Els usos, constantment negociats amb les participants i 

formadores, han estat, a més, orientats a millorar l'abordatge de les VGs. 

• Valora i respecta l'agència de totes les subjectivitats implicades en les diferents fases 

del procés i es basa en dos projectes que promouen la lògica col·laborativa entre 

acadèmica, tercer sector i administració pública i amb les participants durant les accions 

formatives. 

• Dona espai per posar de manifest les dinàmiques de poder (vinculades amb el gènere o 

no) que intervenen en el procés, tal com mostro en la Publicació 3. El GapWork i 

l'USVreact han generat espais per parlar-ne, també des de les emocions, i obrint la porta a 

negociar els diferents rols existents i modificar-ne les dinàmiques. En els dos casos es 

reconeixen i problematitzen les relacions de poder a diferents nivells: entre les persones 

participants durant el procés formatiu, en el dia a dia laboral d'aquestes persones, entre 

el jovent amb qui treballen i en el procés mateix de recerca. 
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• Gaudeix d'una contínua obertura a ser modificada durant el procés, tal com explicaré al 

llarg d'aquest capítol, de la mà de les millores introduïdes als programes formatius del 

GapWork i l'USVreact i als seus instruments d'avaluació. Mostra d'aquesta obertura és 

també la Publicació 2 en la qual actualitzem els criteris d'avaluació utilitzats al GapWork 

tot fent una nova proposta millorada. 

• Aplica la reflexivitat i l'autocrítica, com podeu veure a la Publicació 3, com a exercici per 

mostrar les limitacions i incoherències del procés de recerca i com a actitud d'obertura al 

canvi. 

• Promou sabers col·lectius i lògiques no propietàries generant continguts de manera 

col·laborativa i publicant en accés obert els seus resultats a través de les publicacions que 

conformen la tesi, per exemple. Així mateix ho fan el GapWork i l'USVreact amb la 

publicació de les guies didàctiques dels programes formatius (Biglia i Jiménez 2015; 

Luxan, Biglia i Azpiazu 2018 . 13

• Dona suport a espais de validació del coneixement no hegemònics com forma de 

garantir la rigorositat, com el SIMReF, grups de treball d'expertes convocats en el marc 

dels projectes o la presentació de les publicacions a seminaris i congressos. 

Tindré l'oportunitat de desplegar aquests punts al llarg del capítol, especialment la 

reflexivitat, la difracció i la col·laboració: tres principis transversals del GapWork i el USVreact. 

Abans però m'agradaria detenir-me en l'enfocament de l'Investigació-Acció Feminista (IAF), 

donat que és la forma específica que prenen ambdós treballs. 

La investigació-acció (IA) és un tipus de recerca fermament compromesa amb la generació 

democràtica de coneixement i el canvi social, i es caracteritza per la seva orientació a millorar 

la pràctica davant d'un tema o problema determinat (Elliott 1985). L'acció educativa, social i 

comunitària és un dels àmbits de major expansió de les IA des de la primera meitat del segle 

passat, fet que ha suposat el qüestionament de la separació estricta entre ciència, recerca i 

acció (Banister et al 2004). De fet, en aquest tipus de recerques els sabers pràctics tenen una 

gran centralitat donat que l'acció té un lloc de validació contextual de la teoria. Tot i que 

 Podeu descarregar-les respectivament a les webs de la URV (http://llibres.urv.cat) i del USVreact (http://13

usvreact.eu).
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habitualment no és explícit, la IA, com d'altres paradigmes de recerca, ha estat àmpliament 

influenciada per teories, epistemologies i metodologies feministes especialment des de 

mitjans del segle passat (Maguire 2001; Reid 2004, Reid, Tom i Frisby 2006; Heiskanen et al 

2015). 

Les IA desafien, com les epistemologies feministes, la il·lusió positivista de la recerca 

objectiva i neutral (Brydon-Miller, Greenwood i Maguiere 2003; Lykes i Crosby 2014) i posen 

el focus en els processos i relacions i no només en els resultats acadèmics de les recerques 

(Hill, Bond, Mulvey i Terenzio 2000). L'objectivitat en la IA ve donada doncs “per la mesura en 

què s'ha creat en grup, a partir del diàleg interpersonal i d'un procediment que va dels 

elements concrets a la totalitat abstracta, per tornar a allò concret, però ja en condicions 

d'aferrar-ho i generar acció” (Malo 2004: 32). La imatge de l'espiral és àmpliament utilitzada 

per il·lustrar la forma que prenen aquestes recerques on s'alterna permanentment 

diagnòstic, acció i reflexió.  

En el proper apartat explicaré amb detall l'estructura i dinàmica en espiral que han pres el 

GapWork i l'USVreact, però abans voldria exposar els seus trets definitoris. A part de seguir 

els principis de la Recerca Activista Feminista de Biglia (2007) descrits anteriorment, també 

incorporen algunes de les característiques de les IAF descrites per Maguire (2001). Aquestes 

són: 

• Treball per incorporar una mirada interseccional. S'adopta aquesta mirada tant en la 

conceptualització de les VGs i VSs, així com en el disseny de les activitats, exemples, etc. 

• Experimentació amb relats de recerca polivocals, per exemple, amb el fet d'incloure les 

veus del màxim d'agents en els models d'avaluació dels programes formatius 

(participants, formadores, observadores externes, avaluadores internes del projecte). 

• Cerca d'espais perquè totes les veus (i silencis) siguin escoltades i usar la veu pròpia per 

qüestionar les relacions de poder. S'adopta una mirada complexa de la paraula i els 

silencis que té en compte les diferents implicacions del fet d'agafar la paraula. En aquest 

sentit, s'ofereix a les participants l'espai i el poder per decidir si accionar o no, si trencar el 

silenci o no. Es respecta els ritmes i voluntats de totes les participants. 
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• Es pren l'experiència quotidiana com a font legítima de coneixement. A les formacions 

es busca connectar allò personal (micro) amb les estructures i institucions socials (macro) 

que sovint defineixen i donen forma a la vida de la gent de manera poc visible. 

El GapWork i USVreact es caracteritzen a més a més, per posar el focus en la inclusió de 

multiplicitat de d'accions i tècniques de recerca tal com es proposa en la investigació 

feminista (Hill, Bond, Mulvey i Terenzio 2000). La diversitat en la metodologia de recerca 

feminista és elevada i no prioritza cap tècnica ni enfocament particular, al contrari, les 

propostes són aplicables tant en el camp qualitatiu com quantitatiu, inductiu o deductiu, 

participatiu o no, en un laboratori o a la vida real; sempre i quan es posin sobre la taula les 

condicions de producció del coneixement i el punt de vista des del qual es produeix la 

recerca (Martínez et al 2014).  

3.2. Disseny metodològic: la màquina orgànica 

El GapWork i l'USVreact tenen una estructura comuna. Es componen de tres nodes d'acció 

propis d'intervencions formatives (contextualització, disseny-implementació de les 

formacions i avaluació) i tres lògiques o principis processuals caracteristics de les IAF 

(reflexivitat, col·laboració i difracció).  

M'agrada imaginar les nostres IAFs com màquines orgàniques que contenen llavors  

d'esquemes socioculturals nous i variats, no jeràrquics ni cisheterosexistes. A la Figura 3 

comparteixo un collage que il·lustra, tal i com la imagino, una d'aquestes màquines.  

Els tres nodes són les peces interconnectades de l'engranatge permanentment actiu de la 

màquina, el funcionament intern de la qual és flexible i orgànic: hi ha recurrència en 

l'activació dels nodes, però també modificacions de la seva mida, del ritme i la direcció de 

rotació de les peces de l'engranatge.  

Així mateix, l'aparell no funciona sense altres elements: la reflexivitat, que és la font d'energia 

que requereix per avançar; la col·laboració, que correspon al lubricant que les peces utilitzen 

per relliscar fluidament; i la difracció, que és la capacitat de reproduir-se i multiplicar els seus 

propis engranatges en forma d'espiral fractal. Arran d'aquest darrer principi, a un cert punt 

apareixen noves màquines que, adquirint forma i color propis, es comencen a desplaçar amb 
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autonomia per l'espai també amb un objectiu de transformació social. En aquest sentit, com 

veurem als següents apartats, les continuïtats entre GapWork i USVreact són múltiples i el 

disseny metodològic del primer ha facilitat en gran mesura el del segon.  

Figura 3. Prototip de màquina orgànica 

Font: Composició d'Irene Colell Matamala. 
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En definitiva, les nostres IAF es preveuen com a processos oberts que admeten canvis 

continus ja sigui en el disseny del programa formatiu, els instruments d'avaluació o les 

dinàmiques d'organització dels equips. Veiem a continuació el detall de les trames que 

conformen els  seus dissenys metodològics: principis processuals i disseny dels nodes.  

3.3. Les lògiques processuals 

3.3.1. Reflexivitat 

La pràctica d'aquesta eina metodològica fonamental per les recerques feministes i les IA 

l'apliquem en diferents sentits. És important perquè partim, com hem vist, del 

reconeixement de l'existència de relacions de poder interseccionals en els processos de 

contextualització, formació i avaluació i, per tant, hem volgut fer-les visibles i negociar-les 

com a estratègia de des-naturalització i de-construcció del propi poder. En els nostres casos, 

incorporar una lògica reflexiva ha comportat: 

1. Establir espais formals entre formadores, avaluadores i coordinadores on posar en comú 

emocions i opinions sobre l'existència de diferents rols amb responsabilitats i funcions 

diferenciades dins dels equips i per parlar sobre el poder, i el seu maneig, tant dintre de 

l'aula com fora. 

2. Incloure la reflexivitat en les activitats del curs, per tal que les participants adquireixen 

eines per ser conscients de les relacions de poder i els seus efectes durant les formacions, 

però també a la seva vida personal i laboral. 

3. Donar importància al node avaluació i incloure el procés mateix com element a avaluar, i 

no quedar-se només amb dimensions com l'impacte de l'acció formativa en les 

participants. 

4. Reconèixer la influència de la posicionalitat de les avaluadores en la posada en pràctica 

d'activitats avaluatives. 

Algunes recercadores feministes han assenyalat que és important evitar quedar-se en un 

exercici reflexiu d'autoconsum sense gaire recorregut. És més interessant compartir les 

experiències i els aprenentatges que se'n deriven, de manera que altres persones puguin 
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inspirar-se, aprendre i també dialogar amb els elements que portin a debat (Gandarías 2014, 

Biglia i Jiménez 2012, Martínez et al 2014). 

3.3.2. Difracció 

Amb Haraway (2004) i Biglia i Bonet (2009) reconec la insuficiència de la pràctica reflexiva. 

Sovint més que partir de sí en una activitat analítica i interpretativa que busca les relacions 

d'afectació de les situacions personals en el desenvolupament de la recerca, les recercadores 

simplement es queden en sí en un exercici merament descriptiu. Per a què això no passi, la 

lògica difractiva pretén difondre al màxim tant els resultats com els processos subjacents (i 

les relacions entre uns i altres) per a què les lectures i relectures dels mateixos es 

multipliquin i difuminin, com la llum al difractar-se. Així, “quan la llum es difracta no es 

reprodueixen imatges autèntiques del raig lluminós original, sinó que aquest és desviat i 

difuminat en diferents raigs modificats pel passatge a través dels elements. De manera 

equivalent, a través de la pràctica difractiva en recerca, no es reprodueix una imatge 

incontaminada i objectiva del procés, sinó diferents narratives subjectives que, no són 

només el resultat d'un procés de transformació ampli, sinó poden ser la llavor de múltiples 

reconfiguracions i lectures per part d'altres agents” (Biglia i Bonet 2009:4). 

A la pràctica, als nostres projectes, aquesta lògica s'ha traduït en: 

1. Publicar els programes formatius en format de guia d'accés obert perquè es pugui 

replicar amb les adaptacions pertinents a cada context. 

2. Difondre les accions desenvolupades per les participants després d'acabar el curs. 

3. Publicar els aprenentatges sorgits dels processos de recerca pel que fa a la col·laboració 

entre acadèmica, tercer sector i administració pública (Publicació 3). 

3.3.3. Col·laboració 

A través de la lògica col·laborativa vinculem persones, institucions i entitats públiques i 

privades en els processos de disseny, planificació, formació, avaluació i co-construcció de 

coneixement. Això permet tenir en compte punts de vista i experiències variades fomentant 

que cada agent aporti el seu coneixement situat. S'intenta evitar així caure en dinàmiques de 
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competitivitat (per exemple, acadèmia versus tercer sector) que generen exclusions o lluites 

estèrils per veure quin coneixement és més vàlid o qui té major legitimitat per intervenir 

davant les VG.  

Un fet a destacar específicament del GapWork és que aposta per trencar la distància entre 

entitats del tercer sector, administració pública i acadèmia i s'organitza a partir de la 

col·laboració entre aquests agents. L'USVreact destaca, per la seva banda, per adoptar un 

enfocament comunitari i formar no només professorat universitari, sinó també PAS i 

alumnat.  

En aquest sentit, donem importància al diàleg entre la multiplicitat de veus dels diferents 

agents implicats, que també inclouen mirades d'avaluadores externes i persones expertes. 

Així s'integra les veus de: les persones participants en les formacions, les formadores, les 

avaluadores internes del projecte (que de vegades són les mateixes formadores o persones 

contractades pel projecte durant tot el procés), les avaluadores externes, les persones 

referents de les administracions públiques implicades al GapWork i persones referents de 

protocols i/o relacionades amb l'abordatge de les VSs de l'àmbit universitari o el tercer sector 

en el cas de l'USVreact. 

Tal com s'explica a la Publicació 2, en el model proposat no es dona més importància a unes 

veus que a altres, sinó que es reconeix el punt de vista situat de cada subjecte i es dona espai 

a tots ells. A més, les participants als cursos són més que informants ja que col·laboren en el 

procés d'interpretació de resultats i poden proposar canvis i millores sobre les mateixes 

formacions en diversos nivells: l'enfocament, la metodologia, la temàtica, exemples i 

activitats concretes. 
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3.4. Els nodes 

Els vincles entre GapWork i USVreact són nombrosos. Ambdues IAF posen al centre la 

formació com a estratègia de desarticulació de les VGs, comparteixen bona part de l'equip de 

treball  i s'articulen a partir de tres nodes: la contextualització, el disseny-implementació 14

dels processos formatius i l'avaluació. El node del disseny de les accions formatives d'un i 

altre projecte tendeix a mirar endavant i el node de l'avaluació enrere, interseccionant en el 

moment d'establir recomanacions per a l'acció futura (Nirenberg et al 2003). Aquestes 

recomanacions es reprenen durant la reprogramació dels cursos, moment en què és 

imprescindible mirar el present i fer un exercici de recontextualització i adaptació a les 

necessitats dels grups i a les lògiques institucionals, culturals i organitzatives particulars dels 

espais on es duen a terme. D'aquesta manera, en processos educatius con els nostres, la 

contextualització, el disseny-implementació i l'avaluació són accions recurrents que, a voltes, 

es solapen (Tejedor 2000). Sóc conscient, per tant, que presentar els nodes per separat, tal i 

com faig a continuació, és un recurs expressiu necessari però artificial què aïlla les peces d'un 

mateix engranatge. 

Així mateix, com veurem al llarg de l'apartat entre GapWork i USVreact, s'activa una 

dinàmica fractal de sumar aprenentatges. L'equip decideix introduir ajustos en el disseny 

dels nodes, no només degut al canvi de tema i de context educatiu, als requeriments de la 

convocatòria i a la composició dels equips nacionals i internacionals; sinó també, a les 

conclusions de les reflexions autocrítiques sobre els tres nodes del primer projecte. En 

aquest apartat detallo el disseny de les accions posades en marxa en cada node, descrites a la 

Taula 3, i les poso en relació amb els objectius de la tesi. Les accions impliquen diferents  la 

participació de diferents agents que descric a la Taula 4.  

 Per veure la composició de l'equip del GapWork podeu anar al següent enllaç: https://pedagogia.fcep.urv.cat/14

gapwork/index.php/ca/ i del'UsvReact: http://usvreact.eu/ca/partners/
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Taula 3. Accions i instruments implementats, per node i projecte. 

Font: elaboració pròpia. 

GapWork USVreact

Contextualització Anàlisi documental, anàlisi de contingut 

Entrevistes informals i obertes 

Coneixement de camp de les entitats 
feministes 

Dinàmiques participatives dels cursos 

Reunions dels equips locals i 
internacionals

Anàlisi de contingut temàtic-inductiu 
dels protocols 

Entrevistes semi-estructurades 

Grup de discussió 

Dinàmiques participatives dels cursos 

Participació a debats amb altres agents 

Reunions dels equips locals, estatals i 
internacionals 

Grup de discusió amb expertes

Disseny-
implementació de 
l'acció formativa

Plantilles unificades pel disseny de 
continguts i metodologies de les 
sessions 

Reunions dels equips locals i 
internacionals

Reunions dels equips locals, estatals i 
internacionals 

Grup de discusió amb expertes

Avaluació Tècniques de producció d’ informacions 
i dades 

Qüestionaris pre i post 

Fitxes de seguiment de les formadores 

Observacions 

Fitxes de disseny i avaluació d'accions 
pedagògiques per part de les participats 
del curs 

Grup de discusió 

Dinàmiques de sistematització i 
interpretació: 

Informes avaluatius 

Reunions dels equips locals i 
internacionals  

Tècniques d'anàlisi: 

Anàlisi estadística bàsica 

Anàlisi de contingut

Tècniques de producció d’ informacions i 
dades 

Qüestionari post 

Fitxes de seguiment de les formadores 

Observacions 

Entrevistes posteriors als cursos 

Dinàmiques de sistematització i 
interpretació: 

Informes avaluatius 

Reunions dels equips locals i 
internacionals  

Grups de treball 

Tècniques d'anàlisi: 

Anàlisi estadística bàsica 

Anàlisi de contingut 
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Taula 4. Agents implicats a les IAF GapWork i USVreact. 

Font: elaboració pròpia.  

3.4.1. Contextualització 

La contextualització serveix per conèixer les característiques dels entorns institucional i 

cultural on es desenvolupen les formacions i tenir-los en compte en el disseny del programa, 

la planificació dels cursos i la seva implementació. Està creuada per la lògica processual de la 

reflexivitat i, com els altres nodes, no és una activitat puntual sinó un seguit d'accions que es 

posen en marxa permanentment al llarg dels projectes. En iniciatives internacionals com les 

nostres és un node especialment rellevant perquè permet adaptar els continguts 

(terminologia, marcs interpretatius), la metodologia (exemples, casos) i la logística (horari, 

calendari, durada) al perfil de les participants alhora que es té en compte les particularitats 

de cada territori i context institucional. 

Una primera acció per la contextualització del GapWork, relacionada amb l'objectiu específic 

1 de la tesi, correspon a l'anàlisi documental de vuit lleis vigents en aquell moment en 

matèria de VGs a Catalunya (sis espanyoles i dues catalanes). Barbara Biglia i Maria Olivella 

Agent Descripció Referència

Participants Persones que han participat dels cursos com alumnes. En el cas del GapWork 
són professionals que treballen amb joves i en el USVreact membres de la 
comunitat universitària (estudiants, professorat i PAS)

P

Formadores Persones que han impartit els cursos sobre VGs i VSs. Al GapWork han estat 
membres de les cooperatives Candela i Tamaia, i al USVreact la Barbara Biglia, 
la Sara Cagliero i la Ivana Soto.

F

Avaluadores 
Internes

Aquelles que han participat en totes les fases de la IAF. Al GapWork vam ser la 
Barbara Biglia i jo mateixa i al USVreact la Barbara Biglia i la Sara Cagliero. 

AI

Avaluadores 
Externes

Aquelles que sense participar del disseny dels cursos realitzen tasques 
puntuals d'avaluació. Al GapWork són la Maria Olivella, la Pilar Folgueiras i la 
Conchi San Martín que van observar alguns grups i van dinamitzar alguns 
grups de discusió. Al USVreact vam ser l'Alba Sáez i jo mateixa que tot i estar 
contractades, no vam formar part de l'equip que va dissenyar l'avaluació ni 
impartir els cursos.

AE

Administració 
pública

Persones referents dels projectes a l'Administració pública. AP

Expertes Persones expertes en VGs i de protocols de VGs a les universitats. EXP
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realitzen una anàlisi de contingut qualitativa manifesta i temàtica orientada a conèixer el 

marc interpretatiu jurídic del territori on es desenvolupa el projecte que, com hem vist en el 

capítol anterior, en cap cas és neutral (Igareda i Cruells 2014). De fet, les definicions dels 

fenòmens socials generades per l'Estat, al ser imposades, tenen un gran impacte en la 

comprensió popular dels mateixos (Toledo 2020). Els resultats de l'ànàlisi a més també 

s'inclouen com a continguts de les formacions.  

Les categories per l'anàlisi de contingut de les lleis són definides prèviament en un procés de 

tall deductiu i corresponen a: àmbits que regula, consideració del jovent, col·lectius LGTBI, 

mesures preventives i/o educatives, i al·lusió a les necessitats de diferents col·lectius.  

Paral·lelament, la Barbara Biglia i jo mateixa valorem la necessitat d'entendre les lògiques de 

les institucions en el marc de les quals es realitzen les formacions: Departament 

d'Ensenyament i l'Agència Catalana de Joventut. Amb aquest exercici volem conèixer com 

comprenen l'abordatge de les VGs en joves i posem especial èmfasi a avaluar l'espai que 

ocupen les formacions per a professionals en aquest tema en les seves polítiques. Per això 

que el node preveu la realització d'entrevistes informals i obertes a les referents de les 

institucions.  

Així, durant el primer any del GapWork, abans d'iniciar els cursos, entrevistem a la 

responsable de Transversalitat del Departament d'Ensenyament d'aquell moment, i a la 

tècnica de gènere de l'Agència Catalana de Joventut. Aquesta última a més, ens posa en 

contacte amb les responsables territorials de l'Agència de Girona, Lleida, Manresa i 

Tarragona amb qui vam mantenir converses telefòniques informals prèvies a l'inici de les 

accions formatives en cadascuna d'aquestes ciutats. Aquestes entrevistes ens permeten 

detectar les particularitats dels grups, els espais físics on es desenvoluparan les accions 

formatives i els estils d'intervenció amb joves a cada territori. Tanmateix, ens ajuden a 

identificar perfils i necessitats de les futures participants i apropar-nos a la cultura 

avaluadora de formacions a Catalunya . La realització de totes aquestes entrevistes respon 15

al primer i tercer objectiu d'aquesta tesi doctoral. 

 El registre de les entrevistes es va fer a través de notes en paper.15
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La contextualització també és nodreix, com a tercera acció, del recull del coneixement del 

camp que tenen les entitats feministes: Candela i Tamaia. Aquestes tenen un coneixement 

basat en el seu llarg bagatge d'intervenció amb joves, professionals i dones que 

comparteixen al llarg de la IAF. A partir d'aquests sabers situats, per exemple, les entitats 

dissenyen casos pràctics a analitzar i resoldre durant els cursos per tal que les participants 

desenvolupin aprenentatges basats en el context. 

Per acabar amb la contextualització del GapWork, algunes de les dinàmiques participatives 

implementades a l'aula durant els cursos i que responen als objectius específics 1 i 3 

d'aquesta tesi, permeten certa (re)contextualització de la IAF. És el cas de les activitats 

orientades a que les participants identifiquin desigualtats i VGs presents al seu espai 

d'intervenció educativa. Les informacions recollides durant aquests exercicis serveixen per 

caracteritzar la situació actual del jovent, l'aparició de noves manifestacions de violències, 

l'existència d'estratègies de resistència, etc. Altres dinàmiques participatives permeten al seu 

torn identificar els mites que tenen les participants sobre les dones que pateixen violència, 

els homes que n'exerceixen, l'amor i les persones LGTB. Són activitats que, d'alguna manera, 

ajuden a identificar el marc interpretatiu de les violències que presenten les participants. Si 

bé és cert que no es preveu un registre minuciós de tot allò que les participants comparteixen 

durant aquests exercicis, es demana a les formadores que registrin aquesta informació a les 

Fitxes de seguiment de les sessions (un dels instruments del node avaluació d'ambdós 

projectes que descriuré més endavant).  

Per la seva banda, la contextualització de l'USVreact comença per estudiar les polítiques 

universitàries catalanes en matèria de VSs. En aquesta direcció la Barbara Biglia i la Sara 

Cagliero dissenyen una anàlisi de contingut temàtica-inductiva dels protocols en l'àmbit de 

les VSs de nou universitats catalanes  que es vincula amb l'objectiu primer de la tesi. 16

L'anàlisi serveix per entendre la formalitat dels protocols però és insuficient per conèixer el 

 Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Barcelona (UB), Universitat 16

Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Universitat 
de Girona (UdG), Unversitat Politècnica de Cataluna (UPC), Universitat de Lleida (UdLl) i la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC).
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desplegament de les mesures, les articulacions i fragilitats durant l'aplicació així com altres 

elements clau a l'hora de determinar el seu funcionament.  

L'equip acorda, per tant, realitzar també entrevistes semiestructurades a una mostra 

intencionada de persones amb càrrecs rellevants sobre VSs, protocols i/o atenció entorn les 

VSs d'universitats catalanes que permetin identificar si hi ha sensibilitat i compromís (i de 

quin tipus) en la lluita contra aquesta problemàtica, més enllà del que formalment recull 

cada protocol.  

En concret, entre l'abril i  el novembre de 2016 la Sara Cagliero efectua tretze entrevistes a 

catorze professionals (una va ser doble) de vuit de les nou universitats catalanes (sis a la URV, 

dos a la UAB, una a la UPF, una a la UB, una a la UPC, una a la UdL i una a la UVic-UCC) . Al 17

febrer de 2018 s'afegeix una darrera entrevista a una informant de la UdG i s'intenta sense 

èxit concretar una entrevista amb la UOC.  

Les entrevistes giren al voltant dels següents blocs, sempre amb flexibilitat i deixant espai a 

que la informant apunti informacions no previstes: 

1. Aspectes a destacar del protocol i de la política universitària sobre VSs (d'on sorgeix, 

valoracions de la persona entrevistada respecte les mancances i punts forts). 

2. Formacions realitzades a la universitat sobre el tema i altres eines de prevenció. 

3. Valoracions respecte els casos atesos/casos d'activació del protocol. 

Així mateix, l'equip decideix complementar les informacions produïdes durant les 

entrevistes amb la posada en marxa d'un grup de discussió durant la primera trobada del 

Grup de treball amb perspectiva feminista sobre violències sexuals a les universitats 

[GtFVSU-1] on treballar, entre d'altres temes, la construcció de casos reals/realistes per 

 Les entrevistades complien diferents perfils: representant sindical, responsable de formació del PAS i PDI, cap 17

de prevenció de riscos laborals, persona de referència del protocol, referents d'observatoris i centres de 
violència de gènere i d'igualtat, responsables d'unitats d'atenció psicològica, delegada de rectorat per les 
polítiques de gènere, cap d'unitat d'igualtat de gènere i psicòloga que atén casos de violència de gènere.   
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treballar durant el curs (activitat 2.1 de la formació ). Aquesta tècnica es vincula amb el 18

segon objectiu de la tesi. 

La sessió organitzada i dinamitzada per la Barbara Biglia i la Sara Cagliero té lloc a l'octubre 

de 2016 a la UPF i hi participem tretze expertes, algunes entrevistades prèviament per la Sara 

Cagliero, majoritàriament professores, PAS i estudiants de diferents universitats catalanes i 

d'alguna entitat del tercer sector. Les participants som: Patsili Toledo (UAB), Trinidad Donoso 

(UB), Maria Mena (UAB), Teresa Cabruja (UdG), Montserrat Rifà (UAB), Pilar Folgueiras (UB), 

Laura Roman Martín (URV), Tania Vergé (UPF), Diego Marchante (UB), Meri Rodríguez 

Lourenço, Ivana Soto León, Carla Maenza (UPF) i jo mateixa .  19

L'objectiu de la sessió és generar un espai col·lectiu de debat que ajudi a sortir de la lògica del 

marc interpretatiu institucional de les VSs. Es vol construir casos que parteixin de la definició 

àmplia de VSs utilitzada en el projecte que inclou un gran ventall de manifestacions, tals om 

algunes formes de LGTBIfòbia i de violència simbòlica i institucional, així com elements que 

atorguen complexitat a l'anàlisi com tenir en compte el rol de les persones implicades en els 

casos de violència (és un professor i una alumna? és entre un company i una acompanya de 

feina? etc.). 

Les accions que incorpora la contextualització de l'USVreact presentades fins ara  estan 

dirigides a recollir la veu de persones referents o expertes en VSs que tendeixen a estar 

altament informades. Així que l'equip preveu incorporar les visions d'altres perfils per tal 

d'apropar-se a una comprensió més holística de la cultura d'abordatge de les VSs a les 

universitats. En aquest sentit, el disseny dels cursos inclou una activitat d'anàlisi dels 

protocols de cada universitat per part de les participants que permet generar, de 

conformitat amb el primer i segon objectiu d'aquesta tesi, un espai on captar vivències, 

discursos i opinions al voltant de la gestió universitària de les VSs que tenen persones no 

vinculades específicament al tema. 

 Podeu veure el detall de les activitats al capítol referit al curs dissenyat per la URV de la guia: Luxán, Biglia i 18

Azpiazu (eds.) (2018) “Violencias sexuales: una asignatura pendiente. Guia para afrontar les violencias 
sexuales en las universidades”.

 La meva participació va ser en qualitat doble: com a formadora de Candela i com a assessora del projecte 19

USVreact.
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Per últim, també relacionada amb el primer i segon objectiu, la Barbara Biglia i la Sara 

Cagliero participen en un cicle de debats sobre l'aplicació de la llei LGTBI a les universitats 

catalanes amb altres persones expertes que també serveix per la contextualització. Aquesta 

acció permet un major coneixement del desplegament real de les polítiques LGTBI+ a cada 

universitat, la detecció de mancances i conflictes, la valoració de noves formes per vincular-

les a les polítiques al voltant de les VSs que fins al moment acostumen a articular-se per 

separat. Així mateix, facilita la creació de xarxes de professionals expertes en la matèria, 

alimentant així la lògica processual col·laborativa. 

Moltes de les accions i instruments presentats en aquest apartat, tant del GapWork com de 

l'USVreact, s'acompanyen de dinàmiques col·lectives de sistematització i interpretació de les 

informacions que faciliten l'exercici de la recontextualització. Destaquen, en aquest sentit, 

les reunions dels equips locals de recerca i formació, per separat i conjuntament, així com 

les reunions internacionals amb les coordinacions de cada país . En el cas de l'USVreact s'hi 20

afegeixen també les reunions entre l'equip de la URV i el de la UPV-EHU. 

3.4.2. Disseny-implementació de l’acció formativa 

El segon node, coherent amb el segon objectiu de la tesi, s'orienta a idear accions formatives 

i portar-les a la pràctica sempre aplicant els tres principis processuals descrits anteriorment. 

El disseny dels programes formatius, per exemple, es construeix de manera col·laborativa en 

ambdós projectes al llarg de processos que duren el temps de les mateixes IAF.  

Al GapWork organitzem deu cursos que podem agrupar en tres tandes segons el perfil 

professional de les participants (Taula 5). 

 Al GapWork les reunions internacionals on van prendre especial protagonisme les accions del node 20

contextualització van ser a Londres del 10 de març al 12 de març de 2013 i a Dublin els dies 23 i 24 de 
setembre de 2013. Al USVreact van tenir lloc a Briton els dies 18 i 19 d'abril de 2016 i a Torino els dies 10 i 11 de 
febrer de 2016. 
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Taula 5. Cursos organitzats durant el GapWork segons perfil de les participants. lloc de 

realització i tanda. 

Font: elaboració pròpia. 

La primera tanda realitzada entre l'octubre de 2013 i el gener de 2014 i coorganitzada amb el 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es concentra a la ciutat de 

Barcelona. Amb la segona tanda sortim a la resta del territori català amb la col·laboració de 

l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas s'implementa 

entre gener i maig de 2014. Per últim, s'ofereix un darrer curs, que conforma la tercera tanda, 

format per persones militants del moviment feminista interessades en el camp de la 

formació de professionals i que havien anat mostrant el seu interès en l'acció formativa però 

no havien tingut l'oportunitat de participar-hi perquè no estaven vinculades al Departament 

d'Ensenyament ni a l'Agència Catalana de Joventut.  

De les 189 participants als cursos, la majoria (164) acaben tot el procés formatiu complint els 

requisits del 80% d'assistència i el disseny de l'acció pedagògica. El perfil de les participants 

respon al perfil majoritari de la gent que treball en l'àmbit social i és bastant homogeni a 

nivell de: gènere (84% dones), edat (mitjana de 40,5 anys), lloc de naixement (majoria a 

Grup Perfil Lloc Tanda

G1 Professorat cicles formatius Barcelona 1

G2 Tècnics/ques d'integració social (TIS) i Infermers/es del Programa Salut i Escola Barcelona 1

G3 Professorat cicles formatius Barcelona 1

G4 Tècnics/ques d'integració social (TIS) i Infermers/es del Programa Salut i Escola Barcelona 1

G5 Tècnics/ques joventut, dinamitzadors/es i informadors/es juvenils, altres Girona 2

G6 Tècnics/ques joventut, dinamitzadors/es i informadors/es juvenils, altres Barcelona 2

G7 Tècnics/ques joventut, dinamitzadors/es i informadors/es juvenils, altres Manresa 2

G8 Tècnics/ques joventut, dinamitzadors/es i informadors/es juvenils, altres Lleida 2

G9 Tècnics/ques joventut, dinamitzadors/es i informadors/es juvenils, altres Cambrils 2

G10 Feministes interessades Barcelona 3

94

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



Catalunya), nivell educatiu (majoria amb educació superior i un 35% amb màster o 

doctorat). De totes les professionals inscrites al curs, només un 6% té formació específica o 

màster relacionat amb les VGs, i poc més de la meitat han participat en algun curs puntual 

sobre violències (61%). El perfil és relativament variat pel que fa al sector laboral al que 

pertanyen, sempre dintre del camp de la intervenció social (Taula 6).  

Taula 6. Perfil laboral de les participants del GapWork. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides als Q-pre i Q-post. 

Seguint amb el GapWork, la Barbara Biglia i jo mateixa, seguint les directrius de la 

coordinació internacional, proposem crear conjuntament amb Candela i Tamaia un curs de 

trenta hores de durada distribuït en cinc sessions presencials. L'estructura general del curs i 

els continguts-marc de les sessions els llança la Barbara Biglia com a coordinadora general. 

Les entitats estan d'acord en dissenyar una primera sessió introductòria on es treballin les 

arrels i causes de les VGs, una segona focalitzada a la violència en l'àmbit de la parella 

heterosexual, una tercera orientada a l'heteronormativitat i la lgtbifòbia, una quarta on 

s'abordin altres manifestacions i l'anàlisi del marc legislatiu vigent en aquell moment i una 

cinquena per treballar els recursos i serveis disponibles, els circuits de derivació i per 

dissenyar grupalment accions pedagògiques a implementar als llocs de treball de les 

participants. 

Perfil laboral % del total

Professionals de joventut (tècnics/ques,dinamització, orientació) 29%

Professorat cicles formatius sociocomunitaris 19%

Infermers/es Programa Salut i Escola 19%

Tècnics/ques d'integració social TIS 8%

Educadors/es  no formals 9%

Professionals serveis de dones 7%

Altres 8%
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Des de la URV considerem important que part de les meves tasques siguin: facilitar que les 

formadores coneguin i transmetin el més curosament possible el paradigma ampli de les 

VGs incloent la perspectiva interseccional en tots els continguts; així com promoure un bon 

equilibri entre els continguts conceptuals i aplicats. Una altra de les meves tasques, no 

menys important, és la de garantir la unitat i la coherència del curs evitant que hi hagi 

repeticions o incoherències greus entre les sessions que donin la sensació de fragmentació.  

Per tal de mantenir la coherència interna del curs, decidim que els continguts de les quatre 

primeres sessions s'elaborin conjuntament entre les dues entitats, tot i que Candela 

s'encarrega d'impartir la primera sessió i la tercera, i Tamaia lidera la segona i la quarta. La 

cinquena es dissenya col·lectivament i s'imparteix de forma alterna per part d'una o l'altra 

entitat. El fet de promoure l'alternança és un recurs per donar major integració a les sessions 

i als seus continguts. 

Les entitats dissenyen el programa a través de plantilles unificades de manera que totes les 

sessions tenen una mateixa estructura: títol, objectiu general de la sessió, objectius de 

continguts, objectius aplicats, continguts, activitats i temporització. Cada cooperativa 

comença treballant una sessió i fa una primera proposta que després es posa en comú i es 

debat afegint les modificacions proposades pels altres agents. Així s'assegura que les dues 

entitats coneguin amb detall el conjunt del curs i puguin relacionar els continguts entre 

sessions. 

Els cursos de l'USVreact s'organitzen en dues tandes, la primera dirigida a la comunitat 

universitària de la URV i la segona dirigida a altres universitats catalanes (Taula 7).  
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Taula 7. Cursos organitzats durant l'USVreact segons perfil de les participants. lloc de 

realització i tanda. 

Font: elaboració pròpia. 

La facilitat per muntar els cursos viscuda al GapWork malauradament no es repeteix a 

l'USVreact. L'equip de govern de la URV d'aquell moment no facilita la implementació del 

programa formatiu més enllà d'un dels grups, el FU1, que es considera finalment part del Pla 

Oficial de Formacions del PAS i que compta amb la presència de responsables del Protocol 

d'actuació en cas de possible assetjament i d'algunes unitats administratives. La resta de 

formacions a la URV s'han d'autoorganitzar entre el gener i el març de 2017.  

Tanmateix, la col·laboració amb les altres universitats catalanes és molt positiva a l'hora 

d'organitzar les accions formatives. La segona tanda, desenvolupada entre l'abril i el maig 

del mateix any, consisteix a formar persones d'altres universitats catalanes perquè 

reprodueixin el curs posteriorment als seus centres. Finalment es planifiquen cursos a les 

UVic-UCC, UAB i UPF; dirigits a grups mixtos d'alumnat, professorat i PAS, excepte la UPF que 

organitza un grup exclusiu de PAS. 

Tanda Grup Perfil Lloc Tanda

1 FU1 PAS URV 1

1 FU2 PAS, PDI, Estudiants URV 1

1 FU3 PAS, PDI, Estudiants URV 1

1 FU4 PAS, PDI, Estudiants URV 1

1 FU7 PDI, Estudiants URV 1

1 FU8 PDI, Estudiants URV 1

1 FU9.1 PAS, PDI, Estudiants URV 1

1 FU9.2 PAS, PDI, Estudiants URV 1

1 FF1 F del projecte URV 1

2 FF2 PAS, PDI UVic-UCC 2

2 FF3 PAS, PDI UAB 2

2 FF4 PAS UPF 2
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A excepció del grup FF4 de PAS de la UPF, les participants s'apunten de forma voluntària 

perquè l'obligatorietat pot comportar actituds de resistència entre les participants i entorpir 

el treball de revisió personal necessari per produir un canvi sociocultural (Azpiazu, Luxán, 

Biglia i Cagliero 2018). En aquest sentit, l'obligatorietat pot entrar en conflicte amb l'ús de 

pedagogies feministes perquè és molt difícil establir processos de diàleg i aprenentatge 

participatiu amb persones que no volen estar a l'espai formatiu. 

L'equip formatiu de l'USVReact instrueix a Catalunya un total de 97 persones (de 160 

inscrites) de les comunitats universitàries catalanes entre PAS (67%), PDI (27%) i estudiants 

(31%); moltes d'elles amb càrrecs d'atenció directa a l'alumnat i rols de referencialitat, i 

algunes són les encarregades dels protocols en temes de VSs de les seves institucions i 

responsables d'organitzar formacions. Potser per això un terç de les participants de les 

tandes 1 i 2 s'animen a rebre la sessió extra.  

Tal com sol succeir en les formacions sobre VGs i VSs, la majoria de participants són dones de 

mitjana edat (37) (Q-post). Més de la meitat de participants estan adscrites a la URV (67%) 

perquè és la universitat que coordina el projecte, però la UPF (15%), la UAB (11%) i la UVic-

UCC (7%) també reben formacions i, de fet, esdevenen sòcies del projecte durant el procés de 

la IAF ja que volen formalitzar la seva gran motivació amb el tema.  

En el cas de l'USVreact el treball col·laboratiu de disseny del curs es dona entre l'equip de la 

URV i el de la UPV-EHU. Ambdós grups parteixen de la preocupació per la invisibilitat del 

tema i per l'enfocament assistencial present en el context universitari. En una primera reunió 

presencial a Londres els equips acorden dissenyar un curs de quatre blocs temàtics que 

serveixi per proposar estratègies de canvi i apoderament i que es concreti en: 

• Treballar els elements estructurals que envolten les VSs i la cultura que les possibilita i 

afavoreix. Entendre que els seus fonaments no radiquen en els comportaments 

personals, sinó que són un reflex de les estructures socials i actuen com a mecanismes de 

control i reforç d'aquestes mateixes estructures. 

• Trencar mites sobre les suposades víctimes i agressors. 

• Superar l'enfocament assistencial i la victimització.  
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• Establir diàlegs i debats, en comptes d'optar per transmetre coneixements des de “qui en 

sap” a “qui no en sap”.  

• Introduir treball vivencial, l'autoreflexió i alternar teoria i exercicis pràctics. 

A partir d'aquests principis comuns cada equip desenvolupa amb profunditat dos dels 

quatre blocs acordats i després els comparteix amb l'altre equip que, al seu torn, revisa la 

proposta i la fa seva adaptant-la al seu context i a l'estil pedagògic propi. Es compta amb 

diferències de partida com que els cursos de la UPV-EHU no poden superar les vuit hores per 

indicacions de la universitat. A la URV, en canvi, el curs conté deu hores en dues sessions, tal 

com marquen els seus estàndards. A Catalunya, el disseny de la formació (estructura, 

continguts, definició dels casos, metodologies) es debat també al grup de discussió 

d'expertes celebrat durant la primera sessió del GtFVSU-1 a l'octubre de 2016. 

En coherència amb l'objectiu de les IAF i el principi processual de la difracció ambdós 

projectes busquen promoure accions en cadena on les participants s'apropiïn els continguts i 

els difonguin a la seva manera. Això fa que, en alguns casos, les participants dels cursos 

també esdevinguin formadores que dissenyen i realitzen accions pedagògiques. Com he 

assenyalat anteriorment, el procés pren forma d'espiral fractal. Aquest és el cas del GapWork 

on les participants han de preparar i realitzar una acció de prevenció o sensibilització amb 

joves o amb altres professionals al voltant de les VGs. Volem que apliquin els continguts 

adquirits durant les sessions del curs. Per fer el disseny grupal d'aquest exercici pràctic, les 

participants han d'omplir la “Fitxa de disseny de l'acció” que també és un instrument del 

node avaluació i que inclou els següents apartats: les dades identificatives de les 

participants, el títol  i format de l'acció, el calendari previst, el públic destinatari, els objectius 

generals i específics, la metodologia d'intervenció, els instruments d'avaluació previstos, el 

nom de qui tutoritza i altres comentaris. 

En el cas de l'USVreact, s'ofereix a les participants tant de la URV com d'altres universitats la 

possibilitat d'assistir a una sessió extra de quatre hores on adquirir eines, seguretat i 

confiança per després realitzar el curs elles mateixes. A l'USVreact, però, no s'incorpora 

l'obligatorietat de dissenyar i implementar una acció ja que els perfils són diversos i no totes 

les participants estan orientades a la intervenció. 
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Sota el principi de la reflexivitat es planifica una implementació escalonada dels cursos tant 

al GapWork com a l'USVreact, per tal de facilitar la incorporació de modificacions de 

continguts, metodologies i aspectes logístics entre uns grups i els posteriors. Les accions 

formatives, de fet, s'agrupen en tandes successives compostes per cursos dirigits a grups 

amb característiques similars (ex. perfil professional, universitat, etc.).  

3.4.3. Avaluació 

En aquest node s'hi ubiquen els processos orientats a avaluar les accions formatives agrupats 

en tres tipus: les tècniques de producció d'informacions i dades, les dinàmiques de 

sistematització i d'interpretació, i per últim, les tècniques d'anàlisi. Durant el GapWork la 

Barbara Biglia i jo mateixa vam procedir de manera experimental i creativa creant un disseny 

de tipus emergent (Tejedor 2000), sempre dintre del marc de la recerca feminista i adoptant 

una dinàmica d'avaluació i metaavaluació continuades mentre va durar el projecte i els 

recursos associats a la convocatòria de subvenció. Posteriorment, el model de l'USVreact 

s'inspira en el del GapWork però la Barbara Biglia i la Sara Cagliero decideixen incorporar 

canvis en el disseny, com veurem, partint dels aprenentatges desenvolupats en la primera 

experiència. Val a dir que, tot i que l'avaluació contínua és cada cop més recurrent en el camp 

genèric del monitoratge de programes, en l'àmbit de la prevenció de les VGs i VSs a 

Catalunya, constitueix un exercici innovador.  

La mancança d'avaluacions d'aquest tipus significa que en el moment de dissenyar el node 

comptàvem amb pocs instruments testats de producció, interpretació i anàlisi 

d'informacions sobre els aprenentatges, la utilitat i la influència dels cursos. Per això vam 

considerar que calia incloure la revisió dels instruments d'aquest node en el mateix disseny. 

Aquesta decisió es vincula amb el tercer objectiu de la tesi orientat a la creació d'instruments 

i criteris d'avaluació en el camp de la formació en VGs. 

A continuació mostro els nivells en què s'estructura l'avaluació del GapWork i l'USVreact 

(model d'avaluació) i segueixo amb la descripció de les tècniques i instruments dissenyats. Al 

llarg dels següents apartats explico les connexions entre un projecte i l'altre, deixant 
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constància de l'onada expansiva de l'espiral fractal i de les modificacions introduïdes en base 

als aprenentatges que hem fet al llarg dels processos d'IAF. 

Nivells i aspectes generals dels models avaluatius 

Existeixen diferents models àmpliament coneguts a l'hora d'avaluar programes. En el nostre 

cas seguim el suggeriment de la coordinació internacional de prendre com a punt de partida 

els quatre nivells proposats per Kirkpatrick (1978, 1996), tal com expliquem detalladament a 

la Publicació 2, però experimentant amb l'aplicació dels principis de les epistemologies 

feministes. Fugim de la falsa confrontació entre tècniques qualitatives i quantitatives (Luxán 

i Legarreta 2019; Biglia i Jiménez 2012) i aposten per un disseny de triangulació concurrent 

on es produeixen i analitzen simultàniament tot tipus de dades sobre l'acció formativa i 

“durant la interpretació i la discussió s'expliquen les dues classes de resultats i s'efectuen 

comparacions creuades de dades” (Folgueiras-Bertomeu i Ramírez 2017: 68). A la següent 

Taula podeu veure els nivells del nostre model d'avaluació. 

Taula 8. Nivells d'avaluació de l'acció formativa del GapWork i l'USVreact. 

Font: elaboració pròpia 

Les tècniques de producció d’informacions i dades 

Les tècniques utilitzades són bàsicament tres: l'enquesta, l'entrevista i l'observació. Tenen 

diferents aplicacions al llarg dels projectes i es concreten en nou instruments resumits a la 

Taula 9. Els objectius dels instruments estan vinculats al tercer objectiu d'aquesta tesi.  

Nivell Preguntes/dimensions avaluades

Resposta a la formació Valoració, satisfacció i participació.

Aprenentatges Coneixements i habilitats adquirides (conceptuals i tècniques) 

Interiorització dels aprenentatges.

Aplicabilitat Capacitat de posar en pràctica els aprenentatges del curs en el propi exercici 
professional i en les relacions quotidianes.

Efectes en cadena Coherència de les accions en cadena amb l'enfocament conceptual i 
metodològic del projecte 

Abast de les accions
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Taula 9. Tècniques i instruments de producció de dades i informacions, objectius, agents, 

projecte en el que s'aplica i annex de referència. Node Avaluació.              

Font: elaboració pròpia 

Tècnica Instrument Objectiu/s Agent Projecte Annex

Enquesta virtual 
auto-administrada

[Q-pre] 

Qüestionari Pre  

Identificar perfils d'alumnat, 
conèixer les motivacions, 
expectatives i els 
coneixements inicials abans 
de la primera sessió.

P GapWork 1

Enquesta virtual 
auto-administrada

[Q-post] 

Qüestionari Post

Conèixer la valoració de 
diferents elements del curs i 
apropar-nos als 
coneixements després de les 
sessions presencials

P GapWork 

USVreact

2 

3

Enquesta virtual 
auto-administrada

[Q-post] 

Qüestionari Post

Conèixer la valoració de 
diferents elements del curs i 
apropar-nos als 
coneixements després de les 
sessions presencials

P GapWork 

USVreact

2 

3

Enquesta en paper 
auto-administrada

[FtxSeg] 

Fitxa de seguiment 
de les sessió

Identificar necessitats 
específiques dels grups, 
conèixer la valoració de les 
activitats i altres elements 
de les sessions 

F GapWork 

USVreact

4 

(igual als 
dos)

Observació no 
participant

[Ob]  

Quadern 
d'observació

Conèixer el funcionament de 
les sessions

AE 

AI

GapWork 

USVreact

-

Enquesta virtual 
grupal auto-
administrada

[FtxD] 

Fitxa disseny de 
l'acció

Valorar la capacitat d'aplicar 
coneixements apresos

P GapWork 5

Enquesta virtual 
auto-administrada

[FtxA] 

Fitxa de l’ avaluació 
de l'acció

Conèixer la valoració de 
diferents elements relatius 
al disseny i implementació 
de l'acció

P GapWork 6

Entrevista grupal 
presencial 

[GD] 

Grup discussió Post 
formació

Comprendre la utilitat dels 
aprenentatges adquirits i 
elaborar propostes de 
millora

P GapWork 

USVreact

-

Entrevista 
presencial 

[E-post] 

Entrevista Post 
formació

Comprendre la utilitat dels 
aprenentatges adquirits i 
elaborar propostes de 
millora

P USVreact -
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Pel que fa a les enquestes, al GapWork tenim la idea d'intentar detectar els aprenentatges 

adquirits amb el curs, així com la relació entre la satisfacció, el procés formatiu, les 

expectatives i motivacions a l'hora d'inscriure's. Decidim implementar-ne dues sempre 

virtuals i autoadministrades a través del programa SurveyMonkey, una abans del curs i una 

altra després [Q-pre i Q-post respectivament].  

El Q-pre del GapWork està conformat per tres blocs d'indicadors/preguntes: perfil de les 

participants, motivació i expectatives i, per últim, coneixements inicials.  

El Q-post, en canvi, està format per quatre blocs. El primer contempla: Satisfacció general i 

específica amb els continguts, la metodologia, les activitats una a una, l'enfocament 

pedagògic i conceptual, el procés d'aprenentatge i les relacions durant el curs. El segon 

correspon a l'assoliment d'expectatives, el tercer a la utilitat i aplicabilitat i, per últim, tenim 

el bloc dels aprenentatges, que inclou autopercepció i percepció externa. 

Pel que fa al disseny d'aquests qüestionaris destaco un parell de qüestions. Tot i que les 

escales Likert són útils per valorar els diferents elements del curs de manera sintètica, no 

perment captar els matisos de les respostes així que decidim acompanyar-les de preguntes 

obertes que permeten que les participants s'expressin amb les seves pròpies paraules i 

expliquin el sentit de les puntuacions que atorguen. 

Pel que fa a l'avaluació dels aprenentatges pensem que és interessant captar la seva doble 

vessant. Per una banda, volem detectar l’autopercepció, dimensió subjectiva fonamental en 

qualsevol procés de creixement, en un bloc compartit amb la resta de països del projecte. Per 

l'altra, pretenem apropar-nos a l'adquisició d'aprenentatges a través de valorar l'adquisició 

de coneixements conceptuals i aplicats de les participants amb el curs, fet que és tot un 

repte.  

Per tant, decidim incloure preguntes per apropopar-nos als coneixements inicials al Q-pre i 

així poder comparar les respostes amb la informació recollida al Q-post, però no és una tasca 

fàcil. En un primer intent, provem d'incloure nou preguntes que ens permetin explorar els 

imaginaris sobre la violència que tenen les participants, identificar manifestacions i detectar 

les habilitats que tenen per intervenir amb joves; però no acaben de funcionar (veure l'Annex 

103

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



7 per la primera versió del Q-pre i l'Annex 8 del Q-post). Alguns exemples d'aquestes 

preguntes són: 

Estàs d’acord amb les següents afirmacions? [si/incert/no] 

• Els homes que abusen o maltracten a la seva parella tenen un perfil molt variable 

• Les dones que pateixen maltractaments i no deixen a les seves parelles, són també responsables del 

problema 

• Les majoria de violacions tenen lloc en el marc de la família i gent propera 

• La gelosia és una mostra d'amor 

• Que els gais siguin promiscus i no massa capaços de tenir relacions llargues és solament un mite 

• Les VGs es donen en major grau entre gent d’altres cultures 

• Hi ha persones transexuals que estan contentes amb el seu cos i no volen operar-se 

• Les lesbianes solen haver tingut experiències sexuals traumàtiques a la infància 

• L’ atracció per persones del mateix sexe durant l’adolescència ha de ser entesa sempre com una fase 

passatgera 

De les següents situacions quines consideres que són expressions de les VG? 

• Que un grup de nois surtin de festa sense les seves parelles i amigues 

• Negar-se a tenir relacions sexuals amb la pròpia parella 

• Llegir les converses en el mòbil/mail de la parella 

• Deixar a la parella quan s’acaba de quedar a l’atur 

• Retocar els cossos de les models per a imatges publicitàries 

• Preguntar de forma oberta a una persona amb expressió de gènere ambigua si prefereix ser 

tractada en masculí o femení 

• Piropejar una noia desconeguda pel carrer 

• Demanar a dos nois que marxin del bar on es troben perquè s’estan fent petons 

Si presenciessis un atac homòfob cap a un/a jove amb qui treballes, què faries? 

• No intervindria, donat que no sóc especialista en el tema 

• No intervindria, probablement em quedaria bloquejat/da sense saber què fer 

• No intervindria en el moment, però treballaria el tema amb els joves posteriorment 

• Intervindria per aturar el conflicte en el moment, però no crec que se li hagi de donar massa voltes 
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• Intervindria per aturar-lo, a més visualitzaria l’atac com a homòfob 

Després de la primera tanda ens adonem que aquests preguntes no permeten captar els 

matisos ni els imaginaris profunds sobre les VGs de les professionals amb un mínim de 

sensibilitat cap al tema, que en el nostre cas són la majoria. El fet d'oferir respostes tancades, 

si bé facilita l'anàlisi de les dades recollides, no permet detectar els mites al voltant de les 

VGs que efectivament tenen les participants, tal i com identifiquen les formadores a les 

primeres sessions descrites a les FtxSeg.  

Així, als qüestionaris de la segona tanda substituïm aquestes preguntes per l'anàlisi 

semiestructurada de casos (tres situacions al Q-pre i dues al Q-post, una d'elles a través del 

visionat d'un vídeo). Aquest nou format requereix l'ús de les pròpies paraules i permet una 

millor aproximació als imaginaris, creences i marcs interpretatius de les participants quan ja 

tenen interioritzat el discurs políticament correcte de rebuig a les VGs. A mode d'exemple, un 

dels casos dissenyats pel Q-pre és el següent i la resta es pot veure als Annexos 1 i 2, on 

presento els Q-pre i post finals: 

La teva amiga Sara t’explica que està malament. Es va quedar a l’atur inesperadament fa un mes. 

Dues setmanes després, el Marc- el seu company de tota la vida- va decidir trencar la relació 

unilateralment, dient que s'havia enamorat d'una altra persona. La Sara se sent enganyada i 

maltractada, per què pensa que no ha pogut decidir res de la ruptura; que ell ha aprofitat el seu 

moment de vulnerabilitat per deixar-la, i per què el procés de separació ha estat ple de discussions 

sovint pujades de to. PREGUNTES: 1. Quin creus que és el problema? I 2. Què aconsellaries a la 

Sara? 

El nou format comporta un altre repte: el volum de dades produïdes augmenta, com és 

habitual en els models de tipus emergent (Tejedor 2000, Folgueiras-Bertomeu i Ramirez 

2017). Malauradament, el calendari del projecte resulta insuficient per analitzar totes les 

dades i informacions generades. Per tal de no repetir l'error durant l'USVreact decidim 

només implementar Q-post i que aquests posin el focus només en la satisfacció i la percepció 

subjectiva d'aprenentatges i la seva utilitat a través dels següents blocs de preguntes: perfil 

de la participants, assoliment d'expectatives (aquest bloc pateix canvis de format entre les 

tandes 1 i 2), satisfacció, utilitat, autopercepció d'aprenentatges, i propostes de millora. 
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Un segon instrument utilitzat en ambdós models d'avaluació és la fitxa de seguiment 

[FtxSeg] de les sessions. A l'acabar cada trobada es preveu que les formadores valorin per 

escrit les característiques del grup, el clima de la sessió, la capacitat deles participants de 

posar-se en joc i que traspassin informacions importants a la següent formadora. Amb 

aquesta orientació, les FtxSeg contemplen preguntes quantitatives, que busquen la síntesi 

de les valoracions de diferents elements, i qualitatives per comprendre més a fons les 

percepcions de les formadores. Totes les preguntes serveixen per promoure la reflexió 

contínua sobre el funcionament de les activitats i detectar-ne punts febles i forts.  

Així mateix, incloem l'observació de les sessions [Ob], més concretament l'observació 

directa no participant. En el marc d'un disseny formatiu que parteix de pedagogies 

feministes lògicament estem interessades en conèixer un punt de vista diferent al de les 

formadores i les participants. Volem observar la dinàmica a l'aula, el clima, els discursos 

sobre les violències, els estils pedagògics, les resistències de les participants i, en general, el 

funcionament de les diferents activitats proposades. Aquesta tècnica permet recollir a més 

el llenguatge corporal, els silencis i fer seguiment de les participants que no agafen tant la 

paraula.  

Al GapWork es planifica l'observació de quatre dels grup, dos de la primera tanda (G1 i G4 per 

part de dues avaluadores externes) i dos de la segona (G5 i G10 per part de jo mateixa i la 

Barbara Biglia respectivament). Decidim que quan sigui possible cada observadora segueixi 

el mateix grup durant les quatre primeres sessions per tal de registrar l'evolució i adoptar 

una mirada processual. La sessió de recursos i la d'avaluació no s'hi inclouen perquè tenen 

una altra lògica de funcionament i compten amb la implementació d'altres tècniques com 

les FtxD o els GD.  

Les observadores utilitzen fitxes en paper on descriuen el que veuen durant les sessions a 

partir de tres apartats prefixats abans i que ajuden a ordenar les informacions: Què passa? 

Què interpretes del que passa? I què et produeix això que està passant?  

A l'USVreact només s'observa el primer grup degut a l'aposta per simplificar el model 

d'avaluació. En aquest cas, la Sara Cagliero i la Ivana Soto, futures formadores del projecte, 

adopten el rol d'observadores amb un doble objectiu de detectar els punts forts i febles del 
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primer disseny de curs i també d'aprendre com implementar la formació que en aquest 

primer curs es facilitada per la Barbara Biglia.  

Durant el GapWork també comptem amb Fitxes de disseny i avaluació de l'acció 

pedagògica [FtxD i FtxA] que omplen les participants després de la cinquena sessió, 

moment en què preparen grupalment l'activitat pràctica. La FtxD, que també és un 

instrument del node contextualització, és un document que els grups de participants 

omplen entre la quarta i cinquena sessió abans de portar a la pràctica la seva acció i consta 

de les següents preguntes majoritàriament obertes: dades de l'alumnat, descripció de l'acció, 

públic, objectius, metodologia, instruments d'avaluació i un espai per altres comentaris. En 

canvi, la FtxA correspon a una enquesta individual ubicada a l'aula del moodle del curs, espai 

on les formadores fan seguiment de les participants, dirigida a recollir la valoració 

quantitativa i qualitativa del procés de disseny i implementació de l'acció pedagògica. Els 

blocs que contempla la FtxA són: dades identificatives (títol, format, temàtica, lloc de 

realització, data, destinatàries), descripció de la posada en pràctica, satisfacció, 

autopercepció d'aprenentatges i d'utilitat, i valoració de l'acció implementada (punts forts i 

febles).  

Per acabar, les informacions recollides a qüestionaris, fitxes i observacions, es 

complementen amb entrevistes a les participants. Al GapWork es realitzen grups de 

discussió en dos moments. El primer [GD1] es duu a terme al final de la quarta trobada, està 

dinamitzat per les formadores i té l'objectiu de valorar la influència de les classes presencials 

en les participants i la reflexió gira al voltant de les següents qüestions: Què t'emportes de 

les sessions del curs? Has percebut canvis personals després de la formació? Tens propostes 

de millora?  

El segon [GD2] té lloc a la sisena trobada després de la posada en comú de les accions 

pedagògiques realitzades per les participants, dels materials dissenyats i d'altres evidències 

del treball desenvolupat (guies, vídeos, fotos de les formacions, etc.) . L'objectiu és que les 21

participants elaborin en grup la vivència subjectiva de la part pràctica del curs i reflexionin al 

voltant de la utilitat que té a l'hora de produir aprenentatges. Les entrevistadores d'aquests 

 Aquest material està publicat al web del projecte per tal de difractar els resultats.21
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segona sessió són membres de l'equip d'avaluadores externes (G1 i G4) i d'avaluadores 

internes (personalment vaig dinamitzar els G2, G5, G6 i el G9; i la Barbara Biglia els G7 i G8). 

Com que el G3 va tenir baixa participació es va descartar fer grup de discussió i al G10 tampoc 

es va realitzar perquè no se'ls va demanar l'activitat pràctica. 

Les preguntes disparadores del debat als GD del GapWork són: Quin efecte té el curs a la vida 

pròpia? Com afecten els aprenentatges realitzats al dia a dia personal i laboral? Quins canvis 

podeu detectar? Com us ha anat la preparació i la realització de l'acció? Propostes de millora. 

Tal com passa amb les observacions i les enquestes, l'ús de la tècnica del grup de discussió 

també es redueix a l'USVreact i només s'utilitza a la darrera sessió d'alguns grups de la 

primera tanda (FU1, 3, 4, 7 i 8). La curta durada de les formacions i el poc temps disponible 

que queda al final, porta l'equip a substituir el grup de discussió per una activitat guiada per 

les formadores de detecció de pors i aportacions del curs a l'hora de donar una primera 

resposta en casos de VSs.  

Així mateix, les avaluadores internes de l'USVreact decideixen realitzar deu entrevistes 

individuals semiestructurades després de les formacions [E-post] entre el febrer i el març de 

2017 a participants dels grups FU1, 2, 3 i 4 que responen a perfils diversos. L'objectiu de les 

entrevistes és aprofundir en la reacció al curs a nivell de satisfacció i motivació, així com la 

utilitat percebuda i la possibilitat d'aplicació dels aprenentatges. Les preguntes que guien 

aquestes entrevistes són les següents:Havies participat abans en alguna formació sobre el 

tema? Què destacaries de la nostra formació?: 

1. Què et va animar a participar? 

2. Creus que parlar de VSs a la universitat és encara complicat o tabú? 

3. Ha estat fàcil o còmoda la formació per parlar d'aquest tema? 

4. Perquè t'ha servit el curs? 

5. Què t'ha semblat l'estructura de continguts? Quin bloc t'ha servit més? 

6. Què milloraries? Propostes de canvi? 

7. Acabar la frase “Amb el que he après durant el curs, el que vull ara és…”. 
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Les dinàmiques de sistematització i interpretació d’informacions. 

El disseny metodològic d'ambdós projectes incorpora estratègies per sistematitzar i 

interpretar les informacions produïdes que detallo a la Taula 10: 

Taula 10. Dinàmiques de sistematització i interpretació de dades i informacions, objectius, 

agents, projecte en les que s'apliquen i annex de referència 

Font: elaboració pròpia. 

Els Informes d'avaluació [IA], que les formadores elaboren a partir del buidatge de les 

FtxSeg grup a grup i des d'una perspectiva processual, tenen l'objectiu d'identificar les 

tendències comunes i divergents entre grups en relació amb els elements presents a les 

FtxSeg. Serveixen per sistematitzar, sintetitzar i destacar allò recurrent (o no) durant les 

experiències formatives. En l'USVReact aquest material ha estat analitzat per l'Alba Sáenz 

Suárez al seu TFG amb el títol “USVReact: la vivència de les talleristes”. 

Les permanents Reunions entre formadores i/o amb avaluadores internes i externes [Reu] 

pretenen generar un espai on compartir visions i interpretacions de les necessitats 

formatives, del funcionament de les activitats, de la dinàmica dels grups, dels aprenentatges 

i utilitat dels cursos, etc., partint dels buidatges no només de les fitxes i informes, sinó també 

Dinàmica Projecte Objectiu/s Agent

[IE] 

Informes avaluatius

GapWork 

USVreact 

Sistematitzar les informacions de les fitxes 
realitzant des d'una perspectiva processual.

F

[Reu] 

Reunions 

GapWork 

USVreact

Validar allò aprés amb l'experiència i 
sistematitzar elements a millorar del disseny 
de les accions formatives.

F, AI, AE

[GtFVSU-3] 

Grup de treball amb perspectiva 
feminista sobre violències 
sexuals a les universitats

USVreact Valorar les formacions pilot i interpretar les 
informacions relatives als qüestionaris.

EXP

[Reu-Int] 

Reunions internacionals

GapWork 

USVreact

Posar en comú les avaluacions de les accions 
locals dels diferents països.

AE

109

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez

http://usvreact.eu/wp-content/resources/Vivencias_A_Saenz_Suarez.pdf


de les observacions, els qüestioaris i els grups de discussió. Les reunions serveixen per posar 

en comú emocions, percepcions, interpretacions i opinions sobre els cursos, els grups i el 

procés d'IAF general. També s'aporten crítiques i propostes de millora d'acord amb els  

aprenentatges validats col·lectivament. Al GapWork destaquen les reunions del 13 de 

desembre de 2013 després de la tanda 1 i la del 13 juny de 2014 després de la tanda 2. Val a dir 

que era un projecte amb un elevat volum de dades així que aquests espais són claus alhora 

de processar-les i triangular punts de vista i tècniques. 

A més, es realitzen Reunions Internacionals [Reu-Int] periòdiques amb la resta de sòcies 

dels projectes on cadascú presenta el que va treballant en relació amb els tres nodes. 

Aquestes reunions tenen lloc al llarg del projecte en països diferents. Pel que fa al node 

avaluació l'objectiu és debatre i posar en comú diferents aspectes dels projectes, entre ells, 

els primers resultats. Al GapWork són especialment importants a l'hora de sistematitzar i 

interpretar les informacions relatives a l'avaluació les reunions de Barcelona (10-11 febrer 

2014) i Tarragona (30-1 juliol 2014); i a l'USVReact les de Barcelona (24-25 abril 2017) i 

Londres (10 novembre 2017). 

Per últim, la tercera sessió del  Grup de treball amb perspectiva feminista sobre violències 

sexuals a les universitats de l'USVreact [GtFVSU-3] que dinamitzo jo mateixa en el moment 

en què sóc contractada pel projecte (amb el rol d'avaluadora), vol crear un espai on valorar 

les formacions pilot i interpretar els primers resultats de l'anàlisi dels qüestionaris. Aquesta 

trobada pretén que les formadores i/o organitzadores de les formacions pilot (en aquest cas 

quatre persones) posin en comú el funcionament de les sessions impartides a la UPF, UVIC i 

UAB i interpretin els resultats extrets amb els Q-post després d'una primera anàlisi. La sessió 

es realitza el 26 de febrer de 2018 i té un funcionament similar a un GD. Els temes abordats 

són:   

1. Aspectes a tenir en compte amb PDI/PAS/Estudiants, en grups mixtes i específics. 

2. Com heu vist als grups? Heu identificat resistències? Heu tingut dificultats com a 
formadores? 

3. Identifiqueu diferències en els blocs? 
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4. Utilitat del curs per sensibilitzar/formar a la comunitat universitària. Quins límits té el 
curs? 

5. Propostes de millora. 

Les tècniques d’anàlisi 

Les tècniques d'anàlisi utilitzades són diverses. Pel que fa als qüestionaris, després de netejar 

la base de dades i recodificar les variables necessàries, realitzo procediments d'anàlisi 

estadística bàsica amb IBM-SPSS (freqüències, mitjana aritmètica, moda i mediana) i taules 

de contingència on creuo les variables, per exemple, aquelles relatives amb el perfil de les 

participants amb altres indicadors com les expectatives o la valoració d'elements relatius al 

curs. En el cas del GapWork vinculo els Q-pre i Q-post de cada participant gràcies a un codi 

identificatiu atorgat pel programa SurveyMonkey a cada persona. Aquesta operació permet 

comparar dades com l'autopercepció de coneixements abans i després del curs.  

Aquest tipus d'anàlisi estadística bàsica també l'aplico a variables quantitatives de les FtxSeg 

i en el cas del GapWork també a les FtxA de l'acció pedagògica. El programa utilitzat per 

aquesta operació és l'Excel. 

En canvi, per analitzar les respostes a les preguntes obertes dels instruments a les quals faig 

referència en els dos paràgrafs anteriors aplico una anàlisi de contingut. En el cas de les 

observacions, els grups de discussió i les entrevistes posteriors a la formació, utilitzo una 

anàlisi de continguts per categories emergents relacionades amb els nivells d'avaluació que 

conformen els models. La persona que implementa la tècnica fa el buidatge i la primera 

classificació de fragments. 
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Capítol 4. Teixint resultats 
Entrem al quart capítol on presento alguns dels resultats dels projectes GapWork i USVreact. 

Per facilitar la lectura, he organitzat la informació node a node i dintre de cada node he 

separat els resultats de cada IAF. Reservo el diàleg entre els resultats d'una i altra IAF pel sisé 

capítol, a mode de conclusions. 

4.1. Contextualització 

4.1.1. GapWork 

El GapWork s’inscriu en un context social de fortes tensions entre forces conservadores i 

progressistes on les qüestions associades al gènere i la sexualitat esdevenen elements clau 

del joc polític (Olivella 2015). L’anàlisi jurídica del marc legal sobre VGs a Catalunya pel 

període 2013-2015 permet identificar que les VSs i la LGTBIfòbia es conceben legalment com 

temes al marge de les VGs que són, al seu torn, construïdes com un problema 

fonamentalment de la gent adulta (Olivella 2015). En efecte, les al·lusions al jovent als textos 

és bastant minsa malgrat que la persistència de desigualtats i VGs entre i cap a les joves és 

elevada i està força naturalitzada (Biglia, Olivella i Jiménez 2014). Pel que fa a l’atenció a 

altres diversitats les insuficiències resulten també evidents (Olivella 2015).  

L'anàlisi permet detectar també que, si bé algunes de les lleis incorporen als seus pronòstics 

mesures preventives i educatives, ho fan de manera generalista i, per tant, difícilment 

esdevenen una eina de transformació real. Les poques iniciatives previstes es dirigeixen 

habitualment al jovent i al col·lectiu de dones, fet que indirectament responsabilitza aquests 

dos col·lectius de posar fi a la problemática, deixant fora del públic diana de les mesures 

preventives el col·lectiu masculí (Bustelo, López i Platero 2007) i professionals de diferents 

àmbits. Així ho confirmen les dues referents institucionals entrevistades quan posen de 

manifest la manca de formacions dirigides a professionals de l'àmbit socioeducatiu arreu del 

territori català. Al mateix temps assenyalen que a la pràctica és difícil trobar cursos que vagin 

més enllà de la violència en la parella heterosexual, en coherència amb el que Tamaia i 

Candela comparteixen en les reunions inicials del projecte en aquell moment. 

Probablement, aquesta limitació fa que les participants a les formacions del GapWork 
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expressin repetidament la necessitat que tenen de rebre formació teòrica i aplicada sobre 

com abordar el conjunt de VGs (Q-pre). Tanmateix, les entrevistades alerten de l'escassa 

cultura avaluadora a Catalunya en l'àmbit de la prevenció de les VGs, fet que constatem amb 

la pràctica inexistència d'avaluacions publicades de programes de prevenció, sensibilització i 

formació . 22

A partir d'aquests primers resultats i dels programes preventius per a joves identificats 

durant el GapWork, sorgeix la Publicació 4 en la qual identifico un seguit de bones 

pràctiques per abordar les VSs des de diferents fronts.  

Les entrevistes també posen de manifest un altre element contextual important, aquest cop 

referit a les diferències entre les dues institucions públiques vinculades al projecte. El 

Departament d'Ensenyament i l'Agència Catalana de Joventut difereixen pel que fa a la seva 

estructura, el seu funcionament i la cultura institucional, fet que afecta al paper que se li 

atribueix a la lluita contra les VGs i a les pràctiques concretes per fer-hi front a través de 

processos formatius. Per una banda, el primer té una grandària superior i una dinàmica 

institucional poc flexible i adaptable, ja que és l'encarregat de tot el sistema educatiu català i 

té la inèrcia d'imposar els seus ritmes i procediments. La segona, en canvi, de dimensions 

més reduïdes, mostra un gran coneixement i preocupació per les particularitats territorials, 

una coordinació molt acurada i una conceptualització més complexa i feminista de les VGs. 

A més, compta amb una plaça específica per temes de gènere. 

4.1.2. USVreact 

El reconeixement de l'existència de VSs, com a expressió de la cultura cisheteropatriacal i no 

com un problema puntual i interpersonal neutral en termes de gènere, és encara llunyà en el 

context universitari català malgrat que en els darrers cinc anys comença a haver-hi una 

major resposta gràcies a projectes com el nostre. Gràcies a les informacions produïdes a les 

entrevistes semiestructurades, el grup de discussió, els cursos i els debats, l'equip de recerca 

 Durant el GapWork jo mateixa realitzo una exploració de programes preventius i formatius sobre VGs en 22

l'àmbit català, així com avaluacions i només identifico dos programes avaluats: el Programa Talla amb els Mals 
Rotllos de la Generalitat de Catalunya dirigit a joves i avaluat per Espinach i Pellejà (2012); i el Programa de 
prevenció de violència de gènere a la universitat de la Universitat Autònoma de Barcelona avaluat per Chancel, 
Calsamiglia i Mena (2010). 

116

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



de l'USVreact identifica que el motor de la política universitària en aquesta matèria 

correspon a complir formalment els imperatius legals, a través de l'aprovació de protocols, 

més que a la voluntat de produir un canvi cultural profund.  

La Barbara Biglia i la Sara Cagliero realitzen una anàlisi de contingut temàtica-inductiva 

d'aquestes protocols on conclouen que aquestes polítiques tenen procediments molt rígids i 

poc efectius que acaben per neutralitzar les VSs. A més no s'adapten a la gran varietat de 

situacions presents avui dia a les nostres universitats (Cagliero i Biglia 2019). Els protocols 

s'activen en poques ocasions i això no significa que no hi hagi violència, sinó que, o bé no es 

coneixen o bé no són útils per cobrir la necessitat per la qual han estat creats. És preocupant 

que la seva sola existència acaba fent una funció inhibidora als òrgans de governs 

universitaris a l'hora d'adoptar altres mesures integrals i transformadores.  

Amb l'aparició dels protocols, creix a les universitats espanyoles de manera incipient una 

mirada assistencialista a l'abordatge de les VSs, a causa del contagi de l'aproximació 

clientelar anglosaxona, que tendeix a entendre-les com un problema relatiu exclusivament a 

l'alumnat (Azpiazu, Luxán, Biglia i Cagliero 2018). Aquest enfocament invisibilitza la posició 

del professorat i del PAS com agents i receptors de violències, així com la relació amb la 

precarització laboral i l'augment de la meritocràcia a les nostres universitats. Cal dir que, 

arran de les entrevistes, s’ identifica també la persistència d'una reticència institucional 

generalitzada a reconèixer l'existència de casos per por a perdre la bona reputació. 

El marc interpretatiu majoritari no està orientat, per tant, a produir canvis substancials en les 

estructures universitàries, tot i que les dades de què disposem a l'Estat confirmen que les 

violències es reprodueixen en diverses direccions, i que les formes de violència exercides del 

professorat cap a l'alumnat són de les més difícils de denunciar (Bosch i Ferrer, 2000; 

Bodelón, Igareda i Casas, 2012; Bardina i Murillo 2013). Azpiazu, Luxán, Biglia i Cagliero 

(2018) constaten que fora del Regne Unit gairebé no s'han desenvolupat iniciatives 

formatives i de sensibilització coordinades que hagin tingut continuïtat en el temps i 

assenyalen la potencialitat de l'autodefensa, els espais no mixtos i les accions artístiques-

performàtiques per fer front a les VSs a les universitats, en complementarietat als processos 

formatius i a altres estratègies que puguin sorgir més enllà de la via de la denúncia.  
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Arran de les entrevistes realitzades, la Sara Cagliero identifica fins al 2018 l'existència de tres 

actuacions rellevants en l'àmbit català que, en cap cas, contemplen una orientació 

comunitària dirigida conjuntament a PDI, PAS i estudiants. Aquestes són: 

• L'Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que ofereix 

des de l'any 2016 el curs Discriminació, assetjament sexual i tracte vexatori, dirigit al personal 

que treballa a la UAB, amb l'objectiu de proporcionar els conceptes i les nocions 

necessàries per detectar i localitzar les diferents formes de VGs i, al mateix temps, donar a 

conèixer les eines de què disposa la universitat per afrontar i denunciar aquesta mena de 

situacions. 

• La URV va oferir l'any 2015, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, un curs 

dirigit professorat de Secundària i de Primària (cicle superior) per prevenir i actuar davant 

la violència masclista. 

• L'any 2012 la Universitat de Barcelona (UB) va implementar un curs dirigit a l'alumnat, La 

Universitat de Barcelona contra la violència masclista: Uneix-t´hi de debò. 

La manca de suport institucional que rep l'acció formativa proposada des de l'USVreact a la 

URV, tot i l'escassetat d'ofertes educatives d'aquesta mena, indica que o bé la universitat no 

reconeix la necessitat d'actuacions d'aquesta mena per fer front a les VSs, o bé nega 

l'existència de la problemàtica. Mentre que al Regne Unit existeixen diagnòstics que 

problematitzen les VSs als campus; a l'Estat espanyol, Itàlia i Grècia les formacions i altres 

tipus d'accions com les campanyes de sensibilització, s'activen en contextos on gairebé no hi 

ha estudis previs, adoptant un caràcter puntual i superficial, i topant generalment amb 

actituds de resistència. 

4.2. Disseny-realització de l’acció formativa 

4.2.1. GapWork 

El disseny de les sessions és el resultat d'un procés de revisió continu de la proposta 

dissenyada per Candela i Tamaia a partir de plantilles unificades entre juny i setembre de 

2013. La proposta parteix dels següents elements: 
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• Aportar una mirada complexa i àmplia de les VGs on el gènere es consideri una violència. 

• Adaptar els continguts a les realitats del jovent. 

• Incloure un enfocament interseccional, revisar estereotips racistes, classistes, capacitistes 

i adultistes. 

• Contagiar els equips professionals de les ganes i responsabilitat de fer front a les VG. 

• Alternar teoria (saber) i pràctica (saber fer). 

• Treballar des d'allò vivencial i des de les experiències personals. 

• Posar la cura al centre de les accions formatives. 

• Avançar des de la reflexió col·lectiva, el debat i el fer-se preguntes, més que amb discursos 

tancats verticals. 

• Incloure l'avaluació com a part del procés d'aprenentatge en tant que activitats per a la 

reflexió. 

• Dissenyar un curs de trenta hores: cinc sessions de cinc hores i cinc hores de treball 

autònom de les participants per fer el disseny d'una acció pedagògica. 

La Reu del 13 de desembre de 2013 és molt útil a l'hora d'incloure millores com: 

• Establir més vincles entre les diferents sessions. 

• Explicar la importància de la puntualitat i de no sortir de l'aula en moments emocionals 

delicats (promoure que el procés es comencés i tanqués col·lectivament per tal de tenir 

cura del grup). 

• Introduir més activitats corporals per millorar la cohesió de grup i disminuir la tensió. 

• Donar autonomia a les formadores per adaptar el curs al grup i poder saltar-se activitats 

si es detecta que altres activitats requereixen més temps.  

• Simplificar la cinquena sessió per donar més temps a les participants per a què 

dissenyessin les seves accions de manera realistes. 

• Augmentar el suport per a l'ús de la plataforma educativa online. 
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• Entregar una carpeta el primer dia amb un calendari de les sessions i les tasques a fer, 

informació sobre la plataforma virtual (moodle de l'URV), un glossari de termes 

relacionats amb les VGs i un article acadèmic (Biglia, Olivella, Jiménez 2013), a part d'una 

taula-resum de la legislació catalana i espanyola sobre aquests temes. 

El procés de treball col·laboratiu entre les entitats i el nostre equip en aquest node és nutritiu 

i altament profitós però no està exempt d'algunes tensions. A la Publicació 3 reflexiono i 

interpreto, les dificultats més significatives d'aquest procés amb l'objectiu de posar el focus 

no només en els resultats, sinó en aquells elements associats a la forma en què s'arriba als 

mateixos. 

Gràcies al procés viscut, tal com expliquem a la Publicació 3, a Biglia i Jiménez (2015) i a 

Alldred i Davis (2015), el curs s'estructura en cinc sessions presencials on es treballa els 

continguts descrits a la Taula 11.  

Taula 11. Programa formatiu del GAPWork. 

Font: Biglia i Jiménez (2015). 

Títol sessió Objectiu conceptual Objectiu aplicat Entitat

Apropant-nos a les 
arrels de les VGs

Entendre que les VGs tenen arrels 
construïdes i reproduïdes socialment 
que s'interioritzen particularment en 
la infància i l'adolescència.

Desenvolupar una sensibilitat personal 
per a la normativitat i VGs que permeti 
l'autorevisió de l'activitat professional.

Candela

Abús, control i 
violència en les 
relacions 
sexoafectives entre 
joves

Conèixer la complexitat de les 
violències masclistes en les relacions 
sexoafectives entre joves i els seus 
vincles amb el model d'amor 
romàntic.

Ser capaços d'estimular un ambient 
formatiu càlid que afavoreixi la detecció 
precoç de dinàmiques abusives i de 
control i el foment de relacions sanes.

Tamaia

Diversitat sexual i 
de gènere i 
prevenció de les 
violències sobre 
joves LGTBI

Entendre la complexitat de les 
dinàmiques discriminatòries i les 
violències envers persones no 
heteronormatives, com també els seus 
efectes en el desenvolupament 
integral de les joves.

Ser capaços d'afavorir un ambient 
respectuós amb la diversitat sexual i de 
gènere que afavoreixi l'expressió lliure 
de les persones i la detecció de 
dinàmiques abusives.

Candela

La prevenció de les 
VGs com a eina 
fonamental per a la 
seva erradicació

Comprendre la influència dels 
diferents agents socialitzadors tant 
per al manteniment com per a 
l'erradicació de les diferents 
expressions de les VGs.

Desenvolupar una actitud creativa i 
motivada davant de la prevenció de les 
diferents formes de VGs en població 
juvenil.

Tamaia

Passem a l'acció! Aprendre a aplicar i avaluar allò après. Enfortir la capacitat transformadora de 
les professionals.

Candela 
o Tamaia

120

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



És especialment destacable que el disseny incorpora l'acompanyament a les participants en 

el procés de pensar i posar en pràctica una acció pedagògica sobre VGs dirigida a joves o a 

companyes de feina, combinant presencialitat (sessió “Passem a l'acció!”) i virtualitat (a 

través del moodle de la URV). Segons la lògica processual de la difracció, tenim l'objectiu de 

promoure processos d'IAF que no acaben en les sessions oferides en el marc del projecte, 

sinó que les participants segueixin accionant i iniciant processos d'investigació-acció 

modestos que multipliquin i intensifiquin la lluita contra de les VGs a través de processos 

formatius, de sensibilització, etc. Coherentment amb la importància que atorguem a la part 

pràctica en el procés d'aprenentatge, la considerem un requisit per obtenir el certificat del 

curs i la seva avaluació està inclosa en el projecte.  

Pel que fa a la dinàmica col·laborativa en l'organització dels cursos només pateix dificultats 

en els G3 i G4, la meitat dels cursos de la primera tanda. Un element que genera tensions 

(Reu 13 desembre 2013) és la dilució de les funcions del Departament d'Ensenyament que 

s'havia compromès a enviar la difusió, conformar els grups i gestionar els espais i les 

inscripcions (perquè tenien contacte directe amb perfils diferents de professionals i tenien la 

responsabilitat de promoure formació sobre temes vinculats amb el gènere, la coeducació i 

les violències segons la Llei 5/2008 i la Llei 12/2009). Això comporta alguns errors 

organitzatius com els que narren les formadores: 

“Ens van donar una sala on l'ordinador no funcionava i després no ens van donar opcions a la següent 

hora. A meitat vam canviar a una altra aula més incòmoda i les profes [participants] van dir al final que 

estaven molt incòmodes a les cadires. Creiem que l'espai no era l'adequat per un curs de cinc hores. Això 

ens ha afectat com a talleristes [formadores] perquè la primera part estàvem pendents de solventar els 

problemes informàtics i després vam haver de córrer per acabar la sessió (...) [Les participants] ens van 

dir que la informació els havia arribat dos dies abans de començar” (F, FtxSeg, G3, sessió 1).  

“[Les participants] van mostrar algunes resistències, però en general estaven molt oberts/es i amb 

ganes, malgrat el mal humor amb el que arribaren, degut a què no van ser avisades del canvi de lloc i van 

arribar una hora i mitja tard” (F, FtxSeg, G4, sessió 1). 
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4.2.2. USVreact 

Fruit de la contextualització inicial, el disseny del curs català compta amb alguns elements 

específics. Per una banda, la durada del curs s'amplia a deu hores per adaptar-se a la cultura 

formativa de les universitats catalanes. El context porta a realitzar un disseny específic, per 

exemple, els continguts sobre polítiques i serveis en matèria de violència han de ser adaptats 

segons la universitat. Si al País Basc només hi ha una universitat pública, a Catalunya n'hi ha 

vuit amb estructures, cultures i funcionaments divergents. És per això que en el cas català la 

recontextualització permanent del programa formatiu és important. 

Per l'altra, l'equip decideix fer servir les poques dades disponibles de recerques en la 

temàtica amb la idea de visualitzar una problemàtica que al context català està poc 

reconeguda. A més, s'inclouen activitats de resolució de casos amb perspectiva 

interseccional durant el curs i es redacten recomanacions sobre com donar una primera 

resposta a casos de violència. D'aquesta manera, es mostren idees de què fer i què no fer, i 

s'ensenyen els serveis externs disponibles on derivar casos. També es prepara un mapa 

interactiu de serveis i recursos. 

El GtFVSU-1 revisa el disseny formatiu a la seva primera trobada a l'octubre de 2016 i les 

participants elaborem les següents recomanacions: 

• Revisar l'enfocament pedagògic. Es proposa usar el terme “acció” en substitució del 

concepte “intervenció” que té arrels militars i s'allunya d'una mirada feminista. També es 

recomana revisar l'aproximació del counseling en benefici d'enfocaments més horitzontals 

usant paraules com: donar suport, acompanyament i escolta. 

• Si es treballa amb grups mixtos de PDI, PAS i estudiants, que és molt potent, es proposta 

que vagi acompanyat d'estratègies de dinamització que permetin lidiar amb els efectes 

de les diferents posicions i les relacions de poder entre uns grups i altres que es poden 

reproduir durant els cursos. 

• Revisar els casos seleccionats per: 

122

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



‣ Incloure més exemples protagonitzats pel PAS on s'abordi l'efecte de la precarietat 

associada a alguns tipus de contractes i les relacions de poder que es donen en el 

context universitari. 

‣ Incloure casos d'homofòbia o lesbofòbia que siguin efectivament expressió de VSs i 

no d'altres tipus de violència. 

‣ Revisar l'ús del concepte de sexting ja que és una pràctica sexual i no un tipus de 

violència. 

‣ Evitar el treball amb casos que no són massa clars ja que no tenim certesa de com 

s'utilitzaran per altres equips formatius un cop es publiqui el disseny pedagògic 

detallat. 

Aquestes propostes s'inclouen finalment al disseny, junt amb altres ajustos en les activitats, 

que sorgeixen de l'avaluació contínua de la posada pràctica i de la revisió de materials 

realitzada entre la primera tanda i la segona. Els elements incorporats són: 

• Ajust de continguts transmesos per les formadores per guanyar en coherència i adaptar 

les sessions als coneixements inicials, i de les dinàmiques de cara a presentar-les més 

clarament i orientar millor la reflexió. 

• Millora de les activitats de tancament per fomentar l'intercanvi col·lectiu i acompanyar-lo 

d'una reflexió crítica de cara a la futura aplicació dels aprenentatges. 

• Adaptació dels exemples, les definicions i els casos a treballar per tal de respondre als 

diferents perfils dels grups i per provar els diferents materials dissenyats. 

De la validació pràctica del programa dissenyat a partir de la implementació de les tandes 1 i 

2, sorgeix la publicació de la Guia “Violències sexuals: una assignatura pendent. Guia  per a 

afrontar les violències sexuals a les universitats” (Luxán, Biglia i Azpiazu 2018) on compartim els 

dos models formatius finals (català i basc) amb els materials comuns i els diferents. 

Mostrant dos exemples es trenca la idea de l'existència d'una única solució i s'anima a que 

cadascú adapti la proposta formativa a les seves necessitats. 
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A la Taula 12 podeu veure l'estructura final de la formació catalana, mentre que l'enfocament 

conceptual i pedagògic resultant de la IAF està desenvolupat i justificat extensament a les 

Publicacions 1 i 4.  

Taula 12. Programa formatiu de l'USVreact.                       

Font: elaboració pròpia a partir de Luxán, Biglia i Azpiazu (2018).                                  

Títol bloc Objectiu general Objectius específics

Entendre, emmarcar i 
definir les violències 
sexuals

Entendre el complex 
fenomen de les 
violències sexuals.

• Entendre les seves diferents expressions dins del 
marc de les violències de gènere i de les relacions 
de poder. 

• Tenir coneixement dels efectes de la cultura de la 
violació i de la necessitat de relacions basades en 
el consentiment.

Com es configuren les 
violències sexuals a les 
universitats?

Millorar les habilitats 
per reconèixer casos de 
violència sexual en el 
context universitari.

• Saber identificar les diferents tipologies dels 
casos possibles, inclosos els més subtils. 

• Reflexionar sobre la influència de la 
interseccionalitat. 

• Comprendre la responsabilitat col·lectiva i els 
rols dels diferents agents implicats.

Percebre, escoltar, cuidar, 
acompanyar, reflexionar 
i aprendre

Aprendre 
competències bàsiques 
per a una primera 
actuació en situacions 
de violències sexuals.

• Estimular la confiança de les / dels participants 
per poder donar una primera resposta en cas de 
petició d'ajuda per part d'una persona que s'hagi 
sentit agredida. 

• Desenvolupar les capacitats d'escolta, cura i 
acompanyament per afavorir una resposta 
respectuosa. 

• Entendre les dificultats i les limitacions a l'hora 
d'acompanyar i la necessitat de la derivació a 
professionals especialitzats.

Repensar estratègies per 
fer front a les violències 
sexuals en el context 
universitari

Repensar les 
estratègies per fer front 
a les violències sexuals 
en el context 
universitari. 

• Entendre les polítiques i els protocols 
universitaris i generar estratègies col·lectives per 
a la seva millor utilització. 

• Conèixer els recursos universitaris i de la 
comunitat per donar una primera resposta en 
casos de violència sexual i / o fer la derivació 
adequada. 

• Crear una xarxa de persones sensibilitzades amb 
el tema dins de la comunitat universitària.

Capacitació de 
formadores

• Adquirir seguretat a l'hora d'impartir les sessions.
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4.3. Avaluació 

4.3.1. GapWork 

Aquest node permet apropar-se a l'experiència viscuda per les participants i les formadores a 

partir de les seves visions i de les percepcions de les avaluadores internes i externes. Com 

veureu, existeix una gran coherència entre les opinions i experiències dels diferents agents, i 

entre les informacions que provenen de les diferents tècniques de producció de dades; fet 

que és significatiu per a la consistència de l'avaluació. 

Dades i informacions recollides 

L'avaluació del GapWork es realitza a partir d'un volum considerable de dades i informacions 

descrites a la Taula 13 i produïdes amb les tècniques i els instruments presentats a la Taula 9. 

Taula 13. Indicadors creats i dades i informacions produïdes, per instrument. Node 

Avaluació del GapWork. 

Instrument Indicadors de l'anàlisi de les dades/informacions Dades/Informacions produïdes

[Q-pre] 

Qüestionari Pre 

Blocs d'indicadors: 
• Perfil 
• Motivació i expectatives 
• Coneixements inicials

171 respostes pre 

169 respostes post 

N=146*  

*Respostes pre i post de la 
mateixa persona (mostra 
representativa amb nivell de 
confiança del 95% i un interval 
de confiança del 4%)

[Q-post] 

Qüestionari Post

Blocs d'indicadors: 
• Satisfacció general i amb els continguts, la 

metodologia, les activitats una a una, 
l'enfocament pedagògic i conceptual, el procés 
d'aprenentatge i les relacions durant el curs. 

• Assoliment d'expectatives 
• Percepció d'aprenentatges i usabilitat 

[FtxSeg] 

Fitxa de 
seguiment de les 
sessió

Blocs d'indicadors:  
• Funcionament de l'activitat 
• Implicació de les participants 
• Clima del grup 
• Dinàmiques de col·laboració i resistència de les 

participants 
• Diferències entre grups.

49 informes diaris 

Cada entitat va elaborar un 
informe-resum de totes les 
seves fitxes [IE]
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Font: elaboració pròpia. 

Totes les informacions produïdes serveixen per reflexionar sobre les formacions en base als 

quatre nivells del model avaluatiu (Taula 8). Veiem els resultats de cascun d'ells. 

Resposta a la formació 

En conjunt, la resposta és molt positiva perquè el 99% de les participants es declara satisfet 

amb el curs i més del 90% vol estudiar un segon nivell, incloses totes les persones amb 

[Ob] 

Observació de 
les sessions

Indicadors sorgits de l'anàlisi: 
• Funcionament de l'activitat 
• Implicació de les participants 
• Clima del grup 
• Dinàmiques de col·laboració i resistència de les 

participants 
• Diferències entre grups.

4 grups observats (durant totes 
les sessions) tots ells per 
investigadores: 

2 grups per observadores de 
l'equip 

2 grups per observadores 
externes

[GD1] 

Valoració del 
procés formatiu

Blocs d'indicadors: 
• Satisfacció general i amb aspectes específics. 
• Percepció d'aprenentatges, d'utilitat i de la 

influència del curs en el procés personal. 
• Idees de millora de la formació.

10 grups (tots)

[GD2] 

Grup de 
discussió 

Indicadors sorgits de l'anàlisi: 
• Interiorització d'un enfocament diferent de les 

VGs. 
• Autopercepció de la capacitat d'identificar i 

d'enfrontar-se d'una millor forma a les situacions 
de VGs a nivell personal / professional. 

• Capacitat de dur a terme intervencions en VGs. 
• Opinió sobre si la formació les ha preparat per 

intervenir. 
• Idees per avaluar l'impacte de la formació.

8 grups  

(3 grups de la primera tanda i 5 
grups de la segona) que 
recullen un elevat grau de 
diversitat de vivències.

[FtxD] 

Fitxa disseny de 
l'acció

Indicadors sorgits de l'anàlisi: 
• Capacitat per definir una intervenció contra les 

VGs. 
• Ús de terminologia correcta. 
• Comprensió de l'estructuralitat de la violència. 
• Capacitat de dissenyar una acció que compleixi 

amb els seus objectius. 
• Posada en pràctica dels aprenentatges.

35 fitxes (omplertes pels grup 
de P) 

[FtxA] 

Fitxa avaluació 
de l'acció

Indicadors sorgits de l'anàlisi: 
• Sentiment al poder aplicar allò après. 
• Sensació de poder generar canvis en altres 

persones. 
• Adequació del disseny de l'acció per a la pràctica.

124 fitxes (omplertes per 
persona)
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formació reglada superior relacionada amb gènere. També hi ha consens quasi general que 

cursos com aquest són molt necessaris. Aquesta consciència apareix amb el pas del curs i es 

manifesta, com veurem, un cop s'ha tingut l'oportunitat de dimensionar el problema de les 

VGs. Per tant, el nostre curs omple, a priori, el buit que deixen les formacions plantejades 

només des del punt de vista teòric o directament la falta de cursos, seminaris i assignatures 

als graus i cicles formatius on aprendre aquestes eines. 

Les puntuacions específiques relatives a la implicació, les relacions,el clima durant el curs, 

així com qüestions logístiques també són molt bones, tal com mostro a la Taula 14: cap baixa 

de 3,6 (sent 5 la puntuació màxima). 

Taula 14. Satisfacció amb aspectes específics del curs, per blocs. Node Avaluació del 

GapWork, (1=gens i 5=molta). 

Font: elaboració pròpia. 

Element Puntuació mitjana

Implicació, Relacions i Clima

Implicació del professorat 4,6

Relació amb el professorat 4,4

Clima de l'aula 4,4

Relació entre participants 4,3

Implicació de la resta de participants 4,2

La teva implicació 4,1

Logística

El material de suport  (powers, vídeos, fotos, etc.) 4,5

La bibliografia i materials recomanats 4,4

La informació proporcionada durant el curs 4,3

La freqüència de les sessions 4

L'horari de les sessions 3,9

L'espai on s'han realitzat les sessions 3,9

La gestió de les inscripcions 3,9

La durada del curs 3,6
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La implicació del professorat i els materials de suport utilitzats són els elements que més 

agraden, mentre que les qüestions logístiques com l'espai i la gestió de les inscripcions tenen 

puntuacions relativament més baixes, sobretot a la primera tanda pels problemes 

mencionats anteriorment.  

Les bones puntuacions van acompanyades d'un element a millorar: la manca de temps. La 

durada del curs prevista queda curta per treballar tota la programació al ritme que algunes 

participants necessiten. Com veurem més endavant, de vegades el ritme és més lent del 

previst inicialment degut a la manifestació de dubtes, inseguretats, mites, falses creences i 

l'aparició de resistències que cal atendre. En part per això l'ítem pitjor avaluat és la durada 

del curs (3,6). Com diu una participant: 

“M'agradaria que el curs tingués més sessions per poder aprofundir més en la temàtica ara que tothom a 

classe començava a tenir els conceptes bàsics clars. Crec que si en un futur es fes una segona edició, 

podrien haver-hi discussions més interessants a les classes per part dels P” (P, Q-post, pregunta oberta)  

Pel que fa al programa formatiu, al 2014 el GapWork és un projecte innovador en 

l'enfocament de les VGs, fet que genera certa expectació sobre la transmissió del marc 

interpretatiu i la posada en pràctica en sessions diferenciades i formadores de diferents 

entitats que han de mantenir una coherència de continguts. A la Taula 15 mostro la gran 

satisfacció de les participants amb els ítems relacionats amb el disseny del programa 

formatiu.  

Les participants avaluen amb puntuacions superiors a 4 tant l'ordre i la coherència del camí 

formatiu proposat, com la innovació en l'enfocament pedagògic (Taula 15). Ambdós són 

elements que estan relacionats amb una major incorporació dels aprenentatges. Els 

informes diaris de les formadores són coherents amb aquesta valoració: 

“Detectem les seves capacitats per relacionar els continguts més enllà de la sessió d'avui. Això té a veure 

amb com estan estructurats els continguts de la sessió i la coherència amb tota la formació al complet” 

(F, FtxSeg, G3, sessió 4). 
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Taula 15. Satisfacció amb aspectes relacionats amb el programa formatiu. Node Avaluació 

del GapWork, (1=gens i 5=molta). 

Font: elaboració pròpia. 

La primera i tercera sessió estan millor puntuades que la segona i la quarta, justament en 

coherència amb el fet d'incloure qüestions en aquell moment innovadores com la 

comprensió del gènere com a violència (sessió 1) o la LGTBIfòbia (sessió 3). Com afirmen 

aquestes participants:  

“Per mi la millor part del curs ha estat el tractament del col·lectiu LGTB, ja que tot i haver realitzat altres 

cursos mai s'ha tractat amb tanta intensitat i tant bé com s'ha fet en aquest curs, m'ha tocat i molt” (P, 

Q-post, pregunta oberta) . 

“El curs m'ha aportat un nou horitzó sobre la sexualitat, la manera de viure la sexualitat d'altres 

persones que no són heterosexuals, el saber detectar correctament la violència de gènere i poder trobar 

una solució en cas que se'm presenti a l'aula” (P, Q-post, pregunta oberta).  

Per contra, l'ítem pitjor valorat és l'equilibri entre la teoria i la pràctica (3,8). Tot i ser 

igualment una bona valoració, posa de manifest que en alguns casos no s'ha assolit tant com 

es desitjava. Alguns grups de la segona tanda, per exemple: 

Element Puntuació mitjana

Seqüencialitat i coherència del camí proposat 4,4

El fil conductor de tot el curs 4,3

Utilitat per al futur professional 4,3

Coherència amb els objectius 4,3

Innovació de l'enfocament 4,3

Profunditat dels continguts 4,2

L'ordre de les sessions 4,1

Adequació a les necessitats del grup 4

Equilibri entre continguts teòrics i pràctics 3,8
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“Han parlat bastant de que els faltava una part pràctica, jo ho he sentit més a aquesta tanda que a la 

primera […] a les valoracions deien que faltaven.. i ara: ja tinc tot això però ara no sé com fer” (F1, Reu 13 

juny 2014).  

Una interpretació possible de no haver assolit l'excel·lència en aquest ítem és que el perfil 

d'alguns grups de la segona tanda és més jove i amb menys experiència laboral que a la 

primera. Probablement se senten insegures a l'acabar el curs i volen rebre directrius 

tancades de què fer i què no fer davant un grup d'infants o joves. Aquesta menor puntuació 

tal volta reflecteix la necessitat de practicar als seus llocs de treball i guanyar confiança. En 

aquest sentit, interpretem que la por a equivocar-se està lògicament present en algunes 

respostes al qüestionari i als GD. 

Malgrat aquestes vivències, algunes activitats es valoren com especialment útils a l'hora de 

connectar teoria i pràctica com: 

“[L'activitat D1 que] permet aterrar de la teoria a la pràctica amb casos que l'alumnat ja ha treballat en 

sessions anteriors. D'aquesta manera, també permet donar-li un sentit holístic al conjunt de la formació” 

(F, FtxSeg, G7, sessió 4).  

Les possibles debilitats de la part pràctica del curs, poden estar relacionades també amb que 

la cinquena sessió dedicada a recursos, serveis i circuits té la limitació que declara aquesta 

participant:  

“Voldria explicar perquè no em va agradar la sessió dels circuits. Estava orientat a Barcelona, quan la 

realitat de la Catalunya Central és diferent. Marxarem del curs sense saber els serveis i circuits del nostre 

territori. La teoria està molt bé, però si detectes un cas i no saps a on derivar-lo malament” (P, Q-post, 

pregunta oberta).  

Aquesta crítica posa de manifest la manca de recursos públics i privats orientats a temes de 

diversitat sexual i de gènere disponibles arreu del territori català, en el moment de 

realització dels cursos, fora de les grans ciutats, especialment de Barcelona. Efectivament, els 

grups impartits a Cambrils, Lleida, Girona i Manresa es veuen afectats per l'urbanocentrisme. 

Tot i així, la sessió obté un notable (3,8).  

Les activitats interactives, en general, estan positivament valorades per participants, 

formadores, avaluadores externes i internes. Les explicacions teòriques, tot i no ser a priori el 
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que més expectativa genera, tampoc queden malament en el rànquing trobant-se dintre de 

les deu millor puntuades. En concret, les activitats amb més puntuació són aquelles que 

impliquen l'ús de vídeos previs a les explicacions teòriques de la primera i tercera sessió. Així 

ho valoren també les formadores: 

 “La dinàmica dels vídeos ha sortit genial a totes les sessions, molta participació i complicitat amb 

l'alumnat. És una base que permet entendre bé el power i acostuma a trenar amb les resistències prèvies 

de l'alumnat. Només ens va costar amb el grup de G., amb la resta vam aconseguir molt bé els objectius” 

(F, IA Candela). 

Un altre element avaluat és l'ús de pedagogies feministes. En aquest sentit, la sensació de les 

participants d'acompanyament en el procés de creixement personal és elevada (4) i l'atenció 

a la interiorització de les temàtiques també (4,1), fet que permet que la retenció 

d'aprenentatges sigui també potent (4,2). Aquestes estan d'acord (puntuacions superiors a 

4) en què les activitats faciliten la interiorització dels continguts teòrics, permeten la 

familiarització amb coneixements aplicats i possibiliten partir de l'experiència pròpia. Això 

fa que el curs sigui una experiència significativa per moltes:  

“Ha estat un curs  molt EMOCIONANT. Ens heu fet treballar des de l'emoció i això permet comprendre i 

interioritzar els conceptes” (P, Q-post, pregunta oberta).  

El treball col·laboratiu fomentat també agrada molt (4,2), inclús en el debat de casos, i les 

participants consideren que el curs estimula la reflexió i el debat entre el grup com, per 

exemple, una sessió en que:  

“[Una participant] planteja un cas d'una menor que necessita atenció en relació a temes de sexualitat i 

com funciona la coordinació entre professionals. Totes participen en relació a dubtes de les diferents 

professionals que han intervingut [...]. Quedem en [...] treballar pautes més profundament el proper dia. 

L'ànalisi del cas els hi permet sortir reforçades sobre les seves actuacions” (F, FtxSeg, G8, sessió 4). 

Pel que fa al respecte al ritme individual d'aprenentatge no s'assoleix tant com ens hagués 

agradat i el 37,5% de les participants considera que s'ha respectat “més o menys” o depenent 

de les sessions, mentre la resta està satisfeta totalment. Entenem que el ritme desitjat per un 

terç de les participants hagués estat encara més lent, doncs a les FtxSeg i a els buidatges de  

les observacions trobem referències a activitats que no es van poder realitzar perquè el ritme 
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del grup era més calmat del previst, necessitaven més aclariments i explicacions detallades o 

perquè intervenien molt i les activitats s'allargaven. 

Malgrat aquesta limitació, en cap cas les participants mostren insatisfacció per les 

metodologies implementades. El 95% i el 87,5% se senten, respectivament, respectades i 

valorades en totes les sessions. Aquest sentiment ajuda a una millor participació de les 

participants que reaccionen: 

“Amb obertura i predisposició a l'escolta i a compartir amb la resta de companyxs. Aquest darrer aspecte, 

a més, és una de les qüestions que més s'ha comentat a la valoració entre l'alumnat a la valoració final de 

cada grup” (F, IA, Tamaia).  

Hi ha grups on comparteixen, inclús experiències de violència (F, FtxSeg G1 sessió 2, Ob G4 

sessió 1). El fet que les formadores donessin la benvinguda a aquest tipus de relats va 

acompanyat del compromís de posar la cura i l'acompanyament emocional al centre: 

“El treball de cures és important transmetre'l a les formacions ja que si ens basem en impactar que 

marxin a casa amb aquestes sensacions [de l'impacte i la confrontació sense acompanyament per 

processar], després és fàcil que la seva intervenció sigui en la mateixa línia i això sabem que és 

contraproduent en la violència” (F, IA Tamaia). 

L'ús d'exercicis de treball corporal és, en aquest sentit, clau alhora d'acompanyar 

emocionalment al grup i per abordar el tema de l'autocura com a professionals que treballen 

temes de violència (IA Tamaia):  

“[L'activitat corporal] ha estat impactant pel grup i han pogut obrir emocions personals respecte la seva 

feina, així com compartir dificultats que troben respecte aquesta” (F, FtxSeg, G1, sessió 2).   

 “[Les P] agraeixen molt el treball corporal. De fet, el demanen al finalitzar i verbalitzen que l'anterior 

sessió que va ser intensa emocionalment els hi hauria anat molt bé” (F, FtxSeg, G7, sessió 4).  

L'aposta per posar la cura al centre implica també en algun cas que les formadores hagin 

d'anar més enllà del treball durant les sessions presencials: 

“Els vídeos han resultat molt impactants i alguns participants s'han quedat tocats. Una va haver de 

marxar abans, així que no va poder tancar el taller amb aspectes positius i la capacitat de transformació. 

Amb ella va haver comunicació per mail per assegurar-nos de que tot estava bé” (F, FtxSeg, G1, sessió 3). 
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El paper de les formadores és clau també a l'hora de facilitar la participació equitativa i 

equilibrar les relacions de poder. El bon clima general percebut no exclou però que en alguns 

grups s'identifiquin persones amb rols autoritaris, una major participació dels homes o 

actituds de resistència(Observació del G4): 

“Un home que intenta mostrar la seva autoritat amb els companys i amb les F, inclús intentant 

desacreditar” (F, AE, FtxSeg i Ob, G4, sessió 2).  

“Segueix passant que algunes dones no obren la boca, excepte a les dinàmiques de grup petit” (F, 

FitxSeg, G8, sessió 3).  

 “Una participant molt resistent i que pren tot el temps la paraula. Necessari posar alguns límits” (F, 

FitxSeg, G7, sessió 1). 

La pitjor puntuació de la part pedagògica se l'emporta la tutorització del disseny de les 

accions pedagògiques amb un 3,25. Per una banda, les participants demanen més tutories 

(la freqüència es va valorar només amb un 3,15). Per l'altra, detectem dificultats amb l'ús del 

moodle valorat amb un 2,9, que es concentren sobretot a la primera tanda perquè és una eina 

nova també per a les formadores. A la segona tanda, les formadores opinen que aquest 

aspecte millora quan coneixen l'eina informàtica i poden planificar les tutories amb més 

detall, a diferència de la primera tanda que tot és més espontani (Reu 13 juny 2014). 

La bona rebuda general del curs entre les professionals inscrites és especialment valuosa 

perquè la utilitat manifestada a l'acabar no correspon amb les expectatives que tenien a 

l'inici i, tot i així, l'acompliment d'expectatives té molt bona puntuació (4,1). Mentre que la 

motivació majoritària era “Desenvolupar eines i habilitats per aplicar a la meva feina” (62% 

de mitjana, que augmenta al 83% en el cas específic de les TIS i al 75% en el cas del 

professorat), les participants valoren que els ha servit sobretot per “Ampliar coneixements 

sobre VGs” (38%) i “Créixer a nivell personal” (25%). Tot i així, la satisfacció amb el curs i les 

seves dimensions específiques, com hem vist, és molt elevada. La interpretació de l'equip és 

que aquest decalatge es deu a que el curs finalment dona resposta a una necessitat poc 

conscient: desenvolupar aprenentatges entorn de les VGs que passin pel cos i la revisió 

personal per aplicar-los més tard a l'àmbit laboral i a la vida en general.  
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Aprenentatges 

Les formadores i les observadores constaten durant les sessions que, tot i no ser conscients, 

la major part de persones presenten confusió a l'hora de definir i interpretar les VGs i 

reprodueixen mites, en tots els grups, sobre la igualtat de gènere, les VGs, les víctimes i els 

agressors : 

“Al principi plantegem els conceptes de violència (justament tenen un glossari el qual la majoria no ha 

llegit) i equiparem violència de gènere a que és la violència que pot patir qualsevol (de homes a dones, de 

dones a homes...). Veiem que no acaben de tenir clar el concepte de gènere en relació a la desigualtat i la 

discriminació” (F, FtxSeg, G5, sessió 2). 

“[Vam detectar resistències] respecte veure els homes com a possibles agressors des de la seva 

socialització, i veure'ls com a víctimes i en canvi veure a les dones com a responsables i buscar perfils de 

dones agressores” (F, FtxSeg, G5, sessió 2). 

“Potser els nous mites que hi ha, a part de sobre la gent jove, són sobre les noies. Com que les veuen més 

apoderades, que d'alguna manera [creuen que] s'ha arribat a aquesta falta igualtat. Costa d'entendre 

que ara hi hagi més detecció de violència i que les noies persisteixin en les relacions de violència” (F2, Reu 

13 juny 2014). 

Els mites, de vegades, van acompanyats d'un recurrent component racista en els imaginaris 

compartits (F, IA Tamaia i Candela) i limitacions per detectar desigualtats (F, FtxSeg, G3, 

sessió 1), inclús entre les participants amb formació en la temàtica que en algun grup són 

majoria (F, FtxSeg, G8, sessió 1). A més, tenen un preocupant desconeixement sobre la 

realitat LGTBI+ (F1, Reu 13 juny 2014) i per tant de les estratègies per incloure la diversitat 

sexual i de gènere al seu dia a dia. 

La falta de consciència entre professionals de les limitacions interpretatives i d'abordatge 

acostuma a passar en temàtiques socials que han estat motiu de batalles ideològiques i 

sobre les quals es genera una opinió pública presentada com experta i objectiva, quan no ho 

és. Com diuen les formadores es genera el mite de “jo ja estic formada” (F2, Reu 13 juny 2014). 

Així ho viem també a les respostes dels Q-pre on les participants sobrevaloren els seus 

coneixements inicials per identificar VGs, fer-les front i donar suport expert al jovent.  
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A la Taula 16 mostro l'autopercepció d'aquestes tres habilitats abans i després del curs. A la 

primera columna, veiem que l'autopercecpció de la capacitat per identificar i fer front les 

VGs prèviament a la formació és, si més no, generosa (les valoracions no baixen de 3, en una 

escala on 1 significa no saber-ne gens i 5, saber-ne molt), el mateix que la valoració de la 

capacitat per donar suport expert a joves (no baixen de 2,8).  

Taula 16. Autopercepció de coneixements abans i després del curs (1=gens i 5=molt), 

puntuacions mitjanes i increment relatiu. 

Font: elaboració pròpia, dades del Q-pre i del Q-post. 

Pre Post Increment (%)

Sóc capaç d'identificar

Llenguatge i comportaments sexistes 4 4,3 8,2

Normes i expectatives de gènere 3,6 4,1 15,4

Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius en les 
relacions de parella 

3,9 4,1 6,2

Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment a algú 3,8 4,2 8,8

Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o bisexual) 4 4,3 8

Tinc coneixements per fer front a…

Llenguatge i comportaments sexistes 3,2 4 23,1

Normes i expectatives de gènere 3,1 3,9 28

Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius en les 
relacions de parella 

3,1 3,9 26,4

Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment a algú 3,1 3,9 27

Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o bisexual) 3,2 3,9 24,5

Sé com i on donar suport a una persona jove subjecte a …

Llenguatge i comportaments sexistes 3 3,7 24,6

Normes i expectatives de gènere 2,9 3,6 24,4

Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius en les 
relacions de parella 

2,9 3,7 26,9

Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment a algú 2,9 3,7 26,9

Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o bisexual) 2,8 3,7 29,4
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Tot i el generós punt de partida autovalorat , a la Taula 16 queda clar també que després del 

curs les participants consideren els coneixements per abordar les VGs amb joves en tots els 

ítems, han augmentat. 

Per a una millor visualització d'aquests resultats, al Gràfic 1 presento els increments relatius 

dels coneixements autopercebuts per a cada ítem i tipus de violència (dades de la tercera 

columna de la Taula 16).  

Gràfic 1. Millora relativa del coneixement auto-percebut abans i després del curs (%) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides al Q-pre i Q-post. 

En primer lloc, al Gràfic 1 s'observa una millora en la capacitat autopercebuda per fer front a 

les VGs que observem que incrementa d'un 23% i un 28% segons el tipus de violències, 

(ubicats a l'eix horitzontal del Gràfic 1). Aquest canvi probablement es degut a que 

comprenen millor les arrels i els estereotips personals inconscients i, per tant, augmenta la 

sensació de poder fer alguna cosa. Així ho explica una participant: 
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“(...) El que he descobert és (...) entendre les bases de la violència de gènere, perquè jo em preguntava (...) 

i ara perquè surt sempre tot això, com ho pots atacar, com ho pots tractar? On està la base de tot això? I 

llavors, la primera sessió aquella de sistema sexe-gènere, a mi em va, m'ha obert els ulls, realment a 

entendre, i [identificar] tots els estereotips dels que jo no era conscient” (P11, GD2, G4). 

Encara més senten una millora en la capacitat d'oferir oferir acompanyament expert a joves 

en diferents situacions de discriminació i abús doncs els coneixements autopercebuts en 

aquest ítem incrementen entre un 24% i un 30% (Gràfic 1). Aquest resultat pot resultar 

estrany perquè el curs s'orienta més a oferir eines de prevenció i sensibilització i no tant 

d'atenció, però com l'element que més inseguretat genera en un inici és justament 

l'acompanyament expert  (veure Taula 16), també és el que es percep com més assolit.  

No negarem, però, que a l'acabar el curs en alguns grups hi ha confusió respecte a aquesta 

qüestió i algunes participants, preses de la motivació i el nou compromís amb la lluita contra 

les VGs, projecten poder fer acompanyaments de caire més terapèutic arran de la formació 

rebuda. Per sort aquesta idea es desmunta durant els grups de discussió, espai on les 

avaluadores plantegen la necessitat de ser conscients d'on s'acaba la feina educativa i 

comença la de l'acompanyament terapèutic i, per tant, se les anima a realitzar derivacions a 

serveis especialitzats. Per sort, algunes participants expressen correctament aquests límits: 

“Tenim la teoria, les eines per a muntar una activitat, però les eines per tractar amb dues persones mes 

íntim no…” (P9, GD2, G5). 

“Jo crec que el que el curs ha aportat és un marc. Fórmules concretes que tenen més intervenció 

individual, potser no és aquesta finalitat. A més les poques sessions amb les poques hores, jo he tingut la 

percepció que donava molt de si” (P11, GD2, G5). 

Per acabar amb la interpretació del Gràfic 1, m'agradaria destacar que la capacitat per 

identificar violències, tot i ser la que presenta una millora més limitada, és valorada 

positivament per les participants quan afirmen el següent: 

“[Amb el curs] jo he accentuat el meu nerviosisme. T'ho juro. No tolero anuncis, tinc que apagar la tele...  

(...) o sigui que anuncis de marca de roba, o de tes o de lo que sigui [...] M'ha exaltat això, que veig coses a 

tot arreu. [...] Crec que es bo que s'accentuï perquè ja de per si jo ja sóc una persona aplicada i tal, però 

crec que per canviar les coses s'ha de ser radical, i crec que això, doncs m'ha aportat encara més 

radicalitat. Des de veure-ho positivament” (P12, GD2, G5). 
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“Clar perquè es algú que et ve a dir que deixa els estudis que està fent i vol començar una cosa diferent en 

un altre lloc, i arribes a l'arrel que a lo millor el que li passa i el fet de deixar els estudis, no sé, parlo d'un 

cas que tenim per allà, que tot el seu problema és que li han fet bullying, i llavors va canviant d'institut i 

d'estudis perquè no se sent còmode enlloc. Llavors clar, és això, comences fent una orientació de vull fer un 

cicle formatiu de grau mitjà de no sé què i acabes detectant un cas així. Vull dir que està bé” (P7,GD2, 

G5).  

Les formadores observen, així mateix, una evolució general positiva de l'adquisició de 

conceptes i eines de les participants que assisteixen a totes les sessions (F, FtxSeg, G4, sessió 

4). El treball de casos juntament amb la reflexivitat constant i l'evolució dels debats observats 

a l'aula les permet identificar la interiorització de coneixements teòrics i aplicats.  

“[Detectem] més obertura en relació a lo professional i lo personal. Fan comentaris que ens mostren com 

han integrat el coneixement des de lo vivencial i reflexiu. Ex. transexualitat amb la dinàmica 

audiovisual: no necessito saber si és un noi o una noia, sinó que em qüestiono el sistema opressor en el que 

vivim i els efectes sobre les persones” (F, FtxSeg, G1, sessió 4). 

Ara bé, la millora generalitzada de la sensibilitat i la comprensió del fenomen no exclou que 

al finalitzar el curs encara hi hagi participants que confonen conceptes com intersexualitat i 

interseccionalitat, que tenen problemes per definir el concepte de VGs o per transmetre un 

discurs complex del tema al jovent (F, IA Candela i Tamaia). Està clar que estem davant d'un 

procés d'aprenentatge a llarg plaç i cal reconèixer els límits de la nostra proposta. Al cap i a la 

fi oferim un curs de només trenta hores i exercicis com la desconstrucció dels patrons de 

gènere propis pot portar tota una vida. Un dels elements més importants en aquest procés, 

indicatiu de que les participants aprenen i incorporen continguts, és que prenguin 

consciència de la complexitat del tema i de tot el que els falta per aprendre: 

“Que jo pensava que sabia i que estava una mica per sobre de tot això i resulta que no, que vaig amb 

bolquers” (P11, GD2, G4). 

Aplicabilitat 

L'aposta per incloure una part pràctica on aplicar els coneixements apresos en la formació és, 

a part d'una estratègia d'avaluació, una forma de donar resposta a les motivacions i 

expectatives manifestades i d'omplir un buit existent. És, per tant, una aposta pedagògica i 

política que està positivament avaluada pels diferents agents vinculats al projecte.  
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Les participants consideren que les aportacions del curs són molt útils a l'hora de dissenyar i 

implementar l'acció pedagògica (4,01 a la FtxA). Ara bé, destaquen que és més fàcil 

dissenyar-la (3,57) i definir els continguts (3,46) que dur-la a la pràctica (2,88). Tot i que 

algunes es veuen capaces d'aplicar allò après sense problema, altres no tant i les reflexions al 

respecte són diverses. 

Algunes destaquen l'impacte del curs en el fet d'animar-se a fer accions: 

 “Jo fins ara no se m'hagués passat mai pel cap fer una xerrada sobre això i en canvi ara, jo també estic en 

una comissió d'adolescència, maltractament a dintre del territori i estem preparant el protocol, i la idea 

que deia la companya que ho havia fet presentant també el protocol … ho trobo molt bé, molt bona idea i 

ho faré i la idea de combinar les jornades amb xerrades amb els pares, que abans de començar el curs no 

em veia capaç  de fer una xerrada amb els pares sobre aquest tema, ara em veig capaç d'agafar el treball 

dels companys que han realitzat “sobre aquest tema” i fer-ho… em veig capaç” (P15, GD2, G1). 

“Jo al començar el curs pensava, ostres és que al final sempre és igual, fem molta teoria però després a 

veure com aterrem les coses... i ostres, jo em trec el barret de veure el que hem vist avui. Que som capaços 

de generar eines que podem aplicar, buscar suport financer, coordinar-nos... per tant que sí que ho sabem 

aterrar!” (P6, GD2, G5).  

Una altra reacció detectada és la d'animar-se a fer pedagogia amb altres persones, per 

exemple de l'àmbit familiar:  

“a mi el curs m'ha aportat també molts coneixements a nivell teòric. Tot el tema aquest que comentàvem, 

[...] del col·lectiu LGTB, si que el tens present però [...], per exemple el tema dels intersexuals, l'altre dia 

amb un wathsapp familiar, la meva neboda està embarassada i què serà nen o nena, potser és 

intersexual, i que és intersexual, és hermafrodita? I els meus germans, de bueno, se t'està anant la olla. 

Però jo allà vaig sembrar, i els hi vaig passar un link i tal” (P8, GD2, G9). 

Ara bé, part de les participants senten que no tenen les eines suficients per aplicar els 

coneixements adquirits i per lidiar amb les possibles resistències dels i de les joves amb qui 

treballen o de les companyes de feina. És a dir, estan insegures (P, Ftx-A): 

“Arriba un moment que dius: Com hem de dissenyar un taller, quan la gent que ens està fent el curs es 

dediquen a fer tallers d'aquests i en el fons hi ha coses que nosaltres encara no les tenim prou clares, no? El 

dubte […] és que segons cap a on vagi el grup o segons quina pregunta [facin] no sabré cap a on hauré de 
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tirar... a nosaltres també ens passava, de dir, és que ni nosaltres mateixes hem pogut assentar tots els 

coneixements, no?” (P3, GD2, G9).  

Aquesta consciència de les limitacions a l'hora d'intervenir és un aspecte que considerem un 

bon resultat. No podem oblidar que el curs té una durada de només trenta hores i la majoria 

de participants partien, en el nostre cas, d'un fort desconeixement de la temàtica. Per tant, 

valorem positivament, junt amb les formadores i les referents de l'administració pública, 

que se n'adonin que hi ha coneixements que no han pogut interioritzar. 

La visió de les formadores i compartida per l'equip d'avaluadores internes de la URV és que 

no només els cal practicar i experimentar més, sinó que requereixen de més formació. 

L'adopció de seguretat alhora d'abordar les VGs amb joves és, de ben segur, un procés a llarg 

termini. L'equip d'avaluadores internes, avaluadores externes i formadores vam concloure 

que el curs no és suficient (ni està orientat a) assolir l'expertesa i que és positiu seguir oferint 

formacions. Degut a aquestes recomanacions i a la bona valoració de la nostra contribució 

metodològica per part de tots els agents, l'Agència Catalana de Joventut i Candela creen el 

Projecte 3 Voltes (anomenat Projecte d'Acompanyament Tècnic per a professionals de joventut en un 

inici) que dona continuïtat al GapWork. La primera edició l'analitzem a la Publicació 3 i 

també el comparteixo com a bona pràctica en la Publicació 4. 

Aquest projecte de continuïtat permet abordar les resistències sorgides durant el procés 

formatiu. Si a les sessions 1 i 2 les resistències consisteixen a evitar el reconeixement de 

l'existència de desigualtats estructurals per motius de gènere (AI, Ob G4 sessió 1 i 2; AE, Ob 

G5 sessió 1 i 2), cap al final apareixen resistències entre algunes persones puntuals a l'hora 

d'assumir la responsabilitat personal de produir un canvi. Per exemple: 

“Hem rebut aquest formació, ara tenim els ulls més oberts però no puc fer-me responsable perquè no puc 

canviar la societat tal i com està muntada. Llavors, evidentment, ha d'haver molts més agents que 

funcionin alhora coordinats perquè aquests joves se n'adonin del que està passant. En aquest sentit jo 

trobo que és molt difícil, perquè a aquest nivell està molt bé i em sembla super interessant que l'haguem 

fet, perquè no existia una formació així i això ens pot ajudar. Només faltaria alguna cosa més 

coordinada” (P5, GD2, G9). 
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De totes maneres les actituds resistents no són majoritàries i podem dir que, en general, el 

curs motiva a la gent a comprometre's contra les VGs, a produir un canvi social i 

desnaturalitzar les VGs en la línia de les propostes de la Publicació 1 i 4. Exemple d'això són 

aquestes reflexions finals: 

“[M'emporto] més ganes per canviar les coses i educar per una societat més justa i sense violències” (P, Q-

post, pregunta oberta) 

“Sortir del curs amb l'esperança que el canvi és possible i que treballant, cadascú des del seu espai, s'anirà 

construït una societat millor” (P, Q-post, pregunta oberta). 

Malgrat les limitacions ja explicades, amb el curs s'aconsegueix promoure una actitud 

majoritària de compromís polític, com diu aquesta participant: 

“[Després del curs estem] potser més militants. Les coses no només les veus, també dius. Per exemple, a 

l'institut vam fer algunes sessions i allà s'ha armat, eh, els nanos els primers, dient que ja n'hi ha prou de 

cartells, aquestes dones han de cuidar els seus fills, totes les femelles ho fan, no? I si no vas preparat, et 

colen uns gols que no vegis!” (P2, GD2, G5).  

Aquest resultat està probablement relacionat amb el contagi de la perspectiva de treball de 

Candela i Tamaia, entitats feministes orientades a la transformació social, i amb la lògica de 

fons del nostre equip de la URV; però també amb les metodologies vivencials posades en 

marxa que aconsegueixen modificar esquemes cognitius profunds com suggerim a les 

Publicació 1, 3 i 4. Mostra d'això és aquesta apreciació de les formadores a l'acabar una sessió:   

“Ha estat una sessió molt emocional, molt intensa, en alguns moments dura, per tots els temes tractats. 

Hem sortit molt satisfetes perquè hem vist el canvi durant la sessió, la sensibilització, les ganes de 

transformar. Han acabat molt conscienciats i conscienciades, com si se'ls hagués encès un llum, amb 

moltes ganes d'intervenir” (F, FtxSeg, G1, sessió 3). 

Accions pedagògiques “en cadena” 

La nostra IAF es multiplica de la mà de les trenta cinc accions dissenyades per grups de 4 o 5 

persones i implementades en un 66% dels casos (124 implementacions de 189 participants) 
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als seus llocs de treball en el calendari del projecte o amb previsió de fer-ho amb data 

marcada fora del calendari . 23

Els grups formulen les seves definicions dels problemes col·lectivament adoptant el marc 

interpretatiu del projecte i fent un exercici de contextualització pròpia per adaptar la 

proposta (acció) a la seva realitat territorial, social i institucional i després de la posada en 

pràctica reflexionar-hi (avaluació-investigació).  

Alguns grups afirmen que el treball col·laboratiu no ha estat fluït per la manca de temps i de 

confiança i per la distància territorial entre les membres, però haver de portar a la pràctica 

els coneixements teòrics els agrada. Com diu una participant:  

“M'ha agradat molt fer-ho perquè no ho havia treballat amb joves, t'atreveixes a fer-ho perquè ho tens 

fresc i m'he sentit còmode parlant aquests temes amb ells i tenint una mica de coixí o de resposta” (P7, 

GD, G5).  

Malgrat que algunes haguessin volgut més acompanyament els agrada que les tutories 

fossin virtuals, ja que les consideren importants per adquirir seguretat.  

Els grups tenen llibertat per triar el tema i format d'acció que més els agradi. La consigna de 

les formadores és que dissenyin accions puntuals per tal de facilitar el procés i començar per 

alguna cosa abastable. Tot i així, en un 19% dels casos la motivació és tal que acaben 

implementant projectes amplis o accions mixtes que inclouen formacions i edició de 

materials. Les temàtiques i formats escollits pels grups són variats (Taula 17). 

Més de la meitat van més enllà de les VGs en el marc de la parella heterosexual en un sentit 

clàssic i s'animen a intervenir en altres manifestacions, incloses les relatives a la diversitats 

sexual i de gènere. Aquest fet és un bon resultat del projecte perquè significa que han 

començat a integrar el marc interpretatiu de les VGs. Pel que fa al format, més de la meitat 

trien la formació, dada que reforça la idea de que manquen cursos en aquesta direcció. A 

més, un projecte com el nostre que ofereix un programa ja dissenyat que posa al centre el 

 Aquests resultats constitueixen simultàniament els resultats del quart nivell del model d'avaluació del 23

GapWork. Podeu veure una selecció dels materials associats a part de les accions a la web del projecte: http://
pedagogia.fcep.urv.cat/gapwork/index.php/ca/2-uncategorised/52-material-produit-per-els-i-les-alumnes-
de-les-formacions
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treball de revisió personal i que pot ser replicat sencer o parcialment probablement fomenta 

la realització de cursos des d'aquesta perspectiva del tot necessari per generar una 

transformació. Part de les accions dissenyades per les participants es recullen a la Publicació 

3 d'aquesta tesi. 

Taula 17. Accions dissenyades grupalment per les participants del GapWork, per temàtica i 

format (freqüència i percentatges totals). 

Font: elaboració pròpia amb dades obtingudes del buidatge de les FtxD. 

4.3.2. USVreact 

A continuació presento els resultats de l'USVreact a partir dels quatre nivells d'avaluació 

establerts al disseny metodològic, tal com he fet en l'apartat del GapWork. La única 

diferència és que, en aquest cas, presento els aprenentatges i l'aplicabilitat de manera 

conjunta donat que el relat de les participants i formadores sobre aquests elements es dona 

de manera molt entrelligada a les E-post, els GD realitzats i les FtxSeg. Els resultats principals 

d'aquest node han estat publicats a Biglia, Cagliero, Jiménez, Sáenz, Soto i Alsina (2018) i al 

TFG de l'Alba Sáenz Suárez. 

Formació Tríptic/Guia Vídeo/Ràdio Altres Total columna

Temàtica f f f f f %

Amor Romàntic i Relacions 
Abusives 9 2 2 0 13 37%

Noves tecnologies i violència 4 4 0 1 9 26%

Violències Gènere 4 1 0 1 6 17%

Diversitat sexe/gènere i 
LGTBIFòbia 4 2 1 0 7 20%

Total fila 21 9 3 2 35 100

60% 25,7% 8,6% 5,7% 100
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Taula 18. Indicadors creats i dades i informacions produïdes, per instrument. Node 

Avaluació de l'USVreact. 

Font: elaboració pròpia. 

Instrument Indicadors de l'anàlisi de les dades/informacions Dades/Informacions produïdes

[Q-post] 
Qüestionari 
Post

Blocs d'indicadors: 
• Perfil. 
• Expectatives. 
• Acompliment d'expectatives. 
• Satisfacció general i amb els continguts, la 

metodologia, el procés d'aprenentatge i les relacions 
durant el curs. 

• Opinió sobre els continguts i elements pedagògics 
del curs. 

• Utilitat. 
• Autopercepció d'aplicabilitat.

N= 96 (tanda 1 i 2) d'un total de 
97 persones formades.  

*Les respostes relatives als 
cursos pilot de la UVic i UAB 
queden fora de l'anàlisi perquè 
no van tenir una durada ni 
estructura homogènia.

[FtxSeg] 
Fitxa de 
seguiment 
de cada 
sessió

Blocs d'indicadors: 
• Característiques del grup (coneixements previs, 

interès, col·laboració, participació, actitud cap a les 
propostes). 

• Evolució de la capacitat de posar-se en joc del grup al 
llarg de les sessions. 

• Clima i comoditat. 
• Funcionament de les activitats (assoliment dels 

objectius, dificultats, efectes en les participants…). 
• Comentaris per a altres formadores.

24 fitxes de la tanda 1 (FU1 a 9) i 
la tanda 2 (FF1 a 3) 

8 fitxes de la tanda 3 (FP1, FP2, 
FP3, FP4). No tenim fitxa de la 
formació de la UPF 

[Ob] 
Observació 
de les 
sessions

Blocs d'indicadors:  
• Funcionament de l'activitat. 
• Implicació de les participants. 
• Clima del grup. 
• Habilitats de la formadora.

1 (FU1)

[GD] 
Grup 
discussió al 
final de la 
darrera 
sessió

Blocs d'indicadors: 
• Satisfacció general i amb aspectes específics. 
• Percepció d'aprenentatges, d'utilitat i de la influència 

del curs en el procés personal. 
• Idees de millora de la formació.

3 (FU1-3)

[E-post] 
Entrevistes 
post 
formació

Indicadors sorgits de l'anàlisi: 
• Coneixements previs. 
• Motivacions i interessos personals. 
• Opinió sobre el tractament de les VSs a les 

universitats. 
• Sensació de comoditat i seguretat Durant el curs. 
• Satisfacció am bels continguts I altres elements. 
• Percepció d'utilitat. 
• Propostes de millora. 
• Inspiracions del curs.

10  
(5 PAS/ 
2 PDI/ 
3 Estudiants).  
Totes URV.
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Resposta a la formació 

Sense cap mena de dubte, el projecte obre la possibilitat d'abordar una temàtica molt 

invisibilitzada a les universitats catalanes i pateix algunes resistències institucionals. Les VSs 

són vistes com: 

“Una cosa llunyana, o sigui és una cosa que passa, sigui aquí com a qualsevol altre lloc, però que no passa 

tant, no passa molt, no n'hi ha per tant” (P PDI, E-post 5).  

Efectivament, costa reconèixer l'existència d'una cultura possibilitadora i naturalitzadora de 

VSs i, per tant, donar suport a cursos com aquests. D'aquí la negativa a difondre i considerar 

els cursos com a formacions del Pla de formació del PAS o situacions com les que narra una 

altra participant:  

“Vaig fer difusió del vostre correu, vale? i li vaig enviar a gent que més o menys jo vaig pensar que li podria 

interessar el tema. i em va contestar una noia que diu, si em vaig apuntar però el meu cap em va dir que 

millor que no, i el no me'l va posar en majúscules, que NO assistís” (P PAS, E-post 6).  

Per l'altra, detectem resistències a criticar els mecanismes actuals de les universitats per fer 

front a les VSs. Sembla que alguna gent, sobretot aquell PAS que ocupa càrrecs 

representatius de protocols o similars, té dificultats per acceptar la necessitat d'establir 

mecanismes transformadors de les causes de les VSs (explicats a les Publicacions 1 i 4) i 

adopta discursos en defensa de la institució de manera poc crítica (P, E-post 1, PAS). En 

aquest sentit les formadores detecten que: 

“Dins del col·lectiu PAS hi ha una tendència a no extralimitar-se de les tasques pròpies.(…) Destaca en 

el rol playing la inflexibilitat amb la que es rebut el cas de la Natalia [cas fictici que s'utilitza a una 

dinàmica del curs], la persona que [fa el rol de secretària] explica que donar una resposta es excedir-se 

de les seves competències [ella sol·licitava un canvi de matrícula]” (F, FtxSeg, FU1, sessió 2).  

Tot i així, un 92% de les participants consideren que el curs és excel·lent o molt bo. A part de 

la qualitat del curs, aquesta valoració positiva també està relacionada amb el caràcter 

voluntari i, per tant, amb què les participants parteixen de certa predisposició a qüestionar i 

qüestionar-se (Sáenz 2018). En efecte, com ens diuen totes les entrevistades després de les 

formacions (E-post), la gent inscrita està majoritàriament motivada i mostra interès 

personal cap a la problemàtica de les VSs, les VGs o pels temes de gènere, tal i com també 
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perceben les formadores que puntuen amb una mitjana de 4 l'interès dels grups i 4,3 

l'obertura d'aquests a les propostes (F, FtxSeg). 

En general, les participants estan contentes, motivades i satisfetes amb l'acompliment 

d'expectatives (puntuat amb un 4 sobre 5). Majoritàriament, consisteixen a ampliar 

coneixements, sobretot pràctics; i desenvolupar estratègies per fer front a les VSs (estudiants 

i PDI) o adquirir eines per afavorir un ambient respectuós a la universitat (PAS). 

Les participants puntuen molt satisfactòriament l'ambient viscut a l'aula i la relació entre 

elles (4,6). Això és coherent amb la valoració de les formadores que consideren que el 86% 

de les formacions es donen en un clima de respecte i confiança elevades (F, IA). La gran 

habilitat mostrada per aquestes a l'hora de conduir grups amb perfils molts heterogenis i 

per dinamitzar metodologies vivencials genera una molt bona participació; segons les 

mateixes formadores el 80% dels grups van ser molt participatius (F, IA). De fet, les 

participants reconeixen clarament aquesta contribució, valoren les formadores amb un 4,6 i 

també expressen haver-se sentit molt còmodes (4,2).  

Les qüestions logístiques com l'horari, l'espai i la durada del curs se situen a la cua de les 

puntuacions, sempre per sobre d'un notable 3,7. La manca de temps per abordar tots els 

continguts desitjats és un element assenyalat en moltes ocasions tant per les formadores 

com per les participants a les FtxSeg i les E-post. Alhora, al 30% de les participants els hagués 

agradat rebre un acompanyament més curós en el procés de creixement personal, fet que 

alerta sobre la necessitat d'implementar espais d'acompanyament psicosocial a les 

universitats que siguin complementaris als espais formatius. 

A nivell pedagògic destaco, per una banda, l'encert d'adoptar un enfocament comunitari i 

l'aposta per fer grups mixtos entre estudiants, PDI i PAS. Com afirmen aquestes participants:  

“Està bé també que ho fem tots barrejats, perquè tots tenen les seves perspectives i les seves dinàmiques i 

problemàtiques” (P PAS, E-post 6). 

 “El fet que fóssim alumnes i professores [participants]al mateix nivell ha estat un punt a favor on 

compartim moltes experiències viscudes des de dues generacions diferents” (P Estudiant, E-post 9).  
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El GtFVSU-3 també confirma que l'enfocament comunitari és un encert que funciona 

correctament sobretot en els grups on la distribució entre els diferents rols era equilibrada. 

Les participants estan especialment satisfetes amb les metodologies utilitzades. Més d'un 

90% estan bastant o molt d'acord amb que el curs estimula la reflexió i el debat i el 80% 

amb que origina reflexions a partir d'experiències personals i/o laborals. Aquests elements 

són fonamentals pel tipus de pedagogies utilitzades, més orientades a formular preguntes a 

respondre col·lectivament, que oferir respostes tancades i verticals. 

Un resultat destacable és que durant les formacions sorgeixen de manera espontània 

almenys 14 relats reals sobre experiències al voltant de les VSs que les participants 

comparteixen en un context dissenyat per deixar espai a que això passi (F, IA). Per acabar, 

destaco que les participants estan també satisfetes amb els elements de disseny relatius als 

continguts i la claredat dels objectius (4,3 i 4,2). Això sí, part de l'alumnat no està acostumat 

a metodologies de caràcter horitzontal i dialògiques així que consideren que s'ha de conduir 

més els grups perquè hi ha massa debat i tenen la sensació que es perd el fil (P PAS E-post 6; 

P Estudiant E-post 9). 

Aprenentatges i Aplicabilitat 

Pel que fa als coneixements inicials, tot i que, com apunta una alumna entrevistada 

integrant de la Comissió d'Igualtat del Consell d'Estudiants de la URV no sabia com 

reaccionar davant de casos de VSs, la majoria de cursos estan conformats per “persones 

bastant sensibilitzades o amb una elevada motivació en el tema” (F, FtsSeg, FU2, sessió 1).  Això les 

predisposa a adquirir coneixements i ampliar-los més tard a la vida personal i laboral. Fins i 

tot, en un cas, es treballa amb un grup on hi ha especialistes en el camp formatiu i de les 

violències amb perspectiva feminista (F, Ftx-Seg, FF3). 

La majoria de participants estan satisfetes (48%) o molt satisfetes (40%) amb allò après. 

Aquestes bones puntuacions no són d'estranyar si el 73% de les participants considera que 

els continguts estan adaptats a les necessitats i interessos particulars i el 80% que el curs 

facilita elements i eines per reconèixer i actuar davant les VSs. Com ja he comentat a 

l'apartat anterior, les expectatives es compleixen. 
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El programa formatiu és útil per visualitzar l'existència de multiplicitat de VSs i per 

transmetre la denúncia a la cultura que les possibilita i naturalitza. D'alguna manera el curs 

apropa el marc interpretatiu feminista i interseccional de les VGs al conjunt de participants. 

Tant formadores com participants noten que la sensibilitat amb el tema augmenta amb la 

formació, així com la capacitat per identificar les VSs diverses més enllà de la violació. Així ho 

valora aquesta alumna entrevistada:  

“Una cosa important del curs és canviar el xip de pensar que la violència és un atac o una agressió física a 

algú i parlar més del tema de la cultura de la violació i les agressions verbals, de l'agressió psicològica. O 

sigui que no es limita a l'àmbit físic i que tot això està dintre d'una cultura general que permet aquestes 

coses. A mi això em sembla el més important. Sí que vaig veure que tota la gent feia aaaah això també es 

agressió, sí que vaig veure un click” (P PDI, E-post 5). 

Les formadores consideren que la interiorització de coneixements i temàtiques tractades és 

molt bona (4,2) i el 80% de les participants hi estan d'acord. La interiorització, per exemple, 

del paradigma ampli de les VSs s'observa en reflexions com les d'aquestes participants al 

voltant de la revisió dels comportaments individuals a la llum d'aquesta conceptualització 

més àmplia:  

“Sempre aquesta violència més subtil que passa més desapercebuda però realment d'alguna manera 

existeix i fins i tot naltrus en la nostra manera de pensar cultural o personal també tenim interioritzades 

expressions que formen part d'aquesta violència sexual o de gènere i a mi això m'ha obert els ulls alhora 

també de no fer comentaris gratuïts o pensar realment que potser una persona es pot sentir ferida per 

una actitud o comentari (…) sempre és interessant evidentment en l'entorn en el que estàs i potser tu 

mateix com a persona també va bé saber quines són les actituds i les conductes, com a home que soc que 

poden arribar a fer mal, no sé com dir-ho, a una dona, en aquest sentit i llavors més que res per saber 

relacionar-me millor amb el meu entorn en general i ser més sensible a aquesta realitat, crec que [el 

curs ] és molt interessant en aquest sentit” (P PAS, E-post 2). 

“Potser ara ja sóc més sensible a veure aquest tipus d'actuacions o a sensibilitzar a gent o a crear la 

curiositat almenys en l'entorn que m'envolta perquè es mostrin preocupats per aquest tema o que 

intentin obrir els ulls  (…) potser veig el meu pare dient a ma mare: tu calla! I llavors potser és moment de 

dir, ep! No tens raó” (P Estudiant, E-post 8). 
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L'activitat de resolució de casos, en particular, facilita la identificació de VSs i la comprensió 

del nou marc proposat més enllà de definicions jurídicolegals (GtFVSU-3). Un participant 

explica: 

 “[El treball amb casos reals] va donar sobretot una visió nova, una visió que… en principi jo no em 

considero una persona masclista però sí que és veritat que hi ha molts… al estar envoltats en una societat 

masclista hi ha molts paràmetres que ja els dones per sentat i veus que sí que hi ha discriminació i el curs 

em va servir per tenir una presa de contacte amb el tema de la violència (…) te n'adones que potser és més 

comú i que hi ha una mena de.. de vegades amagar, és un problema una lacra que potser un té la sensació 

que no n'hi ha per tant i [treballant amb casos reals] a lo millor el problema està en que s'amaga” (P PAS, 

E-post 4). 

Així mateix, les participants valoren que, a diferència d'altres cursos, el programa formatiu 

ofereix coneixements aplicats, és a dir, aporta eines pràctiques. Per una banda, “els dos Rol 

Play que vam fer sí que em van donar eines de com pots acollir i de com no, els errors que tendeixes a 

caure, em va servir” (P PAS, E-post 10). Per l'altra, les explicacions teòriques són útils perquè:  

“Et donaven pautes de què no fer: no donar falses esperances, no intentar ser la salvadora, no animar a 

denunciar sense tenir proves, jo crec que això és de lo més útil que jo m'emporto del curs (…) Sobretot això: 

no intentis ser la salvadora ni donar fórmules màgiques perquè això no és una fórmula màgica, no 

animis a denunciar quan veus que aquella persona l'estàs portant cap a l'abisme, anima-la potser a 

“recabar” informació, evidències… que no és una única solució, que és una suma de coses, o adreça-la a un 

assessor extern” (P PAS, E-post 1).  

En aquest últim sentit, l'explicació dels recursos de derivació gaudeix de bona valoració:  

“Com a persona de referència m'ha aportat molt perquè no tenia eines per derivar a una persona víctima 

de violència sexual i violència de gènere a cap lloc, no sabia on adreçar algú (…) es va presentar lo del 

mapa d'associacions o d'espais on poder adreçar a persones que estan millor preparades perquè ni sóc 

expert ni perit de l'àmbit psicològic o altres àmbits” (P PAS, E-post 2). 

El curs incideix, a més, en definir els límits del que és esperable i desitjable com a resposta 

per part de persones que no són especialistes en acompanyament psicosocial. Mentre que 

part de les participants es mostren una mica alleujades amb la fórmula treballada de 

“percebre-escoltar-cuidar-acompanyar”, unes altres qüestionen si no cal anar més enllà 
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independentment del que la persona en situació de violència vulgui fer i, per tant, se senten 

una mica frustrades a l'acabar el curs. Una participant ho explica així:  

“És una sensació rara a l'acabar, sabré interpretar? En cas que em trobi en una situació d'aquest tipus, 

sabré com reaccionar? Em sembla molt bé els casos pràctics perquè fan reflexionar molt i bé, de fet, et 

dibuixen situacions molt reals però he trobat a faltar potser més teoria d'això es considera així o inclús, 

bé, si et passa els passos són aquest, aquest i aquest. Probablement això no es pot fer perquè la idea és que 

no pots fer molt més que escoltar. Probablement sí, però la meva sensació és que si només escolto estic 

ajudant molt poc (...) és frustrant” (P PDI, E-post 7). 

Pel que fa a la capacitat del curs de formar futures formadores funciona, sobretot, per al 

professorat o persones que ja estan habituades a fer formacions i que coneixen el camp de 

les VGs i VSs. La sessió extra és insuficient per a altres casos, especialment per al PAS que no 

es dedica habitualment a portar grups i transmetre continguts. Els relats recollits expressen, 

com és lògic, sentiments d'inseguretat a l'hora d'haver d'implementar cursos: 

“En el cas de la Pompeu totes érem PAS, així que en un principi vam anar voluntàriament a aquesta 

tercera sessió [sessió extra formació de formadores] a l'hora de la veritat la gent es va tirar enrere no es 

va sentir capaç de fer cursos a les seves companyes- Jo vaig fer un dels cursos i jo mai n'havia fet de cursos 

a ningú ni res. I llavors em vaig sentir bastant insegura (…) les meves companyes totes es queixaven del 

mateix, que no es veien capaces de fer un curs” (Exp 1, GtFVSU-3). 

“A Vic érem vuit més o menys, dos PAS i sis profes, bé, m'ho invento però aprox i a l'hora de fer la formació, 

les PAS van dir us donem tot el suport que vulgueu, però les classes les feu vosaltres, no en sabem. Per 

sort tenim gent que investiga el tema que això també et dona més seguretat i a mi, sens dubte, la 

formació em va portar a dir aquesta és la part dura d'aquest treball, quina por, quina por fer-ho 

malament” (Exp 2, GtFVSU-3). 

Tot i així, es confirma que algunes participants interioritzen els continguts de manera que, 

quan són elles les formadores, són capaces de facilitar un espai de confiança per parlar en 

primera persona (realitzant el curs en un espai còmode amb sofàs i tauletes, per exemple) i 

tenen l'habilitat d'identificar quan algú necessita suport específic relatiu a alguna 

experiència de violència:  

“Van sortir alguns casos i alguna va parlar amb mi, alguna estudiant, va parlar amb mi del tema perquè 

el vam moure. Va començar a donar indicis de que alguna cosa havia passat al taller” (Exp 3, GtFVSU-3). 
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Al finalitzar el curs, moltes participants, sense diferència de perfil, evidencien que la lluita 

contra les VSs no és una prioritat a l'agenda dels governs i les comunitats universitàries (P, E-

post 2 a 10). També identifiquen situacions en què això és manifesta, per exemple, en el cas 

de la URV, en el fet de que no havia hagut difusió del protocol i que la gent ni el coneixia (P 

PAS, E-post 10). Es detecta que hi ha por a reconèixer que aquest és un problema que passa a 

les universitats (P PDI, E-post 7) i que en el millor dels casos es viu com a residual, puntual, 

una cosa llunyana (P PDI, E-post 5). 

Un dels resultats més importants del projecte és que, en aquest sentit, les formacions 

generen un compromís per part d'algunes participants alhora d'incidir en aquesta cultura 

institucional passiva i transformar-la. Probablement aquest fet és el que més transformació 

social comporta. Una participant explica que després del curs: 

“Vaig parlar amb els del Consell d'Estudiants i els vaig dir que ja que sabia que estava pendent de 

redactar el segon Pla d'Igualtat de l'Observatori, els vaig dir, per què no el Consell d'estudiants demana a 

l'Observatori d'Igualtat que prevegi això [incloure l'alumnat en el protocol] o faci el seu protocol? (…) 

la resposta va ser que sí (…) es va crear una comissió d'igualtat i tenim reunió amb l'Observatori” (P 

Estudiant, E-post 8) . 24

Efectes en cadena 

La IAF es difracta a través de formacions pilot a la UPF, la UAB i la UVic-UCC en la tercera 

tanda de formacions del projecte. Són cursos conduïts per algunes de les persones instruïdes 

per l'equip de l'USVreact a la tanda 2 i que després participen a la tercera trobada del GtFVSU 

on posen en comú la seva experiència com a formadores.  

Com al GapWork, el principi de la replicabilitat o de produir accions en cadena és un dels 

eixos del projecte i no només pel fet de publicar el disseny del curs en obert. També perquè 

s'incideix en què les universitats catalanes sòcies del projecte es facin seva la proposta i 

organitzin cursos que alimentin l'espiral de la IAF. En aquest sentit, entre el juny de 2017 i el 

febrer de 2018, en el marc de la tercera tanda es formen 40 persones. La distribució per 

 Aquest procés col·lectiu ha donat lloc a l'escriptura del protocol actualment actiu a la URV: link24
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perfils aquest cop és molt homogènia (19 estudiants, 17 PAS i 14 PDI) tot i que només la UVic-

UCC s'anima a innovar i mesclar els tres perfils. La valoració d'aquesta aposta és positiva:  

“Va ser la primera vegada de veure PDI, PAS i estudiants juntes, va anar bé. Ho vam comentar allà 

perquè els cursos que fem allà són sempre per PDI i PAS, són sempre separats, que estiguessin junts tenia 

la seva gràcia” (Exp 2, GtFVSU-3).  

A la UPF s'intenta unir PAS i PDI però acaba sent un grup bàsicament de PAS i amb una única 

persona PDI. La UAB, en canvi, opta per fer tres grups diferenciats i treballar des de 

l'homogeneïtat. 

Pel que fa al funcionament d'aquestes formacions, cal destacar que, malgrat les inseguretats 

i pors descrites a l'apartat anterior, les formadores dels cursos pilot se senten finalment 

capaces de treballar tots els continguts previstos i els relats compartits indiquen que les 

activitats funcionen com s'espera. Una de les formadores explica:  

“Jo tenia por de que es quedessin allà com callades, esperant i no no, ha estat molt fluït, la gent ha 

participat molt” (Exp 1, GtFVSU-3).  

Probablement, a part de factors individuals, el bon funcionament de les sessions en cadena 

té a veure que els materials editats són útils: 

“El material entregat és molt complert, ajuda molt a l'hora de guiar la sessió i també permet aclarir els 

dubtes que tenen les participants. És veritat que per a la formadora preparar la sessió amb tant material 

no elaborat per ella mateixa implica dedicar-li bastant de temps, però el resultat és bo i es veu que hi ha 

un treball important de reflexió darrera i d'elaboració, també de cara a les persones participants. La 

normativa i el glossari són dues bones eines per entregar” (F, FtxSeg FP2, sessió 1). 

Un altre element que influeix en el funcionament d'aquestes experiències és la composició 

dels grups. Si preval un perfil de gent motivada i interessada pel tema és més fàcil. Hi ha 

consens en que aquestes accions formatives tenen un impacte positiu quant a sensibilitzar i 

transmetre un paradigma nou de les VSs: 

“Em va cridar molt l'atenció, gent que es va quedar molt sorpresa amb algunes de les diapositives de 

dades, anaves veient unes cares com d'esglai. Potser no s'esperaven que dins de la universitat passessin 

aquestes coses, diria que la sorpresa anava per aquí” (Exp 1, GtFVSU-3).  
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La sensibilitat aconseguida comporta, fins i tot, que en alguns casos les participants vulguin 

engegar accions per continuar treballant el tema més enllà del curs com en aquests casos:  

“Moltes de les participants ens van felicitar i van plantejar la necessitat de crear un grup i tornar a 

reunir-se cada 6 mesos per a continuar aprofundint en aquestes qüestions i col·laborar entre elles en 

possibles situacions que hagin d'abordar” (F, FtxSeg, FU3, sessió 2). 

“La sessió del segon dia va concloure amb una sèrie de propostes que portarem a terme des de la Unitat 

d'Igualtat de la UVic. 1) Adhesius en la part posterior de les portes dels serveis públics de la UVic-UCC per 

a informar la comunitat universitària que aquesta unitat existeix i serveix per a acompanyar en cas 

d'assetjament o violència sexual. 2) Traducció a l'anglès dels materials publicitaris així com del protocol 

per casos d'assetjament, pensant en estudiants ERASMUS. 3) Crear un grup de professores (una per cada 

facultat) que siguin persones de referència per a les (i els) estudiants, persones a les quals acudir com a 

primer pas per a solucionar el problema” (F, FtxSeg, FU4, sessió 2). 

Tots aquests bons resultats estan relacionats amb l'ús de pedagogies feministes que posen al 

centre la qüestió experiencial. Així ho manifesta una formadora: 

“El que va generar molt interès van ser els casos, poder debatre i allò que té relació amb la seva 

experiència. Quan els expliques coses conceptuals, diuen, bé això ho dius tu, m'ho crec, està aquí, i 

després... pum ja se me n'ha anat” (Exp 2, GtFVSU-3). 

Així, el fet de compartir experiències en primera persona és especialment significatiu en 

grups on s'aconsegueix un ambient acollidor. És el cas d'un dels grups instruïts on les 

participants (exclusivament dones) estan molt sensibilitzades amb el tema abans dels 

tallers. Em sembla que la homogeneïtat de gènere d'aquest grup és un element, potser entre 

d'altres, que pot explicar el bon funcionament i la possibilitat de generar un espai de 

seguretat on poder parlar en primera persona. En efecte, la composició de gènere dels grups 

té un impacte en la participació:  

“A la sessió d'avui no ha assistit el noi participant que ahir va ocupar bona part del debat. Hi ha hagut 

molta més participació des d'un inici i han participat totes les assistents fins i tot les que ahir gairebé no 

ho van fer (…) En aquesta sessió hi ha hagut bastant canvi en relació sobretot a l'ambient de comoditat 

relacionat amb la no assistència del noi que en la primera sessió va ocupar bona part del debat. També un 

factor determinant ha estat que les participants ahir van menjar juntes i avui es coneixien ja una mica 

més i hi ha hagut en els debats més interrelació i interpel·lacions entre elles” (F, FtxSeg FP1, UAB, sessió 

2). 
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Fins a la data de dipòsit d'aquesta tesi doctoral tenim evidències que el personal de la UAB 

segueix replicant el curs anualment, mentre que l'equip de l'USVreact ha estat convidat a 

diferents universitats de l'Estat espanyol a impartir el curs. 
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Publicació 1 

Biglia, Barbara; Jiménez, Edurne (2018). “Respuestas formativas radicales para afrontar un 

problema estructural y capilar”. En Beatriz Santamarina (Coord.), Mujeres y Universidad (sin 

cifras). La violencia invisible, pp. 149-166. Alzira: Neopàtria.  
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Respuestas formativas radicales para abordar un problema estructural y capilar 
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Grupo de Trabajo: La violencia sexual/género: entre el concepto y la realidad o Medidas contra la 
violencia a las mujeres. 

RESUMEN 

Con esta presentación queremos acercaros a las propuestas que subyacen al proyecto USVReact  y, 1

muy en específico, a la comprensión del problema de las violencias sexuales en las universidades. 

Para ello, analizaremos brevemente los sentidos que tales prácticas asumen en el contexto de las 

sociedades heteropatriarcales, así como en el específico de las instituciones. Remarcaremos así la 

estricta relación existente entre las violencias sexuales y las violencias de género, entendiendo las 

primeras como una técnica de gubernamentabilidad de los cuerpos, especialmente de las mujeres 

(cis y trans) pero también de otros sujetos no normativizados. Incidiremos, en segunda instancia, 

en la importancia de un abordaje integral que pueda atacar el problema desde sus raíces para 

derivar a presentar como, en el contexto de nuestra investigación-acción, hemos adoptado esta 

visión en las dinámicas formativas diseñadas e implementadas. Apostamos por la formación como 

herramienta fundamental para la trasformación en pos de una sociedad menos discriminatoria. 

Uno de los retos más grandes de esta propuesta es conseguir promover, a través de dinámicas 

formativas, la puesta en cuestión de aprendizajes interiorizados a través de una socialización 

marcada por una cultura androcéntrica y heteronormativa. Compartiremos finalmente la lógica 

pedagógica adoptada en nuestras formaciones para facilitar el empoderamiento individual y 

colectivo como paso indispensable en la lucha contra las violencias sexuales en las universidades. 

 USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) www.usvreact.eu está co-financiado por la Comisión Europea. Las 1

publicaciones y comunicaciones que derivan de este trabajo reflejan únicamente las visiones de sus autoras/es, y la 
Comisión no se hace responsable de cualquier uso derivado de las informaciones contenidas en las mismas.
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1. Introducción 

Fruto de los esfuerzos de los movimientos feministas y por los derechos humanos las violencias 

sexuales se han ido construyendo como un problema social sobre todo a partir de la segunda 

mitad del siglo XX (Toledo y Pineda 2016). Organismos internacionales como la Organización de 

las Naciones Unidas empezaron a incorporar la lucha contra las discriminaciones y las VdGs desde 

finales de los 70 con sus Conferencias Mundiales de la Mujer que derivaron, entre otras cosas, en la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en 1993. Destaca la Conferencia de 

Beijing del 95 por dar un papel central a las violencias interpelando a los estados no sólo a dar 

respuesta a los casos de violencia, sino a actuar antes de que sucedan, esto es, adoptando un 

enfoque de prevención. Lejos de adoptar este enfoque, parte importante de las respuestas que se 

han dado tiene que ver con tipificar algunas formas de violencia sexual como un delito y trazar los 

caminos para perseguir/castigar a quienes las ejercen. 

Las reflexiones que presentamos en este texto están basadas en un trabajo con claro enfoque 

preventivo, la investigación europea Universities Supporting Victims of Sexual Violence co-funded 

by the European Commission's DG Justice, Rights, Equality and Citizenship Programme (DAPHNE 

strand ). Este proyecto, coordinado por la Brunel University de Londres, tenía como objetivo 2

diseñar, desarrollar y evaluar una formación innovadora para que el personal universitario 

estuviera en disposición de ofrecer una primera respuesta ante casos de violencia sexual y crear 

entornos libres de violencia. En Cataluña el trabajo ha sido coordinado por Barbara Biglia de la 

URV y hemos tenido como asociadas a la UPF, la UAB, la UB y la UVic-Ucc. En el país vasco ha sido 

Marta Luxan (ponente en este congreso) quien ha coordinado las acciones desde la UPV-EUH. 

Consideramos este trabajo innovador ya que, en nuestro contexto, se han elaborado pocos 

estudios sobre las violencias sexuales en las universidades y la mayoría de ellos son en torno a la 

percepción que se tiene de algunas de sus expresiones (Bardina y Murillo, 2013; Bosch y Ferrer, 

2000; Bodelón, Igareda y Casas, 2012). Esta es la primera investigación-acción para formar al 

personal universitario sobre violencia sexual, enmarcado dentro del paradigma de las violencias 

de género (Biglia y San Martín, 2007). Con la formación que hemos diseñado y evaluado, que 

presentaremos brevemente en la penúltima sección de este documento, queremos contribuir a la 

 USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) www.usvreact.eu está co-financiado por la Comisión Europea. Las 2

publicaciones y comunicaciones que derivan de este trabajo reflejan únicamente las visiones de sus autoras/es, y la 
Comisión no se hace responsable de cualquier uso derivado de las informaciones contenidas en las mismas.
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desarticulación del sistema simbólico que permite la existencia de violencias sexuales y apoyar a 

las personas que pasan por esta mala experiencia. 

Una de las preguntas que nos hemos formulado al principio del proyecto era: ¿qué se está haciendo 

en el ámbito universitario en materia de primera repuesta? Como se detalla en uno de los 

documentos resultantes de nuestra investigación (Alldred, Phipps, 2018), a nivel internacional 

algunas universidades incluyen en su web información sobre violencias sexuales y cómo hacerles 

frente. Sin embargo, sólo en unas pocas universidades del Reino Unido hay programas formativos 

tanto para profesorado como para otras trabajadoras dirigidos a abordar las violencias sexuales y, 

hoy por hoy, es muy difícil evaluar tanto su solidez como su alcance e incidencia . 3

Además, los programas existentes tienden a ofrecer información muy detallada sobre qué 

procedimientos implementar en caso de que alguien narre una agresión sin prestar demasiada 

atención a los aspectos y necesidades más vivenciales de las supervivientes ni tampoco abordar las 

diferentes formas que las violencias sexuales pueden tomar. 

Si bien, como explica Cagliero en este congreso, la mayoría de las universidades catalanas han 

diseñado recientemente protocolos como un elemento disuasivo y como guía para dar una 

primera respuesta a la violencia sexual, faltan políticas más ambiciosas e integradas y esto implica 

la imposibilidad de transformar la cultura de la violación que se reproduce en los espacios 

académicos. Al mismo tiempo resulta escasa la presencia de procesos educativos que permitirían 

la creación de espacios (tendencialmente) libre de violencias sexuales. 

2. Qué entendemos por violencias sexuales 

Con violencias sexuales nos referimos a un conjunto de prácticas bastante amplio que están 

asociadas a una multiplicidad de terminologías y expresiones diferenciadas de acuerdo con los 

contextos comunicativos y las formas de categorización que se utilizan. Pensamos por ejemplo en 

los estrictos sentidos que algunos conceptos pueden tener en ámbito legal versus el más amplio 

uso (y abuso) que se les da en los medios de comunicación o en las formas diferenciales de 

nombrar típicas de las diferentes disciplinas (medicina, psicología, sociología, pedagogía, etc.).  Es 

 Caso excepcional cercano es el curso Discriminación, acoso sexual y trato vejatorio del Observatorio para la Igualdad de la 3

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dirigido al personal trabajador de la UAB cuyo objetivo es proporcionar los 
conceptos y nociones necesarias para situar y detectar las diferentes formas de violencia de género, y al mismo 
tiempo dar a conocer las herramientas disponibles para afrontar y denunciar este tipo de situaciones.
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necesario entender la importancia de nombrar y cómo el establecimiento y el reconocimiento de 

algunos conceptos versus otros nos permiten o impiden entender unas u otras dinámicas como 

violencias sexuales. Sin embargo, el imaginario común tiende a limitarlas a las violaciones 

descalificando o negando todas las demás expresiones de esta violencia. Es más, como vemos en el 

recentísimo juicio del caso conocido como el de “la Manada”, nuestra legislación considera que 

cuando no hay una fuerte confrontación física, no se pueda hablar de una violencia sino solo de 

abuso (Toledo, 2018) 

Este enfoque reduccionista deja desamparadas y vuelve a violentar a la mayoría de supervivientes 

de violencias sexuales. Para ello consideramos necesaria una re-definición del término y decimos 

que hay violencia sexual siempre que se atenta contra nuestra libertad sexual o que, a través de 

nuestra sexualidad se atenta contra nuestra libertad como sujetos. 

Entre ellos, cuando se nos obliga a participar en actos sexuales/sexualizados contra nuestra 

voluntad, cuando se castiga la expresión pública de nuestras preferencias sexuales y de muestras 

de deseo y cariño; cuando se nos sexualiza y objetualiza en contra de nuestra voluntad, pero 

también cuando se usa la sexualidad para controlarnos o amenazarnos. En este sentido, resulta 

fundamental hacer un inciso sobre qué entendemos por voluntad. Los mitos machistas sobre las 

interacciones sexuales que han permeado nuestra cultura han insistido en que las mujeres tienden 

a decir que no, aunque quieran la relación, como simple juego de coqueteo. Si bien se está 

empezando tímidamente a reconocer que “no es no”, o sea que no hay un doble mensaje en las 

negativas de las mujeres, aún estamos lejos de conseguir una buena cultura del consentimiento 

pleno y activo en la que “sólo sí signifique sí”. Desgraciadamente se sigue sospechando de las 

supervivientes que no se han enfrentado directa y físicamente a los agresores, aunque estuvieran 

en riesgo de perder la propia vida en ello. 

Otro dato importante a tener en cuenta es que los sujetos que con más frecuencia sufren violencia 

sexual son mujeres, criaturas y personas genéricamente no normativas; mientras que los que las 

perpetúan son hombres cis. Es por ello que no se puede hacer un análisis de las violencias sexuales 

sin asumir una perspectiva de género o, en nuestro caso, claramente feminista. Consideramos por 

lo tanto que las violencias sexuales son una expresión de las violencias de género entendidas como 

“todas aquellas violencias que tienen su origen en una visión estereotipada de los géneros y en las 

relaciones de poder que esta conlleva o en las que se basan.  A causa de esto, las violencias de 
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género en nuestra sociedad afectan principalmente y con más fuerza los cuerpos de las mujeres y 

de las personas no normativas sexualmente (lesbianas, bisexuales, homosexuales ...) o 

genéricamente (trans, queer ...)” (Biglia, 2015: 28). 

Sin embargo, no se trata de una expresión cualquiera dentro de las violencias de género sino de 

una manifestación que marca todos los ámbitos de nuestra vida ya que el control de la sexualidad 

es una práctica de gobierno de los cuerpos y las vidas de las mujeres (Vega, Marugán, 2002). Para 

‘proteger’ nuestra virtud determinadas prácticas o comportamientos sexuales son tabú pero 

además se nos pide reprimir nuestra presencia en el espacio público bajo la amenaza de poder ser 

violadas. En contra de lo que demuestran las estadísticas, o sea que la mayoría de abusos y 

violaciones son a cargo de familiares o de personas del entorno próximo de las supervivientes, se 

insiste en transmitirnos miedo (asociado a un riesgo) para que modifiquemos nuestra forma de 

ocupar el espacio público ciñéndonos a unos criterios que nos quietan libertad. 

Esta dinámica se relaciona con la construcción del sexo como un tabú, cuyas representaciones 

podemos -o tenemos que- ver comercializadas en los medios de comunicación e entretenimiento, 

pero cuya experiencia personal debe mantenerse en secreto. Para ello se niega a las personas más 

jóvenes una correcta educación sexual y en las escuelas se habla de ello básicamente como una 

cuestión relacionada con la reproducción (Biglia, Olivella, 2014) y a prácticas coitales 

heterosexuales. El mito de la virginidad sigue presente en las generaciones jóvenes y hay una gran 

preocupación por cuándo y con quién “perderla”, sobre todo entre las chicas. De alguna manera se 

sigue entendiendo como una ofrenda que se da a los chicos en la mítica “primera vez” reforzando 

así la idea de amor romántico en lo que la entrega ha de ser total y el sexo una moneda de cambio 

por parte de las mujeres. Hablamos explícitamente, en este caso, de mujeres y hombres y no de 

personas, porque la sexualidad sigue estando generizada, siendo los comportamientos esperados 

de las personas perteneciente a los dos géneros normativos prácticamente antagónicos. Esto 

marca unas claras relaciones de poder entre los sujetos generizados que además son definidos 

como activos y como pasivos.  

La heterosexualidad obligatoria que sirve para mantener esta construcción permite, a su vez, 

justificar abusos y violaciones provocadas por una supuesta dificultad en controlar los propios 

instintos y necesidades básicas. Es más, permite justificar la violación de chicos homosexuales (o 

leídos como tal) por parte de los que se auto-definen como heterosexuales con la excusa de que los 
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primeros son promiscuos y desviados, y los segundos cuando violan no hacen una práctica gay 

porque asumen un papel activo. De la misma manera, se llega a justificar como práctica correctiva 

las violaciones de lesbianas y de personas trans. 

Éstas, sin embargo, no son las únicas discriminaciones que reproducen y refuerzan los imaginarios 

del sistema patriarcal en el cual hay una erotización de (ciertas) diferencias que además se 

trasforma en idearios y prácticas racista y clasistas. Para ello además se niega la sexualidad de las 

personas más pequeñas, pero se justifica en el caso de menores racializados/as una sexualidad 

precoz y casi animal.   

Visto lo visto podemos afirmar que las violencias sexuales son prácticas de control de los sujetos 

que no tienen nada que ver con el placer sexual, sino con una expresión de (falta de) poder.  Dicho 

esto, es importante en nuestro caso interrogarnos sobre cómo se desarrollan estas dinámicas en el 

marco de las instituciones, como haremos en el próximo apartado. 

3. Las universidades y el traje nuevo del emperador 

Las universidades son, en nuestra opinión, herederas de los problemas y tensiones del 

macrosistema en el que se insertan, pero con ciertas particularidades a nivel micro. Recordamos 

por ejemplo que en las universidades catalanas hay dificultades para visibilizar ciertas actitudes 

como el acoso sexual, y en ocasiones altos niveles de coacción, cuando las personas intentan 

hacerlas visibles (Bosch, Ferrer, 2012). Aún más, es extremadamente complejo identificar el acoso 

sexual realizado por alguien en un puesto de poder superior (Bodelón, Igareda y Casas, 2012). 

La cuestión del poder que, como hemos aclarado anteriormente es básica para entender el 

fenómeno de las violencias sexuales, asume un peso específico en instituciones tan jerárquicas que 

la evaluación de unos sujetos depende directamente de los que les están por encima, tanto del 

estudiantado por parte del profesorado como del personal precario por parte del que ya es estable 

(en este caso de manera dramáticamente más grave en el caso de docentes e investigadoras). 

Hemos de tener en cuenta que en la actualidad el sistema universitario está funcionando, a 

nuestro modo de ver, de acuerdo a una mezcla explosiva de lógicas aparentemente contrapuestas 

que cargan sobre las mismas personas. Por una parte, impera una visión feudal y pseudo-familista 

que requiere la asunción de la cultura del centro, de acuerdo a como la han definido los patriarcas, 

así como la aceptación de unas relaciones de dependencia acompañadas por un inducido 
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sentimiento de gratitud hacia quienes ‘protegen’/permiten avanzar. Por otra parte, está extendida 

una visión neoliberal en la que los criterios de ganancia y productividad pasan frecuentemente por 

encima de cuestiones como la ética, el bienestar o el respeto mutuo. 

A partir de estas dos tensiones derivan toda una serie de consecuencias que dificultan o impiden 

abordar el problema de las violencias sexuales de una manera radical, esto es que vaya a las raíces. 

Entre ellas queremos mencionar: la defensa corporativa que puede derivar en la defensa de los 

intereses de quienes han acosado frente a quienes han sobrevivido; el sistema burocrático 

enrevesado por el cual es difícil establecer quien tiene competencias específicas y las 

responsabilidades tienden a no ser asumidas por nadie; y el políticamente correcto que lleva a 

medidas de mínimos como respuesta a presiones legales sin abordar las problemáticas 

directamente. 

Dicho esto, consideramos fundamental acercarnos a reconocer las diferentes experiencias de 

violencias sexuales que se pueden dar en las universidades y reconocer las relaciones de poder que 

las subyacen para analizarlas en profundidad. 

En nuestra investigación hemos decidido, a partir de nuestras experiencias, la literatura y los 

debates con expertas de otros ámbitos académicos y de intervención; pensar en las diferentes 

expresiones de violencia sexual que se pueden dar en las universidades y analizar las relaciones de 

poder que les subyacen. En la primera columna de la tabla siguiente mencionamos diferentes 

tipologías de violencias y en la segunda columna ponemos ejemplos de sujetos que se pueden 

verse implicados. A partir de la interacción entre ambos, indicamos los ejes de desigualdad a tener 

en cuenta en el análisis de las relaciones de poder que se dan en esta situación. Hemos intentado 

proponer una mezcla de realidades para dar cabida a múltiples experiencias y reflexionar sobre 

ellas, no pretendemos sin embargo ser exhaustivas y estamos abiertas a consideraciones sobre 

experiencias que han podido quedar fuera. 

Tipo de violencia Sujetos (Ejemplo) Ejes de desigualdad a tener en cuenta

Acoso sexual con chantaje Joven PAS/PDI  acosada por su jefe 
PDI

Estatus en la universidad, género, 
edad, nivel socioeconómico

Agresión sexual tránsfoba con 
amenaza de violación

Chico trans amenazado de violación 
por parte de sus compañeros

Normatividad de género

Agresión sexual lesbófoba de tipo 
verbal

Docente en la clase Preferencia sexual, estatus en la 
universidad
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Después de este marco teórico, compartiremos algunas consideraciones entorno a las estrategias 

analíticas y prácticas que se han puesto en marcha para erradicar éstas violencias y que nos 

resultan problemáticas, para plantear después qué tipo de acciones pensamos que deben 

desarrollarse. 

4. Cómo producir un cambio 

A menudo se pretende desarticular la práctica de control sobre los cuerpos de mujeres y otros 

sujetos que suponen las violencias sexuales, a través de otra práctica de control esta vez sobre 

quien ejerce la violencia, mediante un dispositivo jurídico-penal que contrarreste la primera. En 

nuestra opinión, así se corre el riesgo de entrar al juego de “a ver quién la dice más gorda” en una 

dinámica de repetición y escalada de control que no hace más que reproducir el modelo de 

masculinidad heterosexual clásico y sus valores (fortaleza, autoridad, triunfo...). Lejos de 

desarticular el control contra el cual queremos luchar, se tiende a su perpetuación, de manera que 

acaba siendo una práctica tautológica. 

Además, se suele individualizar la respuesta en base a una comprensión de las violencias sexuales 

(sólo) como acciones puntuales de individuos. Si bien, en ocasiones, son personas concretas las que 

ejercen abusos y agresiones sexuales, su existencia trasciende las individualidades. Esta visión 

implica construir al agresor como una excepción, un fallo, una patología y nos hace olvidar, que la 

Agresión sexual/violación Entre estudiantes Género

Ciberacoso Estudiante mujer a profesor varón

Violencia sexual en la pareja Pareja heterosexual Género, rol en la universidad

Acoso sexual El jefe de practica varón al estudiante 
varón

Rol en la relación formativa 
Preferencia sexual

Violencia sexual simbólica Cartel fiesta

Sexpreading (difusión sin 
consentimiento de fotos privadas 
en redes)

Pareja heterosexual de estudiantes Género

Acoso sexual de tipo verbal PDI y mujer trabajadora 
externalizada y etnicizada

Género, situación administrativa, 
origen, rol en la Universidad

Stealthing (quitarse el condón sin 
consentimiento)

Ligue, dos estudiantes Género

Violación con sumisión química Dos estudiantes Género
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mayor parte de abusos y violaciones se dan en el ámbito familiar y/o por parte de personas 

conocidas. 

Las agresiones son resultado de nuestra misma sociedad y se producen y reproducen de acuerdo 

con la lógica heteropatriarcal. Esta incluye, por poner un ejemplo, la construcción del cuerpo de las 

mujeres como cuerpo accesible, público y desposeído, sobre todo, en ese espacio-momento que 

Barjola (2018) llama “tierra de nadie”, o sea cuando no vamos con un hombre al lado. 

Sin querer des-responsabilizar a los individuos concretos de sus actos y decisiones sobre otras 

personas, pensamos que establecer penas para aquellas acciones consideradas (y demostradas) 

delito no soluciona el problema. De manera parecida, el énfasis terapéuticos hacia las mujeres/

víctimas, más presente en los últimos años, sigue siendo un enfoque individualizador (Toledo y 

Pineda, 2016). Con él, se reitera la idea de la excepcionalidad de las violencias sexuales 

construyéndolas como hechos que suceden sólo a “algunas mujeres”. 

En este enfoque además hallamos cierto paternalismo que construye una víctima que necesita ser 

“salvada”, sin agencia, pasiva, anulada por la experiencia “traumática”. Al negar la capacidad de 

toma de decisiones de las supervivientes, por ejemplo, con el argumento de que “ya está en manos 

de la justicia” (Bodelón y Rodríguez 2015), se produce una doble victimización o victimización 

secundaria. 

En definitiva, los abordajes clásicos de las violencias sexuales olvidan a menudo su estructuralidad 

y niegan la responsabilidad colectiva que hay tras ellas en el camino hacia su desmantelamiento 

(Observatorio Noctambul@s 2017). Por tanto, necesitamos un cambio profundo de normas, valores y 

creencias que atraviese distintos niveles de la vida social del más micro al más macro y que aborde 

directamente las causas de las violencias sexuales. Para ello es indispensable repensar las formas 

en que entendemos la sexualidad y la libertad sexual, así como reducir las múltiples dinámicas de 

poder que atraviesan este ámbito. 

En el contexto educativo, además, tenemos la mala costumbre de considerar a las personas 

profesionales, en cuanto a formadoras, como parte de la solución, pero difícilmente del problema. 

Al estudiantado, en cambio, en cuanto discentes se le considera parte del problema, pero no de la 

solución. Este enfoque está en parte influenciado por el modelo anglosajón en el que el 

estudiantado es el cliente al que hay que satisfacer y cuyos problemas hay que resolver de manera 
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un tanto asistencialista. Sin embargo, podemos encontrar sus raíces en las prácticas que se dan en 

contextos locales como en la prevención en educación secundaria en Catalunya donde pareciera 

que sólo el alumnado es machista y perpetúa las violencias. Las violencias de género, por lo tanto, 

no se suelen abordar como un problema comunitario y transversal, sino como una debilidad de 

los/as jóvenes que hay que solucionar desde las personas adultas a menudo de manera 

paternalista y re-victimizadora (Jiménez y Cela 2017). 

Ahora bien, los pocos datos de los que disponemos en el estado español confirman que en las 

universidades españolas las violencias se reproducen en varias direcciones, siendo las formas de 

violencia ejercidas desde el profesorado hacia el alumnado unas de las más difíciles de denunciar. 

Por tanto, es necesaria la asunción de un enfoque de 360 grados que reconozca que toda la 

comunidad universitaria está implicada en el mantenimiento del problema pero también es un 

posible agente de cambio. La perspectiva interseccional, como sucede en el abordaje de cualquier 

forma de violencia relacionada con el género, es por tanto ineludible. 

En este sentido nuestra apuesta, pasa por promover dinámicas formativas que facilitan procesos 

de transformación cultural. Para ello, como veremos más en detalles en el próximo apartado, será 

necesario definir practicas pedagógicas que permitan desestabilizar esquemas cognitivos previos y 

no entender la formación como actividad “informativa”. Así, no sé trata (sólo) de ofrecer datos, sino 

de buscar conexiones con/entre las experiencias de las personas participantes. Vamos a verlo más 

en detalle. 

5. Nuestra propuesta 

En el USVreact hemos apostado por la formación de la comunidad universitaria impartiendo varios 

cursos en la Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Vic- 

Universitat Central de Catalunya (para más informaciones ver Biglia y Cagliero, 2018). Éstos han 

sido diseñados conjuntamente con el equipo de la UPV/EHU y sus actividades y materiales se han 

ido modificando durante el proceso de impartición como parte del resultado del autorreflexión y 

la difracción de lo aprendido en las pruebas piloto. Los materiales y contenidos finales han sido 

publicados con el título de “Violencias sexuales: una asignatura pendiente. Guía formativa para 

afrontar las violencias sexuales en las universidades” (Luxan, Biglia, Azpiazu, 2018) disponible 

gratuitamente en nuestra web.  
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Las formaciones se han organizado en dos sesiones (dos días) de 5 horas cada una, para grupos de 

seis a quince personas. Cada sesión ha contado con dos bloques temáticos que empiezan (1 y 3) o 

acaban (2 y 4) con una actividad corporal, seguida de análisis y resolución de casos, teatralización, 

etc. Muchas de estas actividades prevén una primera parte de trabajo en pequeños grupos seguida 

por un debate colectivo y la presentación de reflexiones teóricas y prácticas. Se usan vídeos y otros 

materiales ejemplificativos, así como un mapa interactivo del territorio con los recursos 

disponibles. 

Coherentemente con nuestro acercamiento a las violencias sexuales, hemos enfocado la formación 

en la comprensión de la cultura que posibilita y favorece la existencia de las mismas como forma 

de control hacia mujeres, personas LGTB+ e niños/as, y en la necesidad de su desmantelamiento. 

Como propuesta, nos hemos basado en la idea del consentimiento afirmativo  que visibiliza la 4

necesidad de una expresión clara de intereses y deseos sexuales para que una relación esté 

consensuada y subraya que la ausencia de una negación explícita no puede entenderse nunca 

como consentimiento. Nos referimos a la idea que ya hemos expresado en apartados anteriores de 

que “sólo sí, es sí”; una idea que apunta también a una soberanía que deberíamos tener las mujeres 

tanto sobre nuestro propio cuerpo, como  en todos los ámbitos de la vida. 

A nivel de pedagogía, nos hemos basado en las propuestas de las pedagogas feministas 

(Shrewsbury 1987/1993, Maher y Thompson 1994/2001). Un primer elemento a tener en cuenta ha 

sido la puesta en práctica del «partir del sí» que requiere de las participantes una implicación que 

va mucho más allá de una atención puramente cognitiva y que parte del reconocimiento de que la 

experiencia es también una fuente de conocimiento válida y pertinente. 

Las violencias sexuales y de género están tan arraigadas en nuestra cultura que acaban siendo 

normalizadas, así que no podemos desprendernos de ellas con la simple adquisición de nociones o 

teorías. Es necesaria la problematización de las propias comprensiones de las realidades, 

entendiendo que las propias vivencias pueden diferir de las de otras personas y que todas ellas 

están construidas en un marco social y cultural específico. El trabajo personal sobre los 

estereotipos que tenemos en relación con supuestas víctimas y agresores es, en este proceso, 

 Como explican Toledo y Pineda (2016: 25), este concepto «ha conseguido reconocimiento legal en diferentes estados 4

norteamericanos, como herramienta para contribuir a la prevención de las violencias sexuales en ámbito 
universitario (por ej., California Senate Bill 967, 28 de agosto de 2014)».
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fundamental; y las actividades vivenciales muy útiles para conseguirlo. Los ejercicios que se 

presentan requieren así una implicación personal y la disponibilidad a exponerse delante de un 

grupo mucho más allá de lo que prevería la formalidad académica o lo políticamente correcto. 

Desde la pedagogía feminista entendemos la formación, por tanto, como un proceso educativo 

profundo donde la experiencia y emociones propias tienen un papel importante en tanto que se 

promueve la autoreflexión subrayando las relaciones entre el contenido del curso y la experiencia 

vital de las participantes. El reto es claro, no se debe confundir con un espacio terapéutico, aunque 

se promuevan procesos de toma de conciencia personal. 

Además, para una mayor adquisición de saberes, hemos fomentado el trabajo colaborativo entre 

el alumnado, así como la construcción de una comunidad, o por lo menos de una red, de personas 

sensibilizadas y conscientes. Siguiendo las pedagogías feministas, la formación tiene una clara 

orientación hacia la transformación social y por tanto, se ha puesto énfasis no sólo en los 

conocimientos conceptuales, sino también en los conocimientos aplicados. Las actividades de 

“resolución de casos” han sido un recurso muy potente debido a que permite aprender a identificar 

las distintas formas de violencias sexuales en ejemplos concretos que no están exentos de 

diferentes interpretaciones. 

Ejemplo de ello es la actividad en pequeños grupos sobre un caso ficticio de violencia sexual en 

contexto universitario (actividad 2.1 de nuestra guía ). De acuerdo a una comprensión amplia del 5

fenómeno, explicada en los primeros apartados, hemos abarcado una diversidad de casos no sólo 

respecto al tipo de violencia sino de los actores implicados que permite trabajar la idea de la 

estructuralidad y la transversalidad de las violencias sexuales. 

La dinámica propuesta promueve la reflexión conjunta de las participantes y permite que se hagan 

conexiones con la propia experiencia personal. El trabajo en pequeño grupo favorece la 

participación activa de todas las presentes que tienden a imaginarse en las situaciones 

presentadas, analizarlas bajo el propio prisma interpretativo y ampliar su punto de vista a través 

del intercambio con las compañeras de su grupo. En el debate que sigue la puesta en común la 

facilitadora no ofrece soluciones de análisis correctas sino estímulos para la problematización 

colectiva de las interpretaciones presentadas. Es sólo al acabar la dinámica que las facilitadoras 

 Se puede consultar en http://usvreact.eu/es/guia-vs-unis/5
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introducen elementos teóricos interpretativos y de contenido para matizar la comprensión 

realizada. 

Otro ejemplo clave es el del rol playing que pretende promover una experimentación de las 

dificultades que se tienen para dar una primera respuesta adecuada cuando nos interpelan en 

casos de violencias sexuales (actividad 3.2 de nuestra guía). Con ella se permite alcanzar 

conocimientos aplicados sobre qué hacer. 

Con la intención de respetar los ritmos de cada persona a salir al centro del grupo a representar la 

situación, es totalmente voluntario. Además, se pone especial énfasis en no personalizar los 

comentarios y debate que se sucede después. La idea es que se acompañe un proceso de 

aprendizaje colectivo, no que se examine a las personas que han hecho el ejercicio y gracias a las 

cuales el grupo ha podido aprender. De nuevo, la lógica es empezar por la experimentación y 

fomentar el debate para detectar dificultades y puntos fuertes de la intervención que se propone 

para que, sólo posteriormente, la formadora vaya compartiendo contenido más teórico que 

relacionará todo el tiempo con la experiencia recientemente realizada. 

6. Conclusiones 

Las violencias sexuales en las universidades catalanas todavía son un problema bastante 

desconocido y subestimado al cual no se da la respuesta necesaria. Reconocer la existencia de este 

fenómeno, más allá de las declaraciones, así como comprender y enfrentar la influencia de la 

relación de poder en la definición de las violencias sexuales es una tarea indispensable y 

pendiente. Proponemos la necesidad de que, además este proceso se haga entiendo las violencias 

sexuales como un fenómeno social que existe en el marco de la violencia de género, que incluye la 

violencia sexual por motivos de orientación sexual y expresión de género. Remarcamos además 

como otras estructuras de poder y discriminación, incluida la específica de la institución 

académica, deben abordarse en su totalidad para no descartar la peculiaridad que pueden asumir 

las violencias sexuales y sus efectos en este contexto en específico. 

Insistimos finalmente en la necesidad de formación capilar, sensible e integral hacia toda la 

comunidad universitaria que pase por procesos de cuestionamiento individual y colectivo y que 

permita pasar de la lógica del control a la apuesta por una universidad como espacio libre de 

violencias de género. 

13

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



Esperamos con nuestro trabajo haber resaltado la importancia que deben tener todos estos 

aspectos y que asistamos pronto a cambios de tendencia en este sentido. Para concluir queremos 

agradecer la participación entusiasta y la implicación personal de las personas que han asistido a 

las formaciones demostrando que parte de la comunidad universitaria es consciente de la 

problemática y está dispuesta a implicarse en primera persona para abordarla. 
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Evaluación feminista de formaciones en violencias de género: una propuesta situada 

Barbara Biglia1, Marta Luxán Serrano2, Edurne Jiménez Pérez3
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Resumen. Las violencias de género son un grave problema que debe abordarse con estrategias multisituadas e integrales que 

incluyan cambios sociales, culturales, políticos y económicos. Este artículo quiere contribuir a la mejora de la evaluación 

de los procesos formativos en violencias de género, asumiendo que la evaluación de las políticas preventivas es un paso 

fundamental en las estrategias de desarticulación de dichas violencias. Para ello, basándonos en la experiencia de la 

investigación-acción europea GapWork, así como en las propuestas metodológicas feministas, y los enfoques de evaluación 

participativo-empoderador y colaborativo, formulamos y operativizamos seis criterios evaluativos para el monitoreo de 

IRUPDFLRQHV��GH�SRVLFLRQDOLGDG��GH�LQWHUDFFLyQ��GH�FXLGDGR��GH�UHVSXHVWD��GH�LQÀXHQFLD�\�GH�GLIUDFFLyQ��6XPDGRV�DO�DQiOLVLV�
del contexto de intervención, estos criterios pretenden ser útiles para evaluar de manera profunda, triangulada y procesual 

las acciones formativas en violencias de género yendo más allá de la medición de impacto en las personas participantes. 

Nuestra apuesta es contribuir a la mejora de las intervenciones educativas promoviendo procesos evaluativos que sean, en 

sí mismos, acciones políticas que colaboren en la desarticulación de las violencias de género.

Palabras clave: violencias de género; educación; formación; evaluación feminista; conocimiento situado.

[en] Feminist evaluation of gender related violence educational programs: a situated proposal

Abstract. Gender related violence is a serious problem that must be addressed with multi-sited and comprehensive strategies 

that include social, cultural, political and economic changes. Assuming that the evaluation of prevention policies is a 

fundamental component of strategies to eliminate gender related violence, this article aims to contribute to the improvement 

of the evaluation of gender related violence educational interventions.

In order to do this, we formulate and operationalize six evaluative criteria for monitoring training: positionality, interaction, 

FDUH��UHVSRQVH��LQÀXHQFH�DQG�GLIIUDFWLRQ��:H�EXLOW�WKHVH�FULWHULD�EDVHG�RQ�WKH�H[SHULHQFH�RI�WKH�(XURSHDQ�DFWLRQ�UHVHDUFK�
GapWork, as well as on feminist methodological theories, and on participatory-empowering and collaborative evaluation 

approaches. The use of these criteria in conjunction with the analysis of the intervention context, are intended to allow 

an in deep, triangulated and process-oriented evaluation of the educational practics in gender related violence that is able 

to go beyond measuring their impact on the participants. Our intent is to contribute to the improvement of educational 
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1. Introducción. La importancia de evaluar la formación en violencias de género

Las violencias de género son un problema social muy grave, que afecta a todos los ámbitos de nuestras comunidades 

\�FX\R�DERUGDMH�GHEH�VHU�PXOWLVLWXDGR�H�LQWHJUDO��$Vt�OR�UHFRJHQ�WDPELpQ�OD�OHJLVODFLyQ�HVSDxROD�\�OD�FDWDODQD�TXH��HQ�
la línea de las recomendaciones internacionales, promueven intervenciones a diferentes niveles, entre los que se en-

FXHQWUD�HO�HGXFDWLYR��'H�KHFKR��OD�HUUDGLFDFLyQ�GH�ODV�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR�VROR�SXHGH�DOFDQ]DUVH�D�WUDYpV�GH�SURIXQGRV�
cambios sociales, culturales, políticos y económicos en los que la formación, y su evaluación, son estrategias clave. 

Las propuestas educativas dirigidas tanto a jóvenes como a profesionales, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004 

(de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género), así como con las legislaciones autonómicas al 

respecto, están englobadas en el paquete de medidas preventivas. Estas medidas deben abrirse paso en una agenda 

de presupuestos limitados con problemas incluso para ofrecer respuesta a la urgente atención y recuperación de mu-

MHUHV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�YLROHQFLD��$OIDPD��&UXHOOV�\�'H�OD�)XHQWH���������(V�XQD�XUJHQFLD�TXH�VH�KD�DJUDYDGR�D�UDt]�GH�
OD�SDQGHPLD�GH�&29,'�����SXHVWR�TXH�QR�VH�KDQ�GHGLFDGR�UHFXUVRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�GDU�UHVSXHVWD�D�ODV�QHFHVLGDGHV�
HVSHFt¿FDV�TXH�HVWD�KD�SURYRFDGR��FRPR�SRU�HMHPSOR�ODV�GHULYDGDV�GH�OD�FRQYLYHQFLD�IRU]DGD�\�FRQVWDQWH�FRQ�HO�
DJUHVRU�GXUDQWH�HO�FRQ¿QDPLHQWR��5XL]�3pUH]��3DVWRU�0RUHQR���������

$Vt��DXQTXH�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�HVSDxRODV�UHODWLYDV�D�ODV�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR��WDOHV�FRPR�ORV�DFXHUGRV�GHO�
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género�UDWL¿FDGRV�HQ�������DXVSLFLHQ�PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�\�IRUPDWLYDV��
ORV�SURFHVRV�QHFHVDULRV�SDUD�VX�JHVWLyQ�\�PRQLWRUHR�QR�KDQ�VLGR�VX¿FLHQWHPHQWH�GHWDOODGRV��\�VX�LPSOHPHQWDFLyQ�KD�
UHVXOWDGR�GH¿FLHQWH��3ODWDIRUPD�(VWDPEXO�6RPEUD�(VSDxD���������3RU�HMHPSOR��HQ�ORV�FLWDGRV�DFXHUGRV�VH�SURSRQH�
que “en el ámbito de las escuelas de formación del profesorado, [...] se incluyan planes de estudios con contenidos 

HVSHFLDOL]DGRV�HQ�SHGDJRJtDV�SDUD�OD�LJXDOGDG�\�SUHYHQFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JpQHUR´��'HOHJDFLyQ�GHO�*RELHUQR�
para la violencia de género, 16), pero el ministerio sigue aprobando programas que no cumplen esta recomendación 

�9HUJH��)HUUHU�)RQV�\�*RQ]iOH]���������'H�OD�PLVPD�PDQHUD��IDOWDQ�LQGLFDGRUHV�SDUD�FRQRFHU�HO�DOFDQFH�GH�ODV�IRU-
maciones en violencias (Creació Positiva, 2016) y para evaluar su impacto en el entorno de las personas formadas 

(Alfama, Malpica y Subirats, 2012). En la misma línea, las tareas asignadas en el Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género a su Comisión de seguimiento y evaluación se limitan a la realización de un recuento de las actividades 

implementadas, y no incluyen el análisis de los efectos de las formaciones, ni de las vivencias de los sujetos forma-

dos o de sus interpretaciones de la experiencia formativa. 

(Q�GH¿QLWLYD��QR�VH�GHGLFDQ�VX¿FLHQWHV�UHFXUVRV��QL�HFRQyPLFRV�QL�KXPDQRV��D�UHDOL]DU�HYDOXDFLRQHV�HQ�SURIXQ-

didad de las formaciones en violencias de género, así que, cuando se implementan, son bastante limitadas. No es 

GH�H[WUDxDU��SRU�WDQWR��TXH�ODV�HYDOXDFLRQHV�GH�SURJUDPDV�RULHQWDGRV�D�OD�SUHYHQFLyQ�WLHQGDQ�D�OLPLWDUVH�D�PHGLU�HO�
cambio de opinión de las participantes4 hacia las violencias, sin prestar demasiada atención al impacto en sus com-

portamientos o a sus vivencias en relación con las formaciones. 

Consideramos que dedicar recursos a procesos formativos sin evaluar el modo en que se están desarrollando y su 

LQÀXHQFLD�FUHD�XQD�IDOVD�LOXVLyQ�GH�DERUGDMH�VDWLVIDFWRULR�GHO�SUREOHPD�TXH�SXHGH�OOHJDU�D�GHVDFWLYDU�SURFHVRV�HGX-

FDWLYRV�PiV�LQWHJUDOHV��\�VXSRQH��VLQ�GXGD��XQ�PDO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV��'H�DFXHUGR�FRQ�0DUWD�&DUGDED�
�������³FDEH�OD�UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV�VREUH�HO�HPSOHR�GHO�SUHVXSXHVWR�SDUD�TXH�>«@�QR�VH�TXHGH�HQ�FDPSDxDV�LQH¿-

caces o contraproducentes” (ibidem: 23). Por tanto, deviene urgente empezar a evaluar las formaciones en materia 

de violencias de género. 

Para ello es indispensable, tal como proponemos en este artículo, repensar cuáles son los criterios en los que 

basarnos en estos procesos evaluativos. En efecto, tanto la tarea evaluativa como la discusión teórica sobre la mis-

PD�VRQ�HVFDVDV�HQ�HO�FRQWH[WR�HVSDxRO��\�ORV�WUDEDMRV�H[LVWHQWHV�WLHQHQ�VHULDV�OLPLWDFLRQHV��&RPR�H[FHSFLyQ��XQD�GH�
las pocas experiencias de metaevaluación en esta área ha sido subvencionada por fondos privados y se encuentra 

plasmada en la Guía de evaluación para las Intervenciones en Violencia de Género��'RQRVR��/XQD�\�9HODVFR�0DU-
tínez, 2012). Esta ofrece instrumentos para que las propias formadoras puedan evaluar de manera sencilla el trabajo 

UHDOL]DGR��6LQ�HPEDUJR��GLFKD�HYDOXDFLyQ�SRQH�HO�DFHQWR�HQ�HOHPHQWRV�QR�VHQVLEOHV�DO�JpQHUR��FRPR�OD�H¿FDFLD��OD�
HIHFWLYLGDG�\�ORV�ORJURV��$VLPLVPR��OD�GH¿QLFLyQ�GH�DOJXQRV�GH�ORV�tWHPV�D�HYDOXDU�DWULEX\H�PiV�LPSRUWDQFLD�D�OD�
racionalidad que a las emociones y a la experiencia de los sujetos formados. Se trata de una propuesta interesante 

pero que, a nuestro juicio, no termina de incorporar integralmente la perspectiva de género. 

$SRVWDPRV�HQWRQFHV�SRU�DYDQ]DU�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�SURFHVRV�GH�HYDOXDFLyQ�IHPLQLVWD��()��GH�ODV�IRUPDFLRQHV�HQ�
violencias de género, compartiendo un modelo coherente con las epistemologías feministas. Para ello, en el primer 

apartado de este artículo, a modo de marco teórico, situamos la EF en el debate metodológico sobre la evaluación, 

subrayando los puntos en común con otras perspectivas, como la participativa, la empoderadora o la democrática 

�0DWKLVRQ���������DVt�FRPR�VXV�HVSHFL¿FLGDGHV��4XHUHPRV�PRVWUDU�OD�DGHFXDFLyQ�GH�OD�()�SDUD�HYDOXDU�LQWHUYHQ-

4  En este artículo utilizamos el femenino genérico como acción de visibilización y confrontación del androcentrismo en el lenguaje y para referirnos 

a los sujetos en su condición universal de personas.
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ciones de trasformación social sensibles al género y que esto sirva de estímulo para la multiplicación de su uso, ya 

que “los ejemplos recientes de EF son bastante limitados [...] y las evaluadoras se resisten a denominar su trabajo 

feminista” (Mathison, 2005: 4).

(Q�HO�VHJXQGR�DSDUWDGR��SUHVHQWDPRV�OD�()�GLVHxDGD�H�LPSOHPHQWDGD�HQ�HO�PDUFR�GHO�*DS:RUN��TXH�QRV�KD�
VHUYLGR�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�LQGXFWLYD�GHO�PRGHOR�HYDOXDWLYR�TXH�IRUPXODPRV�HQ�OD�WHUFHUD�
sección. Nuestra propuesta se articula en torno a seis tipos de criterios: de posicionalidad, de interacción, de cuidado, 

GH�UHVSXHVWD��GH�LQÀXHQFLD�\�GLIUDFWLYRV��4XHUHPRV�VXEUD\DU�TXH�HVWH�PRGHOR�QR�KD�GH�FRQ¿JXUDUVH�FRPR�XQD�MDXOD�
metodológica y, por tanto, invitamos a adaptarlo a cada contexto particular, “teniendo en cuenta qué elementos de 

OD�()�FRQWULEXLUtDQ�D�OOHQDU�YDFtRV�LPSRUWDQWHV�R�D�HQIDWL]DU�IRUPDV�LPSRUWDQWHV�GH�WUDEDMDU�R�GLYHUVL¿FDU�ORV�UHVXOWD-
dos” (Podems y Negroustoueva, 2016: s/n). 

&RQFOXLPRV�HO�DUWtFXOR�VHxDODQGR�TXH�OD�()�GH�IRUPDFLRQHV�VREUH�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR�HV�XQD�SUiFWLFD�FODYH�SDUD�
DYDQ]DU�WDQWR�HQ�OD�SUHYHQFLyQ�FRPR�HQ�OD�DGHFXDFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�D�VXV�FRQWH[WRV�GH�LPSOHPHQWDFLyQ��'H�DKt�
TXH�QRV�GHFDQWHPRV�SRU�OD�SXHVWD�HQ�SUiFWLFD�GH�()�ULJXURVDV��D�OD�YH]�TXH�SRURVDV��PRGL¿FDEOHV�\�FXLGDGRVDV�FRQ�
ORV�VXMHWRV�LPSOLFDGRV��(VSHUDPRV�TXH�QXHVWUDV�UHÀH[LRQHV�\�VXJHUHQFLDV�SXHGDQ�VHU�GH�XWLOLGDG�SDUD�IRPHQWDU�OD�
práctica evaluativa en este campo. 

2. La evaluación feminista (EF), un camino a explorar

/D�OLWHUDWXUD�HQ�WRUQR�D�OD�HYDOXDFLyQ�HQ�HGXFDFLyQ�\�IRUPDFLyQ�WXYR�VXV�LQLFLRV�FRQ�ORV�WHVW�SVLFRPpWULFRV�GH�¿QD-
les del siglo XIX y, desde entonces, ha conocido una intensa evolución (Escudero, 2003). Entre las diversas ma-

QHUDV�GH�DFHUFDUVH�D�HVWH�GHVDUUROOR��QRV�LQWHUHVD�OD�IRUPXODFLyQ�GH�*XED�\�/LQFROQ��������TXH��DWHQGLHQGR�D�ORV�
objetivos principales de la evaluación, distingue cuatro épocas o generaciones: de la medición, de la descripción, 

del juicio-valoración y, por último, aquella que se centra en las necesidades de las demandantes e implicadas, apo-

yándose para ello en el enfoque constructivista. Esto nos sitúa, a principios del siglo XXI, en un contexto diverso 

y plural donde se entiende la evaluación como una herramienta de cambio social “que busca ofrecer soluciones a 

problemas concretos, desde una posición pragmática y contextualística” (Escudero, 2016: 3).

En esta línea, desde el ámbito de la investigación intercultural, Bartolomé y Cabrera (2000) apuestan por 

una evaluación participativa, que se nutre tanto de la evaluación empoderadora, como de la democrática y deli-

EHUDWLYD��GH�OD�FRPXQLWDULD�\��¿QDOPHQWH��GH�OD�FRODERUDWLYD��1RV�SDUHFH�SDUWLFXODUPHQWH�UHOHYDQWH�OD�SURSXHVWD�
de ir más allá de medir los efectos de la intervención y abogar por profundizar en los procesos de cambio y 

participación. Así, “el evaluador se convierte en un facilitador del aprendizaje que se promueve en el interior del 

SURFHVR�HYDOXDWLYR´��%DUWRORPp�\�&DEUHUD��������������1~xH]�et al. (2014) profundizan en esta idea hablando 

de evaluación participativa-transformadora ±FX\R�REMHWLYR�HV�HO�HPSRGHUDPLHQWR�GH�ODV�SHUVRQDV��FRQ�HO�¿Q�
de fomentar la transformación social–, y de evaluación para el empoderamiento que “busca la transformación 

social a través de la implicación de los participantes en los programas y proyectos que desarrollan en sus terri-

WRULRV´��1~xH]�et al., 2014: 94). Esta práctica, además, incrementa la capacidad de los sujetos implicados para 

defender sus intereses frente a las problemáticas que aborda la intervención (Patton, 2002). 

La comprensión de la evaluación como un proceso de aprendizaje que puede promover el empoderamiento 

permea también los planteamientos feministas. A pesar de que las propuestas feministas las abordaremos más 

adelante, no podemos dejar de apuntar que, desde esta perspectiva se subraya que facilitar el empoderamiento 

HQ�HO�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�HV�XQ�UHWR�GLItFLO�GH�DERUGDU��0DUWtQH]�3DODFLR�\�$KHGR���������%ULVRODUD��������
considera que para ello: 1) quien investiga debe asumir un rol no tradicional pasando a ser facilitadora, agente 

de cambio y/o educadora, 2) se tiene que promover la colaboración, y 3) es necesario conocer la dinámica del 

programa y las necesidades que se intentan cubrir con su aplicación. 

Para promover el empoderamiento, deviene entonces ineludible que la evaluación se extienda a lo largo de 

WRGR�HO�SURFHVR��)ROJXHLUDV���������&RPR�VXJLHUH�OD�WHRUtD�GHO�SURJUDPD��³XQ�HQIRTXH�TXH�EXVFD�WDQWR�FRQRFHU�
los resultados de las iniciativas como comprender los mecanismos causales y el funcionamiento de los procesos 

que han permitido alcanzar los objetivos planteados” (Ballesteros et al.��������������OXHJR�HO�SURFHVR�PLVPR�
constituye un elemento de evaluación. Es necesario, por tanto, reconstruir el marco lógico de la intervención 

a partir de sus tres dimensiones (resultados, procesos y elementos estructurales) y, lo que es más importante, 

atender a las relaciones causales entre ellas. 

Para llevar a cabo este análisis procesual, es conveniente combinar diferentes prácticas que permitan obtener 

una fotografía caleidoscópica de la acción analizada. Por ello, la investigación evaluativa “aborda el análisis de 

todo tipo de información, tanto cualitativa como cuantitativa, en muchos casos con grandes volúmenes de datos, 

GHVGH�SHUVSHFWLYDV�GLYHUVDV��DSR\iQGRVH�HQ�PHWRGRORJtDV�GH� LQYHVWLJDFLyQ�P~OWLSOHV�\�ÀH[LEOHV´��(VFXGHUR��
2016: 3).

Por lo que concierne a la EF, Humpries (1999), una de sus pioneras, nos advierte del peligro de que esta sea 

HQWHQGLGD�FRPR�XQ�QXHYR�PpWRGR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�YH]�GH�HQIDWL]DU�VX�UHODFLyQ�HVSHFt¿FD�FRQ�OD�FRQFLHQFLD�
feminista. En la misma línea, Podems (2010) subraya que la EF va más allá de la incorporación de la perspectiva 

de género, al basarse explícitamente en la epistemología feminista, problematizando las relaciones de género y 
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cuestionando postulados positivistas tales como la neutralidad, objetividad, racionalidad y universalidad del co-

QRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR��%LJOLD�\�%RQHW���������(V�GHFLU��TXH�WLHQH�HQ�FXHQWD�³HO�FDUiFWHU�DQGURFpQWULFR�\�VH[LVWD�GH�
la investigación, la invisibilidad y desatención a las experiencias e intereses de las mujeres, la falta de valoración 

de los saberes tradicionales asociados a lo femenino, así como las desigualdades de género que se producen en 

los procesos de producción del conocimiento” (Luxán y Azpiazu, 2016: 4). 

En castellano no se hablará de EF hasta la segunda década del XXI, cuando el término logra transcender lo 

anecdótico y adquiere una cierta popularidad en el campo del análisis de las políticas públicas. En todo caso, 

cabe preguntarse cuáles son las características y elementos claves de una EF.

La primera particularidad es el reconocimiento de que la evaluación es siempre una actividad política y 

que, además, se desarrolla y opera en contextos no neutros (Brisolara et al., 2014; Espinosa-Fajardo y Bustelo, 

2019; Sielbeck-Bowen et al.���������'H�KHFKR��OD�H[SHULHQFLD�FRUSRUHL]DGD�GH�ODV�HYDOXDGRUDV��VXV�SHUVSHFWL-
vas y características, así como las interacciones que durante el proceso se generan conducen a posturas políti-

cas concretas. Esto no ha de ser visto como una limitación; muy al contrario, la acción y la incidencia política 

son respuestas moral y éticamente adecuadas para las evaluadoras feministas (Brisolara et al., 2014). 

(Q�HVWH�VHQWLGR��QR�HV�GH�H[WUDxDU�OD�DSXHVWD�GH�OD�()�SRU�SURPRYHU�OD�MXVWLFLD�VRFLDO�\�HO�FXLGDGR�KDFLD�ODV�
mujeres y otros grupos oprimidos por lo que “los métodos utilizados […] suelen ser colaborativos, inclusivos 

\�RULHQWDGRV�D�OD�DFFLyQ´��0DWKLVRQ������������(VWi�FODUR�TXH�XQD�SUiFWLFD�GH�HVWH�WLSR�GHEH�VHU�ÀXLGD��GLQiPLFD�
y en evolución, por lo que no puede basarse en modelos rígidos (Podems, 2010). 

Además, en pos de alcanzar justicia social, la EF tiene que asumir una voluntad trasformadora de las prác-

ticas sociales discriminantes, junto con una perspectiva interseccional (Martínez-Palacios y Ahedo, 2020). Es 

por ello que en la EF deben concurrir las diferentes maneras de entender el éxito, cuestionando los discursos 

dominantes al respeto (Hay et al., 2012). 

En este sentido, es necesario asumir que la producción de conocimiento es situada y que se han de reco-

nocer y valorar las diversas formas de saberes, tanto las racionales como las experienciales y emocionales 

(Podems, 2010). Así, se tienen que facilitar espacios “que permitan a las participantes expresar sus diferentes 

perspectivas y utilizar los hallazgos y conocimientos emergentes para respaldar sus visiones de cambio. Para 

las evaluadoras feministas, los procesos de evaluación en sí mismos pueden ser utilizados para promover trans-

formaciones sociales” (Haylock y Miller, 2016: 65). No obstante, estas han de ser entendidas a nivel contextual 

y, por ello, tenemos que ser conscientes de la contingencia y temporalidad, social y cultural, del conocimiento 

\�GH�ORV�YDORUHV�D�ORV�TXH�HVWi�DVRFLDGR��0DWWKLVRQ���������'H�KHFKR��HO�VDEHU�³HV�XQ�UHFXUVR�SRGHURVR�TXH�
sirve a propósitos explícitos o implícitos” (Espinosa-Fajardo y Bustelo, 2019: 156). Consecuentemente, no 

tiene sentido promover formaciones o intervenciones transformadoras o subversivas y pretender evaluarlas a 

partir de supuestos conservadores y/o positivistas. Además, los procesos de evaluación pueden tener efectos 

PX\�IXHUWHV�HQ�ODV�VXEMHWLYLGDGHV�LPSOLFDGDV��DVt�TXH�WLHQHQ�TXH�HVWDU�WDQ�FXLGDGRVDPHQWH�GLVHxDGRV�FRPR�ODV�
acciones que quieren analizar. Esto implica, una vez más, que las investigadoras asumamos nuestra responsa-

bilidad sobre las posibles consecuencias del trabajo realizado.

Para acabar el excurso teórico presentado en este apartado, en la Figura 1 sistematizamos las características 

que, a nuestro entender, ha de promover la EF de programas entendida como una práctica basada en las epis-

temologías feministas.

Figura 1. Elementos a promover en la Evaluación Feminista (EF)

Reconocer la trasformación del conocimiento que producimos como investigadoras.

Entender la evaluación como proceso político; una acción orientada a la justicia social, y asumir las responsabilidades que esto 

implica.

Considerar los procesos como un elemento de evaluación.

6HU�ÀH[LEOHV�\�HVWDU�DELHUWDV�DO�FDPELR�HQ�WRGR�HO�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�

Asumir una perspectiva situada y parcial.

Validar y valorar los conocimientos marginalizados y experienciales tanto como los conocimientos expertos y teóricos.

'DU�UHVSXHVWD�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ODV�SHUVRQDV�LPSOLFDGDV�HQ�OD�DFFLyQ��IRUPDWLYD���WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�VX�ELHQHVWDU�

Asumir un enfoque participativo-transformador y colaborativo.

Reconocer la importancia de diferentes tipos de evaluación y de asumir una perspectiva multimodélica.

Reconocer el carácter estructural de las jerarquías sociales y entender los efectos interseccionales que estas tienen en los sujetos y 

grupos.

Repensar los criterios de valoración de una manera no positivista.

Fuente: elaboración propia.
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Somos conscientes de que estas conceptualizaciones, a pesar de ser extremadamente interesantes, resultan 

abstractas y, por lo tanto, difíciles de aplicar. Es por ello que, en el siguiente apartado, mostramos la experien-

cia del GapWork de puesta en práctica de estos elementos en su modelo evaluativo.

3. Aterrizando en la práctica: el GapWork

(PSH]DPRV�HVWH�DSDUWDGR�VHxDODQGR�TXH��VL�ELHQ�GHVGH�KDFH�DxRV�HVWiEDPRV�IDPLOLDUL]DGDV�FRQ�ODV�SURSXHVWDV�
de la epistemología del conocimiento situado y comprometidas con su implementación a través de procesos 

rigurosos de metodología feminista (Martínez et al., 2014; AA.VV., 2015 y AA.VV., 2019), con el GapWork 

era la primera vez que nos confrontábamos con el ingente reto de aplicarlo en el campo de la evaluación de 

SURJUDPDV��(O�GLVHxR�HYDOXDWLYR�LPSOHPHQWDGR��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�GLQiPLFD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�DFFLyQ��OR�IXLPRV�
UH¿QDQGR�GXUDQWH�OD�SUiFWLFD�SDUD�FRQIRUPDUVH�FRPR�()��

Es más, una vez terminado el proyecto, nos dimos cuenta de la necesidad de seguir sistematizando dicho 

GLVHxR�SDUD�DVt�IDFLOLWDU�OyJLFDV�GLIUDFWLYDV��3RU�HOOR��DxRV�GHVSXpV�GH�VX�¿QDOL]DFLyQ��QRV�KHPRV�HPEDUFDGR�HQ�
OD�UHVLVWHPDWL]DFLyQ�\�VLJQL¿FDFLyQ�GH�ORV�FULWHULRV�HYDOXDWLYRV�D�WUDYpV�GH�SURIXQGL]DFLRQHV�WHyULFDV�\�GHEDWHV�
FROHFWLYRV�KDVWD�GH¿QLU�OD�SURSXHVWD�TXH�SUHVHQWDPRV�HQ�HO�~OWLPR�DSDUWDGR��3HUR�YD\DPRV�SDVR�SRU�SDVR�\�
empecemos contextualizando el proyecto. 

3.1. Enfoques conceptual, metodológico y evaluativo

(O�*DS:RUN�HV�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�DFFLyQ�HQ�OD�FXDO�GLVHxDPRV��SLORWDPRV�\�HYDOXDPRV�XQ�SURJUDPD�IRUPD-
tivo dirigido a profesionales (Biglia y Jiménez, 2015) pensado como una intervención política para producir 

FDPELRV� VRFLDOHV� �0D\EHUU\�� �������'XUDQWH� ORV� ~OWLPRV� DxRV� VH� KDQ� LPSOHPHQWDGR�QXPHURVRV�SURJUDPDV�
educativos con jóvenes (Crooks et al.��������'tD]�$JXDGR��������\�DOJXQRV�FRQ�SURIHVLRQDOHV��$�SHVDU�GH�TXH�
la difusión de estos últimos es modesta, nosotras apostamos por reconocer su indispensabilidad para superar el 

modelo cisheteropatriarcal. Las formaciones de profesionales son necesarias porque los estereotipos de género 

persisten en el mundo adulto, y no podemos dar por supuesta la capacidad de intervención en violencias de 

género de las profesionales del ámbito socioeducativo sabiendo que no han sido instruidas para ello (Biglia y 

Velasco, 2012).

8QD�GH�ODV�LQQRYDFLRQHV�GH�QXHVWUD�SURSXHVWD�IXH�SDUWLU�GH�XQD�GH¿QLFLyQ�DPSOLD�GH�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR�
�%LJOLD���������(VWD�HQJORED�WRGDV�ODV�YLROHQFLDV�RULJLQDGDV�SRU�HO�SULYLOHJLR�VLPEyOLFR�\�PDWHULDO�GH�OD�PDV-
culinidad tradicional (y su naturalización). Asimismo, reconoce como violencia el imperativo de tener que 

encajar en una identidad de género binaria y heteronormativa asignada al nacer. Finalmente, permite visibilizar 

las violencias institucionales, simbólicas y comunitarias ejercidas por sujetos colectivos, que habitualmente 

pasan desapercibidas. Nuestro deseo era evidenciar que las violencias de género no se pueden reducir a –ni 

abordar como– un problema personal entre dos sujetos, sino que tienen que entenderse como una expresión de 

la cultura cisheteropatriarcal.

Esto nos condujo al desafío de atender a esta comprensión amplia sin homogeneizar las consecuencias 

interseccionales, materiales, simbólicas y emocionales de las diferentes expresiones de las violencias de 

género. Para ello, y siguiendo la pedagogía feminista, la formación no se limitaba a trasmitir conceptos 

teóricos, sino que promovía el cuestionamiento de la interiorización y reproducción de los estereotipos 

GH�JpQHUR��*LUDOGR�\�&RO\DU��������%LJOLD�\�-LPpQH]���������7DQWR�HO�GLVHxR�FRPR�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
ORV�FXUVRV�VH�FRQ¿JXUy�FRPR�XQD�SUiFWLFD�FRQVFLHQWH�\�FRPSURPHWLGD�FRQ�HO�GHVPDQWHODPLHQWR�GH� ODV�
pautas educativas patriarcales (Colás y Jiménez, 2006). Nuestra intención era promover el desarrollo de 

“un proceso colectivo, experimental, igualitario, interactivo y fortalecedor que conecta las dimensiones 

racional e irracional con la afectiva para facilitar el aprendizaje cooperativo” (Luxán y Biglia, 2011: 156). 

Para ello, consideramos fundamental crear espacios en los que las participantes pudieran usar sus propias 

voces, entendiendo que el silencio no implica falta de agencia, y reconociendo que en los procesos de 

HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� VLHPSUH�HQWUDQ�HQ� MXHJR� UHODFLRQHV�GH�SRGHU��3DUD� WUDEDMDU� H� LQFLGLU� VREUH�HVWDV�
relaciones, apostamos por promover actividades que cuestionen la existencia de la normalidad y que evi-

dencien los privilegios asociados a dicha concepción (Sánchez, 2019). 

/D�IRUPDFLyQ�IXH�GLVHxDGD�GH�PDQHUD�FRODERUDWLYD�HQWUH�ODV�LQYHVWLJDGRUDV�\�SURIHVLRQDOHV�GH�GRV�HQWLGD-
des feministas, las cooperativas catalanas Candela y Tamaia. Ellas fueron las encargadas de llevar a cabo los 

FXUVRV�SLORWRV�D�ORV�FXDOHV�DVLVWLHURQ�����SURIHVLRQDOHV��HQ�VX�PD\RUtD�WpFQLFDV��GLQDPL]DGRUDV�H�LQIRUPDGRUDV�
juveniles, profesorado de ciclos formativos de grado superior de Animación Sociocultural, Integración Social 

y Educación Infantil, y enfermeras escolares con tareas de información, prevención y primera atención5. 

5  Una vez acabado el proyecto, le siguió la puesta en marcha del programa 3 Voltes Assessoraments en clau de gènere, por parte de l’Agència Ca-

talana de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que mantiene nuestra metodología de trabajo y que está en activo hasta el día de hoy con gran 

participación de profesionales de distintos pueblos y ciudades catalanas. 
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6L�DERUGDU�HO�GLVHxR�GH�OD�IRUPDFLyQ�GHVGH�XQ�HQIRTXH�LQQRYDGRU�±WDQWR�HQ�FXDQWR�D�FRQWHQLGR�FRPR�
pedagógico– y hacerlo de manera colaborativa entre la academia y entidades sociales fue todo un reto 

(Jiménez, Biglia y Cagliero, 2016), el bosquejo y puesta en práctica de la evaluación supuso un desafío 

aún mayor.

Partimos de la convicción de que la evaluación de un tema tan sensible como este necesita ser extrema-

damente cuidadosa e ir más allá de las dimensiones clásicas en este tipo de estudios; a saber, el rigor, la 

XWLOLGDG��OD�H¿FDFLD��OD�H¿FLHQFLD�\�FULWHULRV�pWLFRV��4XHUtDPRV�HYDOXDU�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�LQIRUPDGDV�
VREUH�HO�SURJUDPD�\��SRU�WDQWR��QHFHVLWiEDPRV�FRPSUHQGHU�\�VLJQL¿FDU�OR�RFXUULGR�HQ�FXDQWR�DO�SURFHVR�
de investigación y de formación, y no solo sobre los resultados. Por todo ello, decidimos asumir una pers-

SHFWLYD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�DFWLYLVWD�IHPLQLVWD��%LJOLD��������$UDL]D�\�*RQ]DOHV���������FRPSURPHWLGD�FRQ�
la transformación social, sensible al proceso y a las experiencias de todas las subjetividades implicadas y 

difractiva (Haraway, 1991).

$Vt��QXHVWUD�()�VH�HQWUHFUX]y�FRQ�OD�SUiFWLFD�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�DFFLyQ��VLHQGR�OD�UHÀH[LYLGDG��\�D~Q�PiV�OD�
GLIUDFFLyQ��LQJUHGLHQWHV�FODYHV�SDUD�OD�PRGL¿FDFLyQ�\�PHMRUD�FRQVWDQWH�GH�ODV�IRUPDFLRQHV�GXUDQWH�HO�SHULRGR�
GH�SLORWDMH�GH�HVWDV��'H�DFXHUGR�FRQ�QXHVWUD�SHUVSHFWLYD��WXYLPRV�HQ�FXHQWD�P~OWLSOHV�HOHPHQWRV�SDUD�HYDOXDU�
HO�DOFDQFH�\�ODV�OLPLWDFLRQHV�GHO�GLVHxR�SHGDJyJLFR��\�RSWDPRV�SRU�XQD�PHWRGRORJtD�PL[WD�TXH��DO�UHFRQRFHU�OD�
importancia de las experiencias personales de las asistentes (tanto formadoras como participantes), incluyera 

también los puntos de vista externos de las investigadoras y no atribuyera mayor importancia a algunos sujetos 

(o materiales recolectados) que a otros (Hesse-Biber, 2014). Por lo tanto, el rol evaluador era compartido en 

coherencia con los enfoques participativo-transformadores y colaborativos.

Tal y como aconsejan muchas perspectivas actuales en evaluación de programas, estábamos interesadas en 

DQDOL]DU��GH�PRGR�KROtVWLFR�\�PXOWLIRFDO��WRGR�HO�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ��GHVGH�HO�GLVHxR�D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ��
SDVDQGR�SRU�VXV�SXQWRV�GH�LQÀH[LyQ��

Figura 2. Nuestra evaluación-acción

 Fuente: Verónica Biglia.

Podemos representar el proceso evaluativo como una esfera que envuelve las formaciones pilotos con 

espirales concéntricas, y que simboliza las diferentes perspectivas situadas y discontinuas, como muestra 

la técnica de los puntos de esta imagen de Verónica Biglia6 inspirada en los cuadros de Escher. La aber-

tura que sugiere la imagen es otro de los elementos clave de la propuesta que, como hemos mencionado 

anteriormente, puede difractarse así en diferentes narraciones hacia múltiples subjetividades individuales 

y/o colectivas.

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�OD�SURSLD�IRUPDFLyQ�IXH�PRGL¿FiQGRVH�D�OR�ODUJR�GH�ORV�RFKR�PHVHV�HQ�TXH�VH�LP-

plementaron los diez grupos piloto. En todo caso, y a pesar de que los cambios introducidos fueron continuos, 

las transformaciones más profundas se realizaron tras una reunión evaluativa entre formadoras e investigado-

ras que tuvo lugar después de haber impartido la mitad de los cursos. 

3.2. Diseño evaluativo

3DUD�GH¿QLU�ORV�HOHPHQWRV�D�HYDOXDU�SDUWLPRV�GH�XQD�DGDSWDFLyQ�GH�ORV�QLYHOHV�GH�.LUNSDWULFN��������VREUH�ORV�
HIHFWRV��R�PHMRU��ODV�LQÀXHQcias del curso en las participantes, descritos en la siguiente tabla. 

6 Reproducida con el permiso de la artista. http://instagram.com/verobigliatattoo www.facebook.com/veronicabigliatattoo
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7DEOD����1LYHOHV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD�LQÀXHQFLD�GHO�FXUVR�HQ�ODV�SDUWLFLSDQWHV

Nivel Elementos y dimensiones evaluadas

1. Respuestas • Valoración, satisfacción y participación.

2. Aprendizajes
• Conocimientos y competencias adquiridas (conceptuales y técnicas).

• Interiorización de los aprendizajes.

3. Aplicabilidad
•  Capacidad de poner en práctica los aprendizajes del curso en el propio ejercicio profesional y en 

las relaciones cotidianas.

4. Efectos en cadena
• Coherencia de las acciones en cadena con el enfoque conceptual-metodológico del proyecto.

•  Alcance de las acciones.

)XHQWH��HODERUDFLyQ�SURSLD��DGDSWDFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�GH�.LUNSDWULFN��������

6LQ�HPEDUJR��HVWH�PRGHOR��FHQWUDGR�HQ�OD�LQÀXHQFLD�GHO�FXUVR�HQ�ODV�SDUWLFLSDQWHV��UHVXOWD�OLPLWDGR�D�OD�KRUD�
de asumir una mirada holística, atender a la complejidad de la temática y comprender los logros y limitaciones 

de nuestra acción pedagógica. En concreto, no nos servía para poner en valor la cocreación de conocimiento 

por parte de diferentes agentes, los elementos y dinámicas de las formaciones susceptibles de mejora, ni la 

LQÀXHQFLD�GH� ODV�SRVLFLRQHV�GH� ODV�SDUWLFLSDQWHV�HQ�HO�SURFHVR��7DPSRFR�QRV�SHUPLWtD�DPSOLDU� OD�QRFLyQ�GH�
DSUHQGL]DMHV�FRPSHWHQFLDOHV�RULHQWDGRV�D� OR� ODERUDO��QL� LQFOXLU� OD� LQÀXHQFLD�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�SHUVRQDO�\�HO�
empoderamiento.

3RU�WRGR�HOOR��GLVHxDPRV�XQD�SURSXHVWD�FRPSOHMD�TXH�SXGLHUD�DEDUFDU�P~OWLSOHV�LQWHUURJDQWHV�D�WUDYpV�GH�ODV�
voces y el diálogo entre todas las implicadas en el proceso de investigación-acción. En la ¿JXUD�� representa-

mos algunos de los principales elementos que quisimos analizar (en los cuadrados laterales) junto a los instru-

mentos utilizados para la cocreación del conocimiento (en los cuadrantes del círculo) en nuestras evaluaciones.

Figura 3. Elementos y herramientas utilizadas en la evaluación del GapWork

Fuente: elaboración propia.

7UDV�OD�¿QDOL]DFLyQ�R¿FLDO�GHO�SUR\HFWR�KHPRV�VHJXLGR�UHÀH[LRQDQGR�FRQ�OD�FRODERUDFLyQ�GH�LQYHVWLJDGRUDV�
externas en torno a las preguntas de hasta qué punto y de qué manera este modelo interconecta con las carac-

terísticas de la EF sistematizadas en la Figura 1 (reportamos a continuación los elementos en itálico para que 

se reconozcan fácilmente). En efecto, reconocemos la trasformación del conocimiento que producimos como 
investigadoras \��SRU�WDQWR��FRQVLGHUDPRV�IXQGDPHQWDO�LQFRUSRUDU�OD�UHÀH[LYLGDG�FRPR�SUiFWLFD�SDUD�HQWHQGHU�
(y responsabilizarse de) la propia posición frente a las experiencias, sensibilidades y perspectivas de las demás. 

Asumimos así la evaluación como proceso político, una acción orientada a la justicia social y las responsa-
bilidades que esto implica. 
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'H�DKt�HO�HVIXHU]R�SRU�UHSHQVDU�FRQWLQXDPHQWH�ODV�GHFLVLRQHV�PHWRGROyJLFDV��LQVLVWLU�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�
como un proceso abierto y poroso que incorpora mecanismos de metaevaluación (que posicionan el 
proceso como un elemento de evaluación)��VHJXLU�UHVLJQL¿FDQGR�HO�PDWHULDO�\D�DQDOL]DGR�SDUD�FRQWLQXDU�
aprendiendo de él (VLHQGR�ÀH[LEOHV�\�DELHUWDV�DO�FDPELR) y abrir, como hacemos en este texto, la cocina 

de la investigación asumiendo así la responsabilidad de nuestras elecciones.

Para asumir una perspectiva situada y parcial,�GLVHxDPRV�WpFQLFDV�GH�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�TXH�SHU-
mitiesen a todas las participantes (incluyendo formadoras e investigadoras) hacer visible su perspectiva 

y cuidamos no privilegiar en nuestros análisis algunas voces por encima de otras. Quisimos así validar 
\�YDORUDU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�PDUJLQDOL]DGRV�\�H[SHULHQFLDOHV�� WDQWR�FRPR�ORV�FRQRFLPLHQWRV�H[SHUWRV�\�
teóricos.

(Q�HVWD�PLVPD�OtQHD��FRQ�HO�¿Q�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�PDQHUDV�HQ�ODV�TXH�HO�FRQWH[WR�VRFLDO�\�SHUVR-

QDO� LQÀX\H�HQ�OD�H[SHULHQFLD�GH�OD�IRUPDFLyQ��UHDOL]DPRV�XQD�VHULH�GH�HQWUHYLVWDV�H[SORUDWRULDV�FRQ�ODV�
gatekeepers, y en el cuestionario inicial preguntamos a las participantes las motivaciones y expectativas 

respecto al curso.

Esta atención hacia la comprensión del contexto nos sirvió, por otra parte, para intentar dar res-
puesta a las necesidades de las personas implicadas en la acción (formativa), teniendo en cuenta su 
bienestar. Con esta finalidad, propiciamos distintos momentos para expresarse y confrontarse. Quisi-

mos garantizar que las personas implicadas se sintieran en un espacio seguro para expresar diferentes 

formas de conocimiento, incluyendo tanto lo racional, como lo emocional, lo experiencial y lo relacio-

nal. Así, por ejemplo, las formadoras contaron con reuniones de reflexión sobre la práctica entre ellas, 

fichas en las que sistematizar su vivencia en cada sesión y encuentros-debates con las investigadoras. 

'H�OD�PLVPD�PDQHUD��RIUHFLPRV�D�ODV�SDUWLFLSDQWHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRPSDUWLU�FRQ�ODV�IRUPDGRUDV�VXV�
opiniones, sensaciones y emociones en una ronda de debate al final de la formación; de expresar de 

manera anónima sus valoraciones en un cuestionario, y de elaborar la experiencia con las investigado-

ras en un grupo de discusión. 

Además, las investigadoras se confrontaron repetidamente con un grupo de apoyo de expertas (pro-

fesionales de la acción social y académicas) y con el equipo internacional del proyecto. Quisimos dar 

WDQWD� LPSRUWDQFLD� D� ORV� DVSHFWRV� SHGDJyJLFRV� FRPR�D� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GHO� SUR\HFWR� \��¿QDOPHQWH�� D�
ORV�UHVXOWDGRV��'H�HVWH�PRGR��WRGDV�ODV�DFFLRQHV�GHVFULWDV�IXHURQ�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�SURFHVR�GH�HYDOXD-

ción, y tuvieron consecuencias directas en las dinámicas de trabajo del equipo evaluador y de los cursos 

para mejorar el bienestar de las participantes, la incorporación de aprendizajes y favorecer una práctica 

participativo-transformadora y colaborativa. 

Para afrontar este reto y reconocer la importancia de diferentes tipos de evaluación y de asumir una 
perspectiva multimodélica, GLVHxDPRV�¿FKDV�GH�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FXDQWLFXDOL��¿FKDV�SDUD�WDOOHULVWDV�\�
SDUWLFLSDQWHV���\�FRQYHQLPRV�DFRPSDxDU�ODV�HQWUHYLVWDV�JUXSDOHV�FRQ�VHVLRQHV�GH�GHEDWH�FROHFWLYDV�\�FXHV-
WLRQDULRV�FRQ�PXFKDV�SUHJXQWDV�HVSHFt¿FDV�GH�WLSR�/LNHUW��R�VHOHFFLyQ�P~OWLSOH���7DQWR�HQ�OD�IRUPDFLyQ�
FRPR�HQ�HO�GLVHxR�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�GLFKDV�KHUUDPLHQWDV��TXLVLPRV�DWHQGHU�DO�carácter estructural de 
las jerarquías sociales y entender los efectos interseccionales que estas tienen en los sujetos y grupos. 
Esto fue, por ejemplo, particularmente importante a la hora de valorar –a partir de las actividades prácti-

cas que las participantes tenían que realizar en sus lugares de trabajo tras los cursos–, la efectividad del 

proyecto para facilitar la internalización de los conocimientos y la adquisición de competencias para su 

utilización en el propio contexto laboral.

6LQ�HPEDUJR��FRPR�\D�KHPRV�VHxDODGR��DO�¿QDOL]DU�QRV�GLPRV�FXHQWD�GH�TXH��D�SHVDU�GHO�DEUXPDGRU�WUDEDMR�
realizado, los aspectos metodológicos quedaban poco sintetizados y sistematizados y, por lo tanto, no podían 

ser objeto de una práctica difractiva. Así que hemos vuelto sobre ellos y, poco a poco, a partir del modelo 

evaluativo implementado, pero también de las limitaciones detectadas, hemos decidido formular una serie de 

criterios, situados teóricamente y posicionados epistemológicamente, para evaluar formaciones en violencias 

de género que presentamos en el siguiente apartado. 

4. Evaluación feminista de formaciones en violencias de género

Como ya hemos mencionado, para realizar una evaluación situada (Haraway, 1991) es fundamental referirse 

D�ORV�DVSHFWRV�FRQWH[WXDOHV�TXH��VL�SRU�XQ�ODGR�KDQ�GH�LQIRUPDU�HO�GLVHxR�GH�ORV�FRQWHQLGRV�\�GLQiPLFDV�GH�
ODV�IRUPDFLRQHV��WDPELpQ�VRQ�FODYHV�SDUD�GDU�VHQWLGR�D�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�\�GH¿QLU�ORV�HVWiQGDUHV�
de la misma. Por lo tanto –ver Tabla 2±��VXJHULPRV�¿MDUQRV�QR�VROR�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�SDUWLFLSDQWHV��
sino también en las de las instituciones donde trabajan o que encargan las formaciones, ya que estas marcarán 

muchas de las condiciones de posibilidad de la intervención. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



9Biglia, B.; Luxán Serrano, M.; Jiménez Pérez, E. Polít. Soc. (Madr.) 59(1) e75990, 2022

Tabla 2. Elementos contextuales a tener en cuenta en la evaluación

Contexto Elementos

P
e
rs

o
n
a
l

�� �&DUDFWHUtVWLFDV�VRFLRGHPRJUi¿FDV�\�HVWXGLRV�

•  Roles y dinámicas del puesto de trabajo.

•  Formación previa y conocimientos respecto al tema.

•  Motivaciones y expectativas respecto a la formación.

In
s
ti

tu
c
io

n
a
l

•  Características de la institución/empresa en que trabajan las participantes.

•  Marco interpretativo mayoritario de las violencias de género.

•  Actitudes institucionales frente al cambio.

•  Acciones de abordaje de las violencias de género implementadas previamente.

 Fuente: elaboración propia.

Entendiendo que la evaluación busca promover la transformación social y que se interesa simultáneamente 

por los resultados, los procesos, el programa y las personas implicadas, sugerimos trabajar con seis tipos de 

FULWHULRV�TXH��D�VX�YH]��GHVJORVDPRV�HQ�GLPHQVLRQHV�HVSHFt¿FDV��)LJXUD����SDUD�ODV�TXH��GHVSXpV�GH�XQD�EUHYH�
explicación del criterio, proponemos elementos evaluables concretos. 

Figura 4. Criterios y dimensiones de nuestro modelo de EF para formaciones en violencias de género

�

�

3RVLFLRQDOLGDG 

•Conceptualización de 
las violencias de 
género� 

•Contenido situado� 
•RXptura teoría/ práctica� 

,QWHUDFFLyQ 

•Lógicas colaborativas/ 
participativas� 

•Dinámicas de 
aprendizajes situados/ 
parciales� 

•Gestión relaciones de 
poder� 

&XLGDGR 

•Hacia las participantes�
•En el grupo promotor� 

5HVSXHVWD 

•Actitud y clima� 
•Valoración y 
satisfacción� 

,QIOXHQFLD 

•Crecimiento personal y 
empoderamiento� 

•Aplicabilidad de los 
aprendizajes� 

•Trasformación 
incremental� 

'LIUDFFLyQ 

•Acción�
•Lógicas fractales� 
•Incidencia en la cultura 
institucional y/o 
comunitaria� 

 Fuente: elaboración propia.

3DUD�LGHQWL¿FDU�HO�SULPHU�FULWHULR��WRPDPRV�SUHVWDGR�HO�WpUPLQR�GH�posicionalidad, que hace “referencia a la 

posición del investigador/a en relación a categorías y experiencias como el género, la edad, la identidad sexual, 

OD�FODVH�VRFLDO��HO�FRQWH[WR�FXOWXUDO��IDPLOLDU�R�HFRQyPLFR´��%D\OLQD��2UWL]�\�3UDWV��������V�Q��\�D�FyPR�HVWDV�
LQÀX\HQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ��(Q�QXHVWUD�IRUPXODFLyQ�QRV�UHIHULPRV�D�OD�LPSRUWDQFLD�GH�HYDOXDU�OD�FRKHUHQFLD�
con la posicionalidad teórica y política de los cursos, o sea, con la visión feminista interseccional de las vio-

lencias de género, la ruptura de jerarquías entre conocimientos teóricos y expertos, y la capacidad de ofrecer 

unos saberes situados.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



10 Biglia, B.; Luxán Serrano, M.; Jiménez Pérez, E. Polít. Soc. (Madr.) 59(1) e75990, 2022

Tabla 3. Posicionalidad: dimensiones y elementos

Dimensiones Elementos

Conceptualización 

de las violencias de 

género

•  *UDGR�HQ�TXH�VH�HQWLHQGH�\�DERUGD��HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR�HPSOHDGD��VX�
carácter estructural-sistémico y su relación con la cultura cisheteropatriarcal.

•  Reconocimiento y abordaje de las violencias institucionales y simbólicas.

�� �$WHQFLyQ�LQWHUVHFFLRQDO�KDFLD�ODV�FDXVDV��HO�GHVDUUROOR��ODV�FRPSUHQVLRQHV��ODV�VLJQL¿FDFLRQHV�\�ORV�
efectos de las violencias de género.

Contenido

situado

�� �$GHFXDFLyQ�GHO�GLVHxR�GHO�FXUVR�DO�SHU¿O��H[SHFWDWLYDV��PRWLYDFLRQHV�\�FRQRFLPLHQWRV�GH�ODV�
participantes y del contexto institucional.

�� �$GRSFLyQ�GH�XQ�HQIRTXH�GH�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR�\�VLWXDGR�

•  Incorporación de casos y ejemplos cercanos a la experiencia de las participantes.

�� �5HFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�YLYHQFLDV�HVSHFt¿FDV�\�GLIHUHQFLDOHV�GH�ODV�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR�HQ�HO�
material utilizado.

Ruptura teoría/ 

practica

•  Reconocimiento de los saberes experienciales en la comprensión de las violencias de género.

•  Coherencia entre la propuesta teórica y las prácticas de aula.

•  Orden y progresión de contenidos y actividades. 

Fuente: elaboración propia.

Nuestro segundo criterio se centra en las dinámicas de interacción en el aula, y sirve para evaluar 

OD�SXHVWD�HQ�SUiFWLFD�HQ�HO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�GH�OD�SHGDJRJtD�
feminista (Luxán y Biglia, 2011; Biglia, Jiménez, 2012) y queer (Sanchéz, 2019). Para ello, hemos di-

VHxDGR�GLPHQVLRQHV�\�HOHPHQWRV�TXH�SHUPLWHQ��HQWUH�RWUDV�FRVDV��GHWHFWDU�OD�FDSDFLGDG�GH�IRPHQWDU�OD�
producción de conocimiento colectivo, y promover aprendizajes significativos y situados. En definiti-

va, se trata de evaluar en qué medida se facilita el cuestionamiento de la interiorización de los mandatos 

sociales heteropatriarcales y se ponen en juego las relaciones de poder implícitas en los procesos de 

formación.

Tabla 4. Interacción: dimensiones y elementos

Dimensiones Elementos

Lógicas 

colaborativa/

participativa

•  Transversalidad de lógicas colaborativas y participativas.

•  Facilitación de la creación de redes entre participantes, en las instituciones en las que trabajan 

y con las comunidades en las que se encuentran.

•  Atención y adecuación a los distintos tiempos y modalidades expresivas.

•  Valoración continua de las experiencias, conocimientos y opiniones de las participantes.

'LQiPLFDV�GH�
aprendizajes

situados y

parciales

•  Estimulación de la toma de consciencia de la posición social, profesional y grupal, y de cómo 

HVWD�LQÀX\H�HQ�VX�FRPSUHQVLyQ�\�YLYHQFLDV�HQ�WRUQR�D�ODV�YLROHQFLDV�GH�JpQHUR�
•  Promoción de pensamiento autónomo y crítico.

•  Puesta en debate las diferentes miradas/interpretaciones en grupos heterogéneos. 

•  Nivel de explicitación de la parcialidad del punto de vista de las formadoras.

•  Respeto de las vivencias encarnadas y las emociones provocadas durante el proceso.

Gestión de las

relaciones de

poder

•  Posibilidad, por parte de las participantes, de cuestionar los contenidos/interpretaciones 

propuestos.

•  Gestión de la participación sensible a las relaciones de poder interseccionales. 

•  Uso de comunicación y de lógicas de trasmisión del conocimiento que rehúyen la 

unidireccionalidad.

•  Capacidad de las formadoras de reconocer fragilidades, desconocimiento, dudas y errores. 

•  Generación de un clima de aula favorable al intercambio.

Fuente: elaboración propia.
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(Q�HVWUHFKD�UHODFLyQ�FRQ�OD�JHVWLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��GH¿QLPRV�XQ�FULWHULR�GHGLFDGR�D�HYDOXDU�HO�
cuidado, tanto en relación con las participantes como con las personas que conforman el grupo de trabajo (for-

madoras e investigadoras). Las dimensiones y elementos que lo componen posibilitan focalizar la atención en 

FXHVWLRQHV�SURFHVXDOHV��WDQ�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�()��GLItFLOPHQWH�HYDOXDEOHV�FRQ�OyJLFDV�GH�HIHFWLYLGDG��H¿FLHQFLD�
y logros.

Tabla 5. Cuidado: dimensiones y elementos

Dimensiones Elementos

Hacia las 

participantes

�� �&DSDFLGDG� GH� GHWHFWDU� \� GDU� UHVSXHVWD� D� ODV� GL¿FXOWDGHV�� UHVLVWHQFLDV� R� PDOHVWDUHV� GH� ODV�
SDUWLFLSDQWHV�KDFLD�GLQiPLFDV�HVSHFt¿FDV�

•  Atención a horarios y calendario del curso para facilitar la conciliación.

•  Comodidad y accesibilidad física, económica y digital. 

•  Adecuación de las informaciones previas.

En el grupo 

promotor

•  Calidad de las condiciones laborales de las personas miembros del equipo.

•  Adopción de dinámicas de trabajo cooperativas y respeto de las diferentes opiniones y 

conocimientos.

•  Coherencia de las dinámicas de grupo con los supuestos feministas interseccionales. 

•  Calidad del ambiente comunicativo y posibilidad de manifestar disensos.

•  Capacidad de cuestionarse y superar colectivamente obstáculos, errores y diferencias.

•  Puesta en práctica de herramientas de autocuidado personal y colectivo.

Fuente: elaboración propia.

(VWD�DWHQFLyQ�DO�FXLGDGR�GHO�SURFHVR�VH�PDQWLHQH�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FULWHULR�GH�respuesta, cuyo 

objetivo es recoger tanto la valoración general de las participantes como sus reacciones a las diversas pro-

puestas formativas. La atención continua a los elementos aquí descritos es fundamental para los ajustes 

y mejoras que se han de realizar a lo largo de la formación para atender a las necesidades de las partici-

pantes.

Tabla 6. Respuesta: dimensiones y elementos

Dimensiones Elementos

Actitud y clima

•  Implicación y/o resistencias de las participantes frente a las dinámicas de aula y los enfoques 

propuestos.

�� �'LVSRQLELOLGDG�D�VHJXLU�UHÀH[LRQDQGR�PiV�DOOi�GH�ORV�KRUDULRV�GHO�FXUVR�

•  Atmósfera durante el proceso formativo y actitudes grupales hacia las diferencias.

•  Tipos de liderazgos de las participantes.

•  Escucha percibida y grado de comodidad a la hora de expresarse.

Valoración y

satisfacción

�� �9DORUDFLyQ�GH�OD�¿QDOLGDG�\�ORV�REMHWLYRV�GHO�FXUVR�

•  Valoración de la adecuación para la interiorización de los conocimientos.

�� �6DWLVIDFFLyQ�JHQHUDO�\�HVSHFt¿FD�FRQ�GLVWLQWRV�HOHPHQWRV�\�GLQiPLFDV�GHO�FXUVR�

•  Percepción de utilidad en lo personal y/o profesional.

•  Interés para seguir formándose en el tema y de manera similar.

Fuente: elaboración propia.

En el marco del criterio LQÀXHQFLD�SURSRQHPRV�LQFOXLU�DTXHOODV�GLPHQVLRQHV�LGHQWL¿FDGDV��D�YHFHV��FRPR�
LPSDFWRV�GH�ORV�SURFHVRV�IRUPDWLYRV�R�DSUHQGL]DMHV��(O�WpUPLQR�HVFRJLGR��\�ORV�HOHPHQWRV�GH¿QLGRV��TXLHUHQ�
enfatizar el valor de uso, procesual e interrelacional de la formación, en contraposición a la tendencia a priori-
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zar los efectos directos, unidireccionales y cerrados. Permiten así reparar en elementos tan importantes para la 

EF como el empoderamiento y la promoción de la trasformación social.

7DEOD����,QÀXHQFLD��GLPHQVLRQHV�\�HOHPHQWRV

Dimensiones Elementos

Crecimiento 

personal y

empoderamiento

•  Percepción de conocimientos y competencias interiorizadas (teóricas y aplicadas).

•  Aumento de la sensación de seguridad para abordar el tema con otras personas.

•  Percepción de crecimiento personal en los distintos ámbitos de la vida.

•  Aumento de la sensibilidad y el compromiso en la lucha contra las violencias de género.

Aplicabilidad de los 

aprendizajes

�� �3HUFHSFLyQ�GH�KDEHU�PHMRUDGR�OD�FDSDFLGDG�SDUD�GLVHxDU�H�LPSOHPHQWDU�SUiFWLFDV�SURIHVLRQD-
les sobre el tema.

•  Reconocimiento de los límites de las capacidades adquiridas.

Transformación 

incremental

•  Adopción de un nuevo enfoque sobre la problemática para entender la experiencia personal y 

laboral.

•  Complejización continua del propio punto de vista.

Fuente: elaboración propia.

El último criterio, el de difracción, es probablemente el más complicado de evaluar, puesto que requiere 

de un compromiso y una implicación en el tiempo por parte de todos los agentes participantes en el proceso, 

así como de una disponibilidad institucional al respecto. Sin embargo, es extremadamente importante si, reco-

nociendo que todo conocimiento es situado, queremos incorporar una sensibilidad interseccional en nuestros 

proyectos. La difracción va mucho más allá de la transferencia; es una apuesta que, lejos de la ortodoxia teóri-

ca, promueve la hibridación y bastardización de las prácticas de trasformación social.

7DEOD����'LIUDFFLyQ��GLPHQVLRQHV�\�HOHPHQWRV
Dimensiones Elementos

Acción

�� �0RGL¿FDFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV�GH�ODV�SDUWLFLSDQWHV�GH�PDQHUD�FRKHUHQWH�FRQ�ORV�
aprendizajes del curso.

�� �,PSOHPHQWDFLyQ�GH�SUiFWLFDV�HVSHFt¿FDV�GH�LQWHUYHQFLyQ�

Lógicas fractales

•  Comunicación de la experiencia y los aprendizajes a otras profesionales, multiplicándolos.

�� �0RGL¿FDFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�HQ�HO�FRQWH[WR�IDPLOLDU�DODUJDGR�\�FRQWULEXFLyQ�D�OD�
educación de nuevas generaciones según valores antipatriarcales.

Incidencia en la 

cultura institucional 

y/o

comunitaria

•  Cambios en el marco interpretativo de la violencias de género compartido.

�� �3URSXHVWDV�GH�PRGL¿FDFLyQ�R�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�QXHYDV�DFFLRQHV�GH�DERUGDMH�GH�ODV�YLR-

OHQFLDV�GH�JpQHUR��IRUPDFLyQ��SURWRFRORV��FDPSDxDV��RWUDV��
�� �0RGL¿FDFLyQ�GH�OD�SHUFHSFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�H[LVWHQWHV�HQWUH�ORV�DJHQWHV�LP-

plicados en las acciones de abordaje de las violencias de género.

Fuente: elaboración propia.

Somos conscientes de que los elementos presentados en el marco de una dimensión u otra están estrecha-

mente relacionados entre sí y que, por tanto, la categorización y organización de los mismos responden a un 

criterio funcional. Por otra parte, queremos destacar que el análisis de las dimensiones puede realizarse de ma-

nera sumativa, dentro de un mismo criterio que queremos evaluar, pero también buscando interacciones entre 

ellas, ya sea en el marco de un mismo criterio o de distintos. Por ejemplo, podemos analizar la relación entre 

el uso de actividades colaborativas (dimensión del criterio interacción) y el crecimiento personal de las partici-

SDQWHV��GLPHQVLyQ�GHO�FULWHULR�LQÀXHQFLD���/R�PLVPR�VXFHGH�FRQ�ORV�HOHPHQWRV�GHVFULWRV�SDUD�FDGD�GLPHQVLyQ�
3DUD�¿QDOL]DU�HVWH�DSDUWDGR��SURSRQHPRV�DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�\�VXJHUHQFLDV�SUiFWLFDV��PX\�EUHYHV��HQ�UHOD-

ción a las técnicas utilizadas y a los sujetos a implicar en la evaluación, atendiendo a la apuesta por incluir y 

respetar una pluralidad de voces y herramientas de coconstrucción de conocimientos, y respetando la apuesta 

de la EF por un enfoque multitécnico.
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Así, entendemos que la evaluación debe dotarse tanto de herramientas cuantitativas como cualitativas, para 

asegurar que recogemos datos que nos permitan no solo describir y dar cuenta de la diversidad de opiniones 

y la frecuencia de las mismas, sino profundizar en la experiencia vivida tanto por las participantes como por 

otros agentes. Por ejemplo, en el GapWork utilizamos cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, obser-

vaciones, diario de campo de las formadoras y reuniones de valoración, entre otras técnicas (ver Figura 3).

'HO�PLVPR�PRGR��DSRVWDPRV�SRU�XQD�HYDOXDFLyQ�TXH�LQFOX\D�ODV�RSLQLRQHV�WDQWR�GH�SDUWLFLSDQWHV��FRPR�GH�
formadoras, investigadoras e, incluso, de personas ajenas al proceso que puedan contrastar los resultados ya 

sea teóricamente o de forma práctica (mediante la observación de algunas sesiones, por ejemplo). 

5. Conclusiones

En un contexto social convulso en el que, por una parte, todo el mundo parece abrazar el discurso feminista y, 

por otra, asistimos al resurgir de la extrema derecha con retóricas e intervenciones abiertamente sexistas y ra-

cistas (Bonet-Martí, 2020), el cuestionamiento de las prácticas de producción de conocimiento es más urgente 

que nunca. Si bien nos alegramos de la existencia de leyes que apuesten por la formación como herramienta 

para la desarticulación de las violencias de género, queremos recordar que el olvido de su evaluación puede 

VHU�FRQWUDSURGXFHQWH��'H�KHFKR�� OD� IDOWD�GH�FRQRFLPLHQWR�VREUH� OD� LQÀXHQFLD�GH�HVWDV�DFFLRQHV�SXHGH�FUHDU�
la ilusión de que se ha generado una sensibilización profunda hacia el problema de las violencias de género, 

FXDQGR�WDQ�VROR�VH�KDQ�SURGXFLGR�FDPELRV�HItPHURV�TXH��FRPR�PXFKR��UHYLHUWHQ�HQ�GLVFXUVRV�\�R�SHTXHxDV�
actuaciones más políticamente correctas. Además, debido a la muy temprana interiorización y normalización 

de mandatos y desigualdades de género, las intervenciones no pueden alcanzar a ser realmente preventivas (Ji-

ménez, 2020). Son entonces necesarias intervenciones radicales que promuevan la puesta en duda de la cultura 

FLVKHWHURSDWULDUFDO�\�IDFLOLWHQ�OD�UHÀH[LyQ�DXWRFUtWLFD�SRU�SDUWH�GH�ODV�SDUWLFLSDQWHV��%LJOLD��-LPpQH]��������
En nuestro trabajo apostamos por la implementación de monitoreos rigurosos de los procesos formativos, 

para que los escasos recursos económicos asignados no se malgasten respondiendo a una lógica que privilegia 

la cantidad frente a la calidad, despolitizando así los logros conseguidos gracias a las luchas feministas en la 

intervención contra las violencias de género. Somos conscientes de que “un juicio sobre los méritos y valores 

de un proyecto o programa se realiza según valores explícitos” (Mertens y Stewart, 2014: 331) y creemos, 

por tanto, que evaluar formaciones en violencias de género a partir de modelos no sensibles al género ni a las 

aportaciones feministas es un oxímoron. 

Este artículo pretende ser una contribución en esta línea, una apuesta que tiene como objetivo potenciar los 

logros conseguidos por el movimiento feminista en materia de violencias de género a través de su hibridación 

con las propuestas desarrolladas por las epistemólogas feministas, en un quehacer que diluya la dicotomía 

entre teoría y práctica. Convencidas de la imperante necesidad de que circulen propuestas encarnadas de me-

todología feminista (Martínez et al., 2014), tras abrir la cocina de nuestra investigación hemos presentado un 

modelo de evaluación que permite superar esta limitación. Somos conscientes de que toda propuesta, por muy 

abierta que sea, puede llegar a convertirse en una nueva jaula metodológica, pero preferimos equivocarnos 

asumiendo nuestra responsabilidad como investigadoras feministas a quedarnos de brazos cruzados. 

En todo caso, se trata de un planteamiento poroso que esperamos vaya enriqueciéndose con las aportaciones 

derivadas de otras investigaciones. Así, invitamos a adaptar el modelo propuesto, basado en los criterios de 

SRVLFLRQDOLGDG��LQWHUDFFLyQ��FXLGDGR��UHVSXHVWD��LQÀXHQFLD�\�GLIUDFWLYRV��D�ORV�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�DWHQGLHQGR�
a: a) el carácter de la formación (duración, intensidad, organización que la lleva a cabo, obligatoriedad o no, 

entre otros); b) los recursos disponibles (por ejemplo, tiempo y dinero); c) los roles y características de las 

HYDOXDGRUDV� �¢KD\� LQYHVWLJDGRUDV�R� VROR�SDUWLFLSDQWHV�\� IRUPDGRUDV"���G�� ODV�¿QDOLGDGHV� �¢UHQGLU� FXHQWDV�R�
comprender el funcionamiento del programa y valorar su marco lógico?) (Espinosa-Fajardo y Franco, 2019). 

Sabemos que la aplicación integral de la propuesta que aquí presentamos requiere de generosos recursos 

humanos, materiales y económicos, pero consideramos que, a la larga, esta inversión compensa, ya que per-

PLWH� LGHQWL¿FDU�DTXHOODV�DFWXDFLRQHV�TXH�UHDOPHQWH�SURGXFHQ�FDPELRV�\�SRWHQFLDUODV��DMXVWDU�DTXHOODV�FX\R�
LPSDFWR�HV�PiV�OLPLWDGR�\�QR�LQYHUWLU�HQ�ODV�TXH�VROR�SURGXFHQ�HIHFWRV�HItPHURV�\�VXSHU¿FLDOHV��+DFHPRV�DVt�
un llamamiento para un compromiso de las políticas públicas, especialmente las preventivas, para con la EF.

Asimismo, consideramos que, si bien el modelo es complejo y su implementación integral tiene un coste 

importante, la sistematización propuesta puede ser de gran utilidad para implementaciones menos holísticas. 

Las investigadoras, formadoras y personal de la administración pueden explorar la priorización de criterios, 

dimensiones y elementos, seleccionando aquellos más relevantes y aplicables en su contexto concreto (de 

acuerdo a las legislaciones vigentes, así como con los recursos disponibles y los objetivos priorizados). Pone-

mos algunos ejemplos en cuanto a criterios para que se entienda mejor. 

Las dimensiones que hemos sistematizado en el criterio de posicionalidad pueden servir de base para 

baremar propuestas de formación que se presenten a una convocatoria. Los criterios de interacción y cuida-

do deberían ser fundamentales en los cursos dirigidos a formadoras, ya que permiten evaluar la trasmisión 

GH�SUiFWLFDV�SHGDJyJLFDV�IHPLQLVWDV��/DV�GLPHQVLRQHV�\�HOHPHQWRV�GH�UHVSXHVWD�H�LQÀXHQFLD�IDFLOLWDQ�XQD�
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profundización y radicalización de las evaluaciones de aprendizajes, utilizables separadamente en el caso 

de disponer de escasos recursos. Finalmente, la recolección de los elementos difractivos en intervenciones 

encargadas por instituciones sería fundamental para un análisis continuado y profundo de los efectos de las 

políticas públicas. 

'H�OD�PLVPD�PDQHUD��QXHVWUD�SURSXHVWD�GD�SLH�D�OD�FUHDFLyQ�GH�LQVWUXPHQWRV�PRGXODUHV�SDUD�ODV�RSHUDWLYL]D-
ciones de las dimensiones y elementos aquí descritos que, si se distribuyeran bajo licencia creative commons, 

SRGUtDQ�VHU�UHXWLOL]DGRV�FRQ�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�SHUWLQHQWHV�HQ�GLIHUHQWHV�SUR\HFWRV�\��SRU�WDQWR��UHQWDELOL]DGRV��
Por una parte, abaratarían algunos de los costes de la evaluación; por otra, permitirían la creación de una base 

de datos común que facilitaría la comparación de resultados, así como la realización de análisis más complejos.

En esta línea, esperemos que este texto sea una contribución a la transformación social, que visibilice que 

la apuesta por EF de las formaciones de violencias de género no es un lujo, sino una necesidad, en tanto en 

cuanto se trata de un elemento clave para avanzar en su desmantelamiento y en la adecuación de las acciones 

formativas a los contextos en los que estas se desarrollan. 
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De les teories a les 
pràctiques: reflexions sobre 
el procés d'investigació-
acció feminista GAPWork 

Resum

L'experiència del projecte europeu GAP Work, de for-
mació de professionals que treballen amb joves en el camp 
de la prevenció de les violències de gènere, ens permet 
re"exionar sobre alguns elements a tenir en compte per 
formar professionals en el marc d'una Investigació-Ac-
ció que contempli propostes feministes a l'aula i en els 
equips de treball. En aquest article mostrarem tensions i 
con"ictes en el disseny de les formacions i re"exionarem 
sobre les di#cultats de portar a la pràctica un paradigma 
ampli de les violències de gènere amb pedagogies femi-
nistes. Abans d'arribar a les conclusions, ens aproxima-
rem a un projecte de continuïtat del GAPWork en el 
que algunes participants dels nostres cursos han seguit el 
seu procés de desenvolupament d'estratègies de preven-
ció de violències de gènere amb joves. Finalment resu-
mirem alguns dels aprenentatges de la nostra intervenció 
per estimular la continuació del debat.

Paraules clau: investigació-acció feminista, re!e-
xivitat, violències de gènere, formació de professionals.
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Abstract

$e European project GAP Work trained ‘youth practitioners’ in the #eld of gender-re-
lated violence%prevention. $is experience allow us to investigate some elements to take 
into account while designing training scheme in the framework of an investigation-action 
approach. $at includes feminist ideas emerging in the classroom and in working teams. 
Our article will show tensions and con"icts in the design of training and re"ect on the di&-
culties to implement a broader paradigm of gender-related violence with feminist pedago-
gies. Before reaching the conclusions we approach a project continuity GAPWork in which 
some participants of our courses have continued the process of developing strategies for the 
prevention of gender-related violence with young people. Finally, we will summarize some 
of the lessons of our intervention to stimulate the continuation of the debate.

Keywords: feminist action research, re"exivity, gender-related violence, profession-
als training

Resumen

La experiencia del proyecto europeo GAPWork, de formación de profesionales que tra-
bajan con jóvenes en el campo de la prevención de las violencias de género, nos permite 
re"exionar sobre algunos elementos a tener en cuenta para formar profesionales en el mar-
co de una Investigación-Acción que contemple propuestas feministas en el aula y en los 
equipos de trabajo. En este artículo mostraremos tensiones y con"ictos en el diseño de las 
formaciones y re"exionaremos sobre las di#cultades de llevar a la práctica un paradigma 
amplio de las violencias de género con pedagogías feministas. Antes de llegar a las conclu-
siones, nos aproximaremos a un proyecto de continuidad del GAPWork en el que algunas 
participantes de nuestros cursos han seguido su proceso de desarrollo de estrategias de 
prevención de violencias de género con jóvenes. Finalmente resumiremos algunos de los 
aprendizajes de nuestra intervención para estimular la continuación del debate.

Palabras clave: investigación-acción feminista, re!exividad, violencias de género, for-
mación de profesionales
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1. Introducció: El GAPWork, un procés d'Investigació-Acció Feminista

El projecte GAPWork és una recerca-acció4 liderada a Catalunya per investigadores de la 
Universitat Rovira i Virgili (a partir d'ara URV), amb la participació de les associacions 
feministes Candela i Tamaia en el disseny i implementació de les accions formatives. 
També ha comptat amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament i de l'Agència 
Catalana de Joventut (a partir d'ara ACJ) en la formació dels grups, essent aquesta última, 
a més, la impulsora i coordinadora del projecte de continuïtat del GAPWork al que ens 
referirem més detalladament en el quart apartat d'aquest article.

El treball realitzat a Catalunya ha pres forma d'Investigació-Acció Feminista (IAF) 
(Biglia i Jiménez Pérez, 2015)5 i no sorgeix d'una hipòtesi a contrastar, sinó d'una certesa 
que necessita ser afrontada (Flamtermesky, 2014), com és la greu persistència de les Vi-
olències de gènere (a partir d'ara VGs) cap a/entre joves també a Catalunya6. Amb la in-
tenció de qüestionar i desnaturalitzar l'ordre normatiu heteropatriarcal en que aquestes es 
sustenten, hem afrontat el repte d'incorporar en la nostra pràctica de recerca i intervenció 
aportacions de teories de gènere postmodernes (Butler, 2007), promovent la possibilitat 
d'intervenir amb diferents subjectes i no només amb dones, com s'havia interpretat en el 
passat en el camp de les IAF (Frisby, Maguire i Reid, 2009; Maguire, 2001).

En el marc del GAPWork hem volgut contribuir a l'eradicació de les VGs a través  
de la formació de professionals que treballen amb joves i posant èmfasi en l'avaluació, 
pràctica incipient en projectes preventius al nostre context. De fet, tant la llei espanyola 
1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, com la llei catalana 
5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; inclouen mesures preven-
tives, moltes d'elles educatives, però en cap cas es de#neixen mecanismes especí#cs per 

Edurne J iménez, Barbara Bigl ia,  Sara Cagl iero

4. Co-#nançat pel Programa Daphne III de la UE, “GAPWork: Millorant la intervenció i derivació en violències de 
gènere a través de la formació de professionals que treballen amb joves” ( JUST/2012/DAP/AG//3176). Coordinat per Pam 
Alldred de la Brunel University London, UK. Les visions expressades aquí corresponen a les autores i no als #nançadors. 
Per més informació: www.gapwork.cat i http://sites.brunel.ac.uk/gap

5. El nostre projecte és una Investigació Activista Feminista (Biglia, 2007a), que pren forma especí#ca d’Investigació-
Acció. 

6. No ens aturarem en aquest article a mostrar el preocupant grau de prevalença de VGs cap a/entre joves ni les seves 
múltiples manifestacions a Catalunya per manca d’espai, però per a aquesta #ta podeu consultar: Biglia i Jiménez Pérez 
(2015); De Miguel Luken (2015); Zabala i Migueiz (2013); COGAM i FELGTB (2012); i CIS (2010).
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a valorar-ne l’e#càcia. En relació a aquest fet, és poc habitual que projectes d'intervenció 
amb joves o professionals avaluïn dimensions que vagin més enllà de registres quantitatius 
com el nombre y per#l de participants i, amb sort, de la satisfacció de l'alumnat7.

El nostre objectiu formatiu principal ha estat millorar les habilitats dels professi-
onals que treballen amb joves tant per a la identi#cació i qüestionament de llenguatges, 
actituds i comportaments sexistes, de control o lesbo-trans-homofòbics, així com per deri-
var casos als serveis de suport adequats. La #nalitat última que subjau al projecte és que 
infants i joves no només puguin gaudir d'espais amb dinàmiques no violentes des del punt 
de vista masclista, adroncèntric o heteronormatiu; sinó que les persones responsables de la 
tasca educativa, independentment del grau de formalitat de la mateixa, s'impliquin activa-
ment en crear una cultura no heteropatriarcal en la que les VGs no hi tinguin cabuda. Per 
a que això passi, les actuacions al voltant de les VGs en el camp de la joventut no poden 
desenvolupar-se des dels tòpics i les simples intuïcions (Soler et al., 2002) sinó que és 
necessari afavorir que les professionals adquireixin competències per poder treballar amb 
seguretat, con#ança i un enteniment complex de la temàtica.

El treball realitzat, en la línia del que proposen els diferents tipus d'investigació-ac-
ció (Latorre, 2003), s’ha concretat en un procés de pràctica i re"exió sincròniques en for-
ma d'espiral que ens ha permès anar millorant la formació i el procés d’equip durant el 
projecte. Això ho hem fet posant el focus en les metodologies d'intervenció, avaluació i 
organització per a aplicar les aportacions de teories feministes #xant "atenció a tot el pro-
cés de recerca i no només algunes fases del mateix" (Biglia, 2012, p. 215). En la il·lustració 
1 destaquem alguns elements característics de la nostra pràctica. 

De les teories a les pràctiques: reflexions sobre el procés d'investigació-acció feminista GAPWork 

7. Com a exemple d’excepció trobem el projecte “Kant per la Igualtat” (co-organitzat pel SIAD i l’àrea de joventut 
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre) que té tres anys de durada i treballa preventivament desigualtats i violència de 
gènere amb alumnat d’ESO: http://www.riberaebre.org/2015/06/04/el-consell-comarcal-de-la-ribera-debre-presenta-
els-resultats-del-projecte-kant-per-la-igualtat/
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Figura 1.: Passos de la investigació-acció feminista

Col·laboració i participació entre les  

persones de l'equip
Anar a les arrels de les violències de gènere

Coneixement teòric i aplicat

Tenir en compte totes les veus

Diversitat de tècniques

Importància del procés

Avaluació feminista

Difracció

Pedagogia feminista

«Partir d
e si»

Metodologia vivencial

Aprenentatge signi!catiu

Detecció de necessitats
Formulació d'objectius
Disseny del curs

Avaluació i re!exió sobre  
els resultats i el procés

Recollida de dades després de l'acció 
educativa
Sistematització de dades

Realització de l'acció educativa
Recollida de dades durant l'acció

Font: Jiménez Pérez (2015).

Amb aquest article volem obrir la cuina de la nostra recerca (Biglia, 2014) per a, 
seguint els ensenyaments de Haraway (1991), anar més enllà de la re"exivitat –que pot 
acabar sent autoreferencial– tot facilitant un procés de difracció8. Partirem de la nostra 
experiència com a equip de recerca per re"exionar sobre alguns aspectes organitzatius, 
processuals i de continguts en els quals hem caigut en contradicció o hem tingut especials 
di#cultats. Sense pretendre oferir una relat únic o consensuat amb totes les persones que 
hem participat de l'equip, partim de la idea que "les problemàtiques i consideracions me-
todològiques que afrontem i tenim en compte a les nostres recerques feministes han de ser 
explicades i no passades per alt. Obrir la caixa negra dels processos de producció de conei-
xement és una oportunitat d'aprenentatge, de re"exivitat i de revisió crítica fonamental" 
(Martínez et al., 2014, p. 4).

Edurne J iménez, Barbara Bigl ia,  Sara Cagl iero

8. “a través de la pràctica difractiva en investigació no es reprodueix una imatge incontaminada i objectiva del procés, 
sinó diferents narratives subjectives que no són només el resultat d’un procés de transformació ampli, sinó que poden ser 
la llavor de múltiples recon#guracions i lectures per part d’altres agents” (Biglia i Bonet-Martí, 2009, p. 11)
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Centrant-nos en els aspectes relacionats amb la intervenció del nostre treball, en el 
proper apartat analitzarem els entrebancs en el procés de disseny de la formació per a, en la 
secció següent, passar a analitzar els barrancs entre les propostes teòriques i les pràctiques 
a l'aula respecte del paradigma ampli de les "violències de gènere" i "el partir d'una matei-
xa" com aposta pedagògica. Abans de concloure, retornarem sobre aquests dos elements 
però ara analitzant algunes intervencions amb joves desenvolupades en un projecte de 
continuïtat del GAPWork. Sense més preàmbuls, entrem a la cuina.

2. Entrebancs en el disseny de la formació 

Entre els anys 2013 i 2014, vam dissenyar i realitzar deu edicions del curs  “Joves, Gènere i 
Violències. Fent nostra la prevenció” que consistia en: 

Figura 2. Estructura del curs “Joves, Gènere i Violències. Fent nostra la prevenció”

25 hores de 
formació:

5 sessions x 5 hores
Continguts:

1. Violències de génere
2. Violència a la parella 

jove heterosexual
3. Lgtbfòbia i assetjament
4. Altres formes de VG
5. Circuits i Recursos

Disseny grupal 
d'una intervenció 
amb tutorització 

virtual
+

Implementació 
de la intervenció 

dissenyada

Sessió de 
tancament: 

presentació de 
les intervencions 

realitzades
+

Grup de discusió 
sobre el procés 

formatiu

Dues-centes9 professionals de territori català es van inscriure a la formació, entre 
elles: professorat de cicles formatius de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, 
infermeres del programa "salut i escola", tècnics/ques d'integració social de centres cata-
lans, tècnics/ques de joventut, educadors/es, informadors/es i dinamitzadors/es juvenils. 
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9. “Al present article utilitzem el femení genèric en les formes plurals per tal de qüestionar l’androcentrisme clàssic 
del llenguatge que utilitza el masculí com a universal. D’aquesta manera ens referirem en femení a les participants, dones 
i homes, fent referència a la condició de persona que comparteixen.  
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La majoria, en coherència amb els per#ls presents a Catalunya en aquests àmbits, eren 
dones (84%) nascudes a Catalunya i amb nivells alts d'educació (56% amb estudis univer-
sitaris, 35% amb màsters o doctorats) i una mitjana de 40,5 anys.

Seguint els principis de les IAF, el disseny de la formació es va realitzar de ma-
nera col·laborativa entre les  entitats encarregades de la seva implementació i part de 
l'equip de recerca10. Ha estat un camí extremadament enriquidor carregat d'emocions 
i con"ictes –entesos sempre com a processos d'aprenentatge (Cascón Soriano, 2001)– 
que esperem que al ser sistematitzats i compartits puguin fer-nos créixer. Així, algunes 
tensions viscudes ens porten a continuar la re"exió iniciada per Biglia (2014) sobre les 
dinàmiques d'equip, aspectes fonamentals en les IAF on el processos interns són tan 
importants com els resultats. Per exemple, al veure que les entitats no havien sistematit-
zat el disseny del curs en el calendari marcat, l'equip de recerca vam decidir proposar un 
esquema a omplir i intervenir també en la formulació d'objectius, continguts, etc. Val a 
dir que l'esquema responia a un llenguatge més pedagògicament acadèmic del que nor-
malment usen les entitats, més preocupades per les dinàmiques d'intervenció que no pas 
a la seva sistematització que, si de cas, es sol desenvolupar en un segon moment. Com a 
equip de recerca vam insistir també en que al llarg de les cinc sessions s'havia de trans-
metre el paradigma de les violències de gènere –que explicarem en el proper apartat– si 
bé aquest no era el que acostumava a utilitzar una de les entitats. 

Amb les tensions generades per aquests dos fets, ens vam adonar que les membres 
de l'equip català estàvem marcades per diferents expectatives que vam poder compartir en 
una reunió avaluativa a "mig camí" necessària per a aclarir punts de vista, necessitats i rols. 
Des de les entitats sorgiren veus en desacord amb, entre d'altres aspectes, tenir que rea-
litzar un treball de preparació que anava més enllà del que havien inclòs en el pressupost, 
doncs omplir l'esquema i discutir-lo conjuntament requeria de més temps del que havien 
previst. Paral·lelament es qüestionà el poder que sovint representa el món acadèmic, amb 
el que ens acabaven identi#cant. 

Edurne J iménez, Barbara Bigl ia,  Sara Cagl iero

10. Pel que fa a la repartició de tasques dins l’equip de la URV, Barbara Biglia era la coordinadora catalana del 
projecte que comptava amb la participació d’Edurne Jiménez en la part avaluativa i organitzativa de la formació, de 
Maria Olivella i Sara Cagliero en l’anàlisi de marcs legals. 
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Per la nostra banda, vam explicitar que esperàvem que les entitats estiguessin dis-
posades a posar-se en joc #ns al punt de qüestionar els propis quefers formatius i parcial-
ment les pròpies visions sobre les VGs per acollir el paradigma proposat en el projecte i 
per homogeneïtzar els continguts pedagògics entre associacions que tenien que compartir 
docència amb mirades feministes diferents. També explicitarem les constriccions del tre-
ball internacional i la pressió que teníem al respecte que marcaven parcialment la nostra 
agenda i sovint la urgència i pragmatisme de la nostra forma de comunicació. D'aquesta 
manera, mentre que el rol de les entitats dins del projecte estava directament relacionat 
amb les formacions a Catalunya, el nostre incloïa mantenir un diàleg i coherència inter-
nacional amb els diferents partners sobre tots els elements de la recerca, entre els quals 
estaven les formacions, així com la voluntat d'avaluar l'acció de forma intensiva (aspecte 
fonamental del projecte). Vam explicar també que per a que aquesta fos possible calia ex-
plicitar sistemàticament els objectius i continguts que després avaluaríem.

Pensem que aquests con"ictes poden estar relacionats amb un parell d'elements. En 
primer lloc, la plani#cació va arrancar tard en aspectes com la explicitació a les entitats de 
les responsabilitats de la coordinadora en el marc d'un projecte internacional i dels rols que 
tindríem les diferents recercadores, qüestió rellevant doncs la recercadora que va intervenir 
com a URV en el disseny d'objectius i continguts és membre d'una de les associacions 
participants al projecte, fet que en ocasions va ser motiu d'incomoditat. Aquest retard en la 
plani#cació té a veure amb el fet de no tenir experiència prèvia en recerques internacionals 
i intersectorials, així com la gran quantitat de tasques burocràtiques que un projecte euro-
peu requereix, com per exemple els llargs tràmits administratius de contractació de les dos 
recercadores assalariades del projecte que va ocupar molta energia de la coordinadora local 
als primers mesos. També està vinculat amb que per tal de donar cabuda a diversos models 
de funcionament, la proposta plantejada des de la coordinació internacional era generalis-
ta i poc de#nida de forma que els equips locals no sabien si tenien que esperar instruccions 
al respecte o tirar endavant  autònomament. Per la seva banda, també les entitats van tenir 
di#cultats per plani#car pressupostàriament la seva participació i van infravalorar partides 
econòmiques com la del disseny pedagògic dels cursos ja que, per una banda, va mancar 
una negociació de les tasques detallades que haurien de realitzar; i per l'altra, eren novelles 
en aquest tipus de projectes. Aquesta limitació va afectar també a que no tinguessin temps 
de fer el disseny en el calendari de#nit.
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En segon lloc considerem que també es va produir el que ara, retrospectivament, 
identi#quem com un xoc de cultures entre l'espai de l'acadèmia i el tercer sector. Allò cu-
riós és que ens vam adonar d’aquesta dinàmica solament després de mesos de treball en el 
que donàvem per suposat que el compartir, en alguns casos des de fa molts anys, activisme 
i amistat entre el nostre equip de treball i el de les associacions, ens dotava de llenguatges 
comuns i de la possibilitat d’un enteniment sense necessitat de massa explicacions. 

Una interpretació possible és que el marc de referència de funcionament comú al 
que "inconscientment" vam recórrer no corresponia a un projecte d'investigació-acció amb 
coordinadores i #nançament europeu associat a objectius a assolir, sinó que tenia ressons 
d'espais activistes feministes on, a més, es tendeix a tenir certa di#cultat per abordar els 
lideratges obertament i veure'ls de forma positiva (Lagarde, 2005) –tot i que com Freeman 
(2001) ja va assenyalar això no vol dir que no existeixin relacions de poder–. En aquest 
sentit, sobretot en la primera fase, va ser difícil reconèixer i assumir les relacions de poder 
dins de l'equip així com explicitar els espais i mecanismes de presa de decisió. D'alguna 
manera, tot i que el projecte comptava des d'un inici amb una coordinadora local i una 
altra internacional, preteníem crear un procés col·laboratiu. Ara bé, ens va mancar confor-
mar des d'un bon principi una de#nició col·lectiva dels termes d'aquesta col·laboració, que 
es va produir només a mida que tensions, con"ictes i desacords anaven apareixent. 

El poder realitzar algunes reunions parlant de les dinàmiques de treball i, especial-
ment, de com ens sentíem al respecte, va ser extremadament útil a l’hora d'aconseguir 
una comprensió mútua més clara i d'enfocar els nous reptes del treball d’una manera més 
respectuosa amb les possibilitats i necessitats de cadascuna11. Les reunions i debats man-
tinguts ens portaren a un disseny força articulat (Biglia i Jiménez Pérez, 2015) que les par-
ticipants han avaluat molt positivament evidenciant la seva coherència interna (Alldred i 
David, 2014). 
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11. Agraïm un cop més la disponibilitat de totes les participants a l’hora de compartir posicions, entendre límits 
contextuals i personals, i poder seguir treballant d’una manera respectuosa i fructífera.
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3. Barrancs entre teoria i pràctica en la formació

Seguint la metàfora de la cuina, ens aturarem en aquest apartat en re"exionar sobre les di-
#cultats en treballar amb dos ingredients teòrics que van nodrir el nostre projecte a nivell 
de continguts i metodologia de treball a l'aula: el paradigma de les violències de gènere i 
el treball vivencial com a estratègia pedagògica feminista12.

El paradigma de les VGs

Actualment existeixen moltes terminologies per descriure l'ampli fenomen de les 
VGs inclús en el marc legal tot i que normalment només fan referència a algunes de les se-
ves representacions. La llei espanyola 1/2004, per exemple, utilitza "violencia de género" per 
referir-se a la violència exercida sobre les dones en el marc de la (ex)parella heterosexual, 
deixant fora altres àmbits vitals on hi ha violència basada en el gènere, com per exemple la 
feina, la comunitat o la família més àmplia. 

La llei catalana 5/2008, al seu torn, es refereix al fenomen com "violència masclista" 
i, si bé incorpora els àmbits comunitari, laboral i familiar; s'oblida d'algunes violències que 
es donen en l'àmbit institucional (medicina, jutjats, etc.) o l'espai públic. 

A més, en cap d’elles es reconeix la norma heterosexual com a font de VGs; és només 
la recent llei catalana 11/2014 la que s’ocupa d’aquest àmbit. Tanmateix, en ella no s'in-
corpora el paradigma de les VGs així que segueix faltant el reconeixement explícit de la 
matriu heteropatriarcal  que tenen totes aquestes tipologies de violències. 

Al seu torn, moltes de les intervencions que es desenvolupen a l'àmbit preventiu 
provenen d'estímuls i pressupòsits de polítiques públiques que, sent dissenyades a partir 
de les esmenades lleis, tendeixen a reproduir-ne la fragmentació i, per aquesta raó, tampoc 
ataquen les arrels de les VGs.

Per trencar aquesta dinàmica i possibilitar una intervenció integral i holística vam 
adoptar l'expressió de VGs, en plural, que correspon a "totes aquelles violències que te-
nen origen en una visió estereotipada dels gèneres i en les relacions de poder que aquesta 
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12. Resta per a futurs treballs degut a les limitacions d’espai la re"exió sobre l’aplicació de la perspectiva interseccional.
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comporta o en què es basa. [...] en la nostra societat afecten sobretot i amb més força els 
cossos de les dones i de les persones no normatives sexualment o genèricament" (Biglia, 
2015, p. 29). De fet, considerem que el propi gènere es con#gura com una violència quan 
s'imposa de forma binària i excloent a les persones des de que neixen i quan es castiga im-
plícitament o explícita els individus que trenquen aquesta expectativa social diferenciada 
(Biglia, 2007b).

En aquest sentit, una de les nostres principals preocupacions pedagògiques era ofe-
rir un procés formatiu amb un #l conductor únic que evidenciés les arrels comunes de les 
diferents manifestacions de les VGs, en lloc d’un producte en càpsules separades13. El fet 
d'haver treballat en un disseny pedagògic conjunt va ajudar a que l'equip acabés compar-
tint paradigma i treballés constantment la complexitat de la conceptualització evitant cau-
re en una simpli#cació del fenomen. Per exemple, a la sessió més centrada en VGs en les 
relacions sexo-afectives es feia referència explícita a les parelles no heterosexuals, mentre 
que en la que parlàvem més de LGBTIfobia es recalcava que aquestes podien tenir per ob-
jecte qualsevol persona que no assumís els rols estereotipats de gènere, independentment 
de la seva preferència sexual. 

Ara bé, com s'ha re"ectit aquest intent en la pràctica? Després dels primers quatre 
cursos ens vam aturar a fer una avaluació intermèdia entre talleristes i equip de recerca que 
va ser molt fructífera. Coincidíem en que al iniciar el curs les participants sovint reduïen 
les VGs a una qüestió de parella i tenien interioritzats molts mites entorn les dones que 
pateixen violència i els homes que l'exerceixen. A mida que ampliàvem el fenomen a totes 
les altres expressions, ens vam adonar que algunes participants acabaven per interpretar 
que l'expressió "violències de gènere" feia referència a qualsevol violència, tant d'homes 
contra dones com viceversa, sense tenir en compte l'asimetria estructural de les relacions 
de gènere.

Per tant, ens vam qüestionar en quin sentit la nostra proposta aportava llum a la 
temàtica o la feia complexa #ns un punt que les participants acabaven per fer-se un em-
bolic. Ens preguntàvem com es podia aportar una mirada que no exclogués cap forma de 
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13. En algunes de les formacions dels nostres partners europeus hi havia una separació total entre les sessions sobre 
la violència contra les dones a la (ex)parella heterosexual, i les que abordaven el problema de les violències homo-lesbo-
transfòbiques; sense sessions introductòries comunes o #nals on es relacionessin.
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violència basada en la normativitat de gènere, sense acabar individualitzant el fenomen o 
"guinyant l'ullet" a discursos neomasclistes. Es tracta d’un equilibri delicat que requereix 
ser "exibles i estar alerta, al que poden ajudar, sense ser receptes màgiques, algunes de les 
estratègies que les entitats van posar en pràctica:

–  Utilitzar "el poder de les dades", doncs ens agradi o no normalment tenen molta 
legitimitat. És útil tenir sempre a mà xifres actuals sobre violències, per exemple 
els informes on es desmiti#quen el fenomen de les denúncies falses –que són 
només el 0,4% a l'estat espanyol actualment (Fabré, 2016)–, o l'anomenat "sín-
drome d'alienació parental" que està mancat de fonamentació mèdica (Pérez del 
Campo, 2010).

–  Abordar explícitament i repetidament la pregunta: "violències de gènere signi#ca 
d'un gènere cap a l'altra indistintament?" per ajudar en el procés d'interiorització 
del paradigma, deixant espai per parlar de tota aquella violència que, tot i no estar 
basada en la normativitat de gènere, provoca patiment i malestar. Caldrà ajudar al 
grup a pensar en les causes de les expressions de violència que plantegen i discri-
minar quines entren dintre del concepte VGs i quines no.

–  Fer sessions separades en el temps reconeixent que integrar el paradigma ampli de 
les VGs comporta un procés d'aprenentatge i presa de consciència que pot durar 
setmanes, mesos o anys. Després de l'avaluació intermèdia nosaltres vam passar de 
fer dos sessions setmanals, a fer-ne només una.

Partir de l'experiència pròpia

Seguint enfocaments feministes la formació no es va centrar (només) en conceptes 
teòrics, sinó en una metodologia vivencial basada en la premissa feminista del "partir 
d'una mateixa" ( Jiménez Pérez, 2015) que va implicar un qüestionament personal de la 
interiorització i la reproducció dels estereotips, normes i valors de gènere i la norma he-
terosexual, vinculant el temari amb les pròpies vides de les participants (Giraldo i Coylar, 
2012). Considerem que això s’ha aconseguit gràcies al tipus d'activitats dissenyades per 
les entitats, doncs conduïen el grup a re"exionar i debatre amb exemples de la pròpia vida,  
fomentant un ambient grupal lliure de judicis. A través d’aquest enfocament es pretenia 
que els aprenentatges, per tant, no només afectessin la tasca amb joves, sinó també la vida 
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personal de les participants, com per exemple explica un participant després del curs: "Tinc 
una nena de 7 mesos. [Ara] em replantejo molt el tema de les pel·lícules de Disney [...]. [L’altre 
dia] anem a veure un nadó i diries: Mira [...], el teu novio! Abans era un comentari que passava 
desapercebut però ara dic, potser [...] quan sigui gran li agradaran les noies" (Grup discussió 
#nal, grup 5).

Els testimonis directes, compartits per membres dels grups o presentats entre els re-
cursos de les formadores, resultaren molt útils en els processos de comprensió del fenomen 
doncs, en paraules de les formadores, "disminueixen les resistències grupals envers al tema" 
(Fitxa de seguiment, sessió 2, grup 3) i sovint ajuden a l'alumnat a connectar des de les 
emocions, i no tant des dels mites i discursos.

Però aquesta aposta pedagògica va portar alguns grups a moments emocionalment 
intensos i delicats. Per exemple, el visionat del famós vídeo "What’s going on" del jove Jo-
nah Mowry (2011), on explica la seva vivència d'assetjament escolar homofòbic, va portar 
a que algunes participants fessin connexions amb vivències, pròpies o les dels seus #lls i 
#lles, i s'emocionessin molt com en el següent cas: "una persona ha quedat molt tocada amb 
el vídeo del Jonah. Hem sortit fora i s’ha tranquil·litzat després d’explicar que va patir bullying 
i que està en procés de recuperació" (Fitxa de seguiment, sessió 3, grup 5). La #gura de les ta-
lleristes fora clau en aquests moments per tal d'acompanyar la persona i transmetre al grup 
el que estava passant sense envair la seva intimitat en cas que no volgués compartir-ho.

En altres moments van aparèixer resistències a assumir l'asimetria social en que es 
sustenten les VGs, fet que impossibilita l'equiparació de les violències rebudes per dones 
i homes per part de la seva parella heterosexual. Aquesta reacció és freqüent en persones 
que no han treballat la temàtica anteriorment doncs es posen en marxa els mites i discur-
sos masclistes presents a la societat. Però es pot donar també per vivències especí#ques, 
com la d’una participant que estava en procés d’elaboració de la seva experiència personal 
de violència a la parella o, #nalment, la de qui ha sigut testimoni de violències i no ha re-
accionat. Aquestes resistències van requerir una cura especí#ca per part de les formadores 
que van haver de posar-les en diàleg de forma respectuosa. 

Això ens va fer re"exionar sobre la responsabilitat que implica facilitar processos 
grupals quan gaudeixes de temps i recursos limitats. Hem aprés que cal dibuixar amb 
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l'equip educador els límits entre acció pedagògica i terapèutica, preguntar-se què podem 
sostenir i què supera l'espai del taller participatiu. Explicar aquests límits amb el grup 
obertament, avisar abans de començar una activitat especialment intensa o recordar que 
cadascú comparteix en la profunditat que desitja; són eines útils implementades per les 
entitats formadores. També és necessari proposar dinàmiques de tancament conjunt, de-
manar al grup que es quedi #ns al #nal i tenir una eina de traspàs d'informacions entre les 
diferents educadores que passen per un mateix grup.

4. Desembocant en les intervencions de les professionals de joventut 

Segons els resultats de l’avaluació a#rmem que l'alumnat va quedar molt satisfet, amb eines 
per prevenir les violències de gènere amb joves i amb una auto-percepció d'aprenentatges 
força elevada (Alldred i David, 2014).  Tot i així, formadores, avaluadores i participants vam 
coincidir en que el nombre i complexitat de continguts del curs era ambiciós pel temps que 
teníem. De fet a l'equip vam estar d'acord en que s'havia generat en alguns casos una falsa 
il·lusió d'expertesa, normalment entre persones que s'apropaven per (quasi) primer cop a la 
temàtica, fruit de la intensitat del procés d'aprenentatge viscut i d'haver descobert un nova 
temàtica, sobretot amb allò que té a veure amb diversitat sexual i de gènere. Per exemple, en 
algun grup de discussió l'alumnat que treballava en dinamització o educació juvenil parlava 
de sí mateix com a possibles facilitardors de processos terapèutics, també amb les famílies, 
tasca que queda lluny dels continguts i capacitats treballats durant el curs. En canvi, l'alum-
nat que gaudia de més experiència i coneixements previs en VGs sovint era el que tenia més 
clars els límits i di#cultats d’aquest treball amb joves i tendien a reconèixer que desarticular 
la normativitat de gènere era un procés d'aprenentatge que dura tota la vida. 

Per contribuir a la millora del disseny i la implementació de projectes i actuacions 
de prevenció amb joves sorgides del GapWork, la Direcció General de Joventut, a través 
de l'ACJ, va coordinar el "Projecte d'acompanyament tècnic per a professionals de joven-
tut"(a partir d'ara PAT)14. 
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14. Projecte emmarcat dins del programa “Estimar no fa mal”, part de la línia estratègica de Sensibilització i 
Prevenció del Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista de l’Institut Català de les Dones. El PAT 
està actualment en la seva segona edició (2015-16) però en aquest escrit fem referència només a la primera donat que 
ja ha #nalitzat.
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Aquest intenta donar resposta a una de les limitacions del GapWork, relativa a la 
necessitat detectada per alumnat, talleristes i avaluadores de generar més formacions per 
tal de desenvolupar bones intervencions. Des de l'ACJ també  "es va veure prioritari com-
plementar la formació teòrica que els professionals i les professionals de joventut havien 
rebut [...] amb un acompanyament tècnic per a la posada en pràctica d'actuacions de pre-
venció de violències de gènere amb persones joves. Ambdós projectes han propiciat que 
els i les professionals formats hagin portat a terme actuacions de sensibilització i prevenció 
de la violència masclista adreçades a joves, superant els límits individuals i facilitant estra-
tègies per treballar obertament sobre les desigualtats de gènere, les relacions de parella i 
les manifestacions d'abús i violència, des d'una metodologia vivencial, pràctica i re"exiva" 
(Departament de Benestar i Família, 2015, p. 4). Com a recercadores considerem un gran 
èxit del GAPWork haver creat les sinergies necessàries per a que dels esforços i recursos 
invertits s'hagin generat processos amb una repercussió temporal i qualitativa més amplia 
del que es pot aconseguir en els marcs normativitzats de les recerques europees.

El PAT 2014-5 va consistir en l’assessorament d’aproximadament una trentena de 
professionals de joventut arreu de Catalunya15. La intervenció es va concretar en quatre 
hores d'acompanyament en el disseny d'una actuació (dues presencials i dues virtuals) per 
part de l’associació Candela, que després observava la implementació i feia un retorn. Nou 
dels projectes posats en pràctica, sovint reelaboracions de les intervencions dissenyades al 
GAPWork16, es van presentar públicament a les Trobades tècniques de Joventut (2015) 
“Ampliant mirades sobre les violències de gènere: reptes per a la prevenció en joventut". 

Tal i com hem mencionat a la introducció, hem volgut apro#tar d’aquesta conjuntura 
per seguir re"exionant al voltant de la in"uència de les nostres formacions en les interven-
cions dels professionals amb joves. Les sensacions i consideracions compartides a continua-
ció van a"orar durant les esmenades presentacions i en la lectura del recull d'experiències 
publicat posteriorment (Departament de Benestar i Família, 2015)17. Som conscients de les 
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15. Montornès del Vallès, Consell Comarcal del Berguedà, Sant Esteve Sesrovires, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, 
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Consell Comarcal de la Garrotxa, Lloret de Mar, Lleida, Alcarràs, Reus, Cambrils, 
Santa Bàrbara i Consell Comarcal del Baix Ebre.

16. Una selecció dels materials produïts per les participants del GAPWork es pot consultar en www.gawork.cat
17. El material analitzat a continuació es pot consultar a Departament de Benestar i Família, 2015; per facilitar la 

lectura no posarem contínuament aquesta referencia en el text.
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poques informacions que tenim al respecte, tanmateix, hem volgut apro#tar l'oportunitat de 
fer un petit seguiment d'allò que encara perdura del GAPWork per retornar sobre algunes 
de les di#cultats explicades en els apartats anteriors, però ara fent referència a les actuacions 
de les participants del PAT. En cap cas volem avaluar el seu treball, sinó compartir algunes 
consideracions incipients que podrien ser un punt de partida per a anàlisis més profundes. 
En aquest sentit, destaquem que les participants del PAT es trobaven entre l'alumnat més 
motivat del GAPWork i per tant, les nostres re"exions no poden ser generalitzades.

Al voltant del les VGs

Les accions han estat molt variades pel que fa al format (formacions, fulletons i guies, 
material audiovisual) però sobretot ens sembla destacable la diversitat de manifestacions 
de les VGs que s'han abordat. Una part dels projectes s’han centrat en temes que podríem 
de#nir "clàssics" en la prevenció de les VGs com els estereotips (ex. "Entre Iguals"), l'amor 
romàntic (ex. "M'estima") i les relacions abusives (ex. "Referents d'Igualtat"). Altres encara-
ren aquelles temàtiques que havien considerat novedoses durant la formació com ara el tema 
de la diversitat sexual i de la LGBTIfobia, (“Pomes, peres i macedònia... i a tu, què t’agrada”; 
i “Anomena-ho, existeix!”) o el lligam entre violències i noves tecnologies (“Fes un click!”). 
D’altra banda algunes professionals reconeixien la importància de l’ús d’elements multimè-
dia per al treball amb joves, per exemple les tècniques de l’Espai Jove de l’Ajuntament de 
Riudellots i de l’O#cina Jove de la Selva consideren que “el fet de vehicular el projecte a 
través de la realització d'un curtmetratge va facilitar que les persones joves l'acceptessin" 
(Departament de Benestar i Família, 2015, p. 12). En aquest sentit podem a#rmar que, com 
a mínim, una part de les persones que han participat a la nostra formació han acabat com-
partint l'ampli paradigma proposat de les VGs o al menys s'ha modi#cat la recurrent idea 
inicial al curs de que la violència relacionada amb el gènere és només aquella que pateixen les 
dones i noies en el marc de la parella heterosexual, de forma que també es considera la norma 
heterosexual com a font de VGs. Com veurem més endavant, però, cal seguir treballant.

Al voltant de la pedagogia o metodologia de intervenció 

De manera semblant a l'enfocament adoptat en les formacions del GAPWork, 
pràctiques de pedagogia feminista com l'ús de tècniques participatives, la autore"exió, el 
respecte de la diversitat de les experiències personals i l'apoderament de les persones des-
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tinatàries; van ser claus en les intervencions presentades. Per exemple, a través del projecte 
"Fes un click! A la xarxa sense risc" es buscava una reacció crítica individual i col·lectiva a 
partir de situacions que generen con"icte, possibilitant la re"exió sobre les experiències o 
actituds de les participants. Al seu torn, el procés d’autorevisió de les pròpies accions en re-
lació amb la desigualtat va ser un dels objectius del projecte "Entre Iguals" i en "Referents 
d'igualtat" es va optar per una formació vivencial en la qual la persona jove era el centre del 
procés d'aprenentatge. Els assessoraments probablement han sigut claus a l’hora de que 
es dissenyessin projectes tan bé focalitzats, cosa que no s’havia aconseguit només amb les 
nostres formacions. D’altra banda, la pràctica ha permès experimentar la inexistència de 
receptes fàcils, qüestió que no havia quedat del tot resolta quan en alguns grups de discus-
sió es seguia demanant manuals.

Al voltant de les di!cultats reconegudes 

Durant les presentacions, els i les professionals van remarcar amb èmfasi en els èxits 
de les seves accions, però van a"orar també algunes di#cultats. En tots els casos excepte un 
les tècniques van evidenciar la manca de temps com un dels problemes. De fet, la manca 
real o percebuda de temps és un problema recurrent en tots els processos formatius i d'in-
tervenció en VGs, com el mateix GapWork va demostrar. 

Com ja hem subratllat anteriorment, moltes tècniques van reconèixer la necessi-
tat d'introduir i/o aprofundir més en el fet que les VGs afecten també a persones no 
normatives sexualment o genèricament (Biglia i Jiménez Pérez, 2015), en particular per 
abordar re"exivament les resistències personals que aquest tema genera, visualitzant així 
les experiències de persones LGBTI i la reproducció de les normes de gènere en els espais 
educatius (Ajuntament de Barcelona, 2011). 

Per #nalitzar, un darrer obstacle subratllat per les tècniques del projecte "Kant per la 
igualtat" que, tot i no haver estat alumnes del GAPWork, ens assembla molt pertinent té a 
veure amb la di#cultat per treballar amb les famílies o referents de les persones joves. En el 
moment en que es va presentar aquesta problemàtica durant les Jornades, vam compartir 
la sensació que les tècniques de joventut s'havien focalitzat molt en el treball amb joves i 
altres professionals, però gairebé no havien intentat incidir en el context comunitari més 
ample que inclogués les famílies i altres agents comunitaris. 
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Aquesta re"exió ens afecta directament atès que la perspectiva comunitària no va 
ocupar un espai prioritari en els continguts de les formacions del GAPWork, ni en els re-
cursos treballats. Assumir aquesta òptica en la prevenció i intervenció al voltat de les VGs 
és una de les claus importants per al canvi educatiu (Gallego Vega, 2011) i un element 
sobre el qual ens hauríem de centrar en formacions futures. 

5. Aprenentatges de sobrevivents d’una investigació-acció feminista

Abans de deixar el bolígraf a la taula, en aquest apartat volem sistematitzar alguns dels 
aprenentatges realitzats en el nostre treball per a que puguin ser col·lectivitzats, difractats, 
qüestionats, solucionats i/o criticats; i així anar superant els nostres límits a partir de la 
creació de coneixement col·lectiu.

Comencem per les lliçons que ens ha brindat el procés de funcionament de l'equip 
de recerca-acció internacional en el que hem participat associacions i universitats. En pri-
mer lloc hem après la importància de no donar per suposat que les formes de treball i la 
cultura de les professionals del tercer sector i de les recercadores són les mateixes, encara 
que totes elles siguin feministes. En aquest sentit recomanem que es plantegin, des d’un 
bon principi, sessions per a acordar els sentits de les terminologies empleades i formes de 
treball, així com espais de debat i cura durant el procés de la recerca. 

El mateix aprenentatge ha de ser traslladat a la dimensió internacional. Encara que la 
llengua vehicular de les reunions i diàlegs internacionals sigui comuna, cal tenir en compte 
que els sentits de les nostres paraules, a#rmacions i expectatives estan situades de manera 
que la seva complexitat resulta moltes vegades difícil de comprendre des d'altres entorns 
socioculturals. A més, en la nostra experiència, per part anglosaxona es tendia a donar per 
suposat que les expressions de les seves vivències o punts de vista no necessitaven d'expli-
cacions especí#ques, que sí es requerien, en canvi, per a les d'altres contextos que havien 
de ser comunicades amb una "traducció cultural". Hem experimentat, en aquest sentit, 
com la força del imperialisme lingüístic i de les colonitzacions culturals són tan profundes 
que inclús en un ambient fortament polititzat i compromès amb la diversitat cultural i el 
feminisme, continuen fent sentir la seva pressió.
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En segon lloc, evidenciem la necessitat de repensar les dinàmiques col·laboratives en 
processos on les jerarquies existeixen més enllà dels nostres desitjos i no es poden anul·lar. 
Si la negació de les relacions de poder ens porta a la tirania de la falta d'estructura, com 
ens ha ensenyat fa anys Freeman (2001), de quina manera repensem l’autoritat en espais 
feministes? Ens toca aprendre noves formes d’exercici d’autoritat –que no autoritarisme– 
assumint el poder associat a alguns rols així com els privilegis, obligacions i resistències 
que això implica. D'altra banda es necessari aprendre a autoritzar-nos, entendre que no 
tot exercici de poder és un abús i que entre totes podem contribuir a que el lideratge no 
sigui limitador sinó possibilitador. La construcció de lideratges feministes, cooperatius i 
curosos és un procés que està en construcció i sobre el que hem de re"exionar conjunta-
ment en el marc de projectes d'investigació-acció... ens queda un llarg camí per davant! 
Per fer-ho possible pot ser útil explicitar i acordar els rols de cada membre de l'equip des 
d'un bon principi, parlar obertament sobre el pes simbòlic de les diferents veus en les 
reunions, acordar en la mesura del possible qui i com es prenen les decisions, repartir les 
responsabilitats, etc.

Com a tercer aprenentatge apareix la necessitat de reinventar estratègies que ens 
puguin permetre processos difractius18 en contextos temporals i institucionals que no con-
templen aquestes lògiques. Associat amb aquest debat trobem un dels temes irresolts de 
la metodologia de recerca feminista (Biglia, 2007a) i potser del feminisme en general: la 
rede#nició de processos col·lectius de validació del coneixement.

En quart lloc, una plani#cació realista dels temps és un tema molt important espe-
cialment quan, amb una actitud activista, volem que les nostres intervencions tinguin un 
fort ressò social al mateix temps que pretenem portar a la pràctica les complexitats dels 
debats acadèmics. Hem d'aprendre a circumscriure amb més precisió els abastos de les 
nostres intervencions i no pretendre arribar a tot i d'una manera innovadora. Valorem que 
hem comés aquest error tant a nivell internacional –a partir d’un disseny d’un projecte 
de dos anys que volia aconseguir innumerables #tes en uns contextos molts variats i amb 
un equip que mai no havia treballat conjuntament–, com a nivell local en el que, totes 
cap#cades en la urgent necessitat de formacions per professionals en VGs, hem tendit a 
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18. Per afavorir la difracció en el nostre cas hem decidit realitzar un portal web amb la majoria de materials produïts 
en el transcurs del projecte disponibles en creative commons i hem realitzat múltiples xerrades no solament en contextos 
acadèmics sinó també més activistes o professionals.
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demanar-nos més i més. Tanmateix, què difícil és renunciar als matisos quan treballem en 
temàtiques que ens remouen les entranyes!

Abans de concloure creiem important resumir algunes de  les qüestions que hem 
après sobre la formació en VGs i la seva avaluació. En primer lloc destaquem la importàn-
cia de tenir un bon equip de treball amb formadores quali#cades i amb experiència amb 
joves, dones i professionals de cara a tenir una intervenció que no acabi sent simplista. En 
la nostra experiència, la seva professionalitat i seguretat han permès que estiguessin ober-
tes als canvis i això ha estat fonamental per obrir un diàleg amb les participants i treballar 
per a la superació de les seves resistències.

De la mateixa manera hem de valorar la tasca de les persones que han fet de #ltre i 
supervisió en la gestió dels grups d'alumnat. Una bona empenta a participar a la formació, 
una bona selecció i una actitud col·laboradora ajuden enormement a l'èxit de la interven-
ció, especialment en els moments,  no són pocs, en els que succeeixen imprevistos que 
s'han de solucionar amb inventiva.

També considerem que cal reconèixer la complexitat d'introduir nous paradigmes 
en les formacions, com el de les VGs o la interseccionalitat, per tal de no tirar la tovallola 
al considerar que els èxits assolits són "només" parcials, sinó motivar el desenvolupament 
de cada cop més estratègies a partir de les limitacions i potencialitats detectades en les 
experiències realitzades. No obstant, hem de ser conscients de l'esforç extra que suposa 
assumir aquesta aposta, oblidar les di#cultats que comporta implicaria no tenir un real in-
terès per l'intercanvi i l'aprenentatge mutu. En aquest sentit, recomanem tenir una actitud 
oberta a cometre i reconèixer equivocacions i limitacions, així com a afegir modi#cacions 
a allò planejat per tal que la nostra intervenció sigui situada i respongui a les necessitats 
especí#ques dels subjectes que hi participen. 

Òbviament, com ja hem mencionat, seria ideal gaudir d'un major temps que facilités 
la inclusió de millores de mica en mica. Tanmateix pesem que, tant investigadores com 
formadores del GAPWork, ens hem emportat un bagatge de coneixements que estem 
actualment posant en pràctica en altres projectes, així que, d’alguna manera, el temps s’es-
tenen si considerem aquests processos com un contínuum vital. En aquest sentit seguim 
treballant per donar espai a la re"exió entorn les di#cultats d’avaluar tant la internalit-
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zació dels aprenentatges que han desenvolupat les participants al curs, com la capacitat 
adquirida per intervenir amb joves en un tema tan complex com les VGs (i més amb un 
enfocament interseccional).

Per concloure, ara sí, volem agrair a totes les protagonistes que han fet possible 
aquest viatge (las participants als tallers, l‘equip internacional, les companyes catalanes, les 
partners associades) així com totes vosaltres que heu tingut la paciència de seguir-nos #ns 
aquí. Esperem que passar a la nostra cuina i petar la xerrada amb nosaltres us hagi resultat 
entretingut però, sobretot, estimulant de cara a les vostres pròpies intervencions. Cuinar 
conjuntament és sempre un gran plaer.
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οπ�  �ĚƵƌŶĞ�:ŝŵĠŶĞǌ�WĠƌĞǌ�ĠƐ�ƐŽĐŝžůŽŐĂ͕�ĞĚƵĐĂĚŽƌĂ� ŝ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͘�^žĐŝĂ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
�ĂŶĚĞůĂ�ŽŶ�ĐŽŽƌĚŝŶĂ�ů͛ăƌĞĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕�ĂĐŽŵƉĂŶǇĂ�ũŽǀĞƐ�>'d�н�ŝ�ĂƐƐĞƐƐŽƌĂ�ĞŶ-
ƟƚĂƚƐ�ĚĞ�ƚŽƚ�ƟƉƵƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͘�/ŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂ�ĞŶ�ůĞƐ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐ�
ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ͕�ƚĂŵďĠ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂ�ĞŶ�ĞůƐ�ƉƌŽũĞĐƚĞƐ�ĞƵƌŽƉĞƵƐ�'ĂƉtŽƌŬ�ŝ�h^sƌĞĂĐƚ͕�ĂŵďĚſƐ�
ŽƌŝĞŶƚĂƚƐ�Ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ŵĞŵ-
ďƌĞ�ĚĞů�^/DZĞ&͘ ��Ɛƚă�ĮŶĂůŝƚǌĂŶƚ�ůĂ�ƌĞĐĞƌĐĂ�ĚŽĐƚŽƌĂů�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�ů Ă͛ǀĂůƵĂĐŝſ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�
ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ƐĞǆƵĂůƐ͘

�ƋƵĞƐƚ�ƚƌĞďĂůů�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ƌĞĂůŝƚǌĂƚ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ŽĐƚŽƌĂƚ�/ŶƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ�ĞŶ��ƐƚƵĚŝƐ�ĚĞ�
'ğŶĞƌĞ͗��ƵůƚƵƌĞƐ͕�^ŽĐŝĞƚĂƚƐ�ŝ�WŽůşƟƋƵĞƐ�Ă�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ZŽǀŝƌĂ�ŝ�sŝƌŐŝůŝ͘��ŐƌĂĞŝǆŽ�ĞůƐ�ĐŽŵĞŶƚĂƌŝƐ�ĚĞ�
ůĂ��ĂƌďĂƌĂ��ŝŐůŝĂ͕�ů �͛ŶĂ��ƵƌŐŽƐ�'ĂƌĐşĂ�ŝ�Ğů�dĞŽWĂƌĚŽ͕�Ăŝǆş�ĐŽŵ�ůĞƐ�ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƚƌŝĐŝĂ�'ŽŶǌĂůĞǌ�
Prado en treballs previs que inspiren aquest text.
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EŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ�ƉĂƌƟƌĠ�ĚĞů�ƋƵĞ�ƉŽƚ�ƐĞƌ�ůůĞŐŝƚ�ĐŽŵ�ƵŶĂ�ŵĂůĂ�ŶŽơĐŝĂ͗�ů͛ĞŶĨŽ-

ĐĂŵĞŶƚ�ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�
sexualsος� ;s'ŝs^� Ă�ƉĂƌƟƌ�Ě Ă͛ƌĂͿ� ĠƐ� ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĞ� ŝ� ŝŶĐůƷƐ� ĐŽŶƚƌĂƉƌŽĚƵĞŶƚ͘� >Ă�
ďŽŶĂ�ŶŽơĐŝĂ�ĠƐ�ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂ�ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ůůƵŝƚĞŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝ-
ĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ŵŽůƚ�ŵĠƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͕�ĐŽŵ�ƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞ�ƚĞŶƐĂƌ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝ-
ĐĂŵĞŶƚ�ŝ�ŚŽůşƐƟĐĂ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ĂƌƌĞůƐ͕�ĚĞƐŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂŶƚͲůĞƐ�ŝ�ƌĞĚĞĮŶŝŶƚ�ŶŽƌŵĞƐ�
ƐŽĐŝĂůƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĚƵĞŝǆŝŶ�Ă�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ŝ�ŝŵĂŐŝŶĂƌŝƐ�ŵĞŶǇƐ�ũĞƌăƌƋƵŝĐƐ͘�

�ƐƉĞƌŽ� ƋƵĞ� ƉŽƐĂƌ� ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚ� ĞůƐ�ŵĂƌĐƐ� ĞƉŝƐƚĞŵŽůžŐŝĐƐ� ďŝŽŵğĚŝĐƐ� ƋƵĞ�
ŐƵŝĞŶ� ůĂ� ƉƌĞǀĞŶĐŝſ� ĐůăƐƐŝĐĂ� ŝ� ĞŶƌŝƋƵŝƌͲůŽƐ� Ăŵď� ůĞƐ� ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶƐ� ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�
ƐĞƌǀĞŝǆŝ�ƉĞƌ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ƌĂĚŝĐĂůŝƚĂƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉƌŽƉŽƐƚĞƐ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞŶ�
ĚĞƐ�ĚĞ� ů͛ăŵďŝƚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘�D Ă͛ŐƌĂĚĂƌŝĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ�Ě͛ŝŶĐŝĚŝƌ�ĞŶ�
ůĞƐ�ĂƌƌĞůƐ�ĚĞ�ůĞƐ�s^͕�ƐĞŶƐĞ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌ�ůžŐŝƋƵĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĚŽƌĞƐ͕�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ-

ůŝƚǌĂĚŽƌĞƐ͕�ĞƐƟŐŵĂƟƚǌĂĚŽƌĞƐ�Ŷŝ�ĐƵůƉĂďŝůŝƚǌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƋƵŝ�ůĞƐ�ƌĞƉ͘��Žŵ�ĚŝƵ�

ος���hƟůŝƚǌŽ� Ğů� ĐŽŶĐĞƉƚĞ� ĚĞ� ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ� ĚĞ� ŐğŶĞƌĞ� ĞŶ� Ğů� ƐĞŶƟƚ� ĚĞ� �ŝŐůŝĂ� ŝ� ^ĂŶͲDĂƌơŶ� ;μκκρͿ� ŝ� �ŝŐůŝĂ� ŝ�
:ŝŵĠŶĞǌ�;μκλοͿ�ƉĞƌ�ƌĞĨĞƌŝƌͲŵĞ�Ă�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ŵĂƐĐůŝƐƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�ŶĞŶĞƐ͕�ƉĞƌž�ƚĂŵďĠ�Ă�ĂůƚƌĞƐ�
ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞƐ�Ăŵď�Ğů�ŐğŶĞƌĞ�ĐŽŵ�ůĂ�ƉůƵŵŽĨžďŝĂ�Ž�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨžďŝĂ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌŽ�ƋƵĞ�
ƚĞŶĞŶ�ůĞƐ�ŵĂƚĞŝǆĞƐ�ĂƌƌĞůƐ͘��ů�ŵĂƚĞŝǆ�ďŝŶĂƌŝƐŵĞ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ĠƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚ�ĂƋƵş�ƵŶĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͘�>ĞƐ�ǀŝŽůğŶ-
cies sexuals serien aquelles que es donen quan s’atempta contra la llibertat sexual de les persones 
Ž�ƋƵĂŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝƚĂƚ�Ɛ Ă͛ƚĞŵƉƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ůůŝďĞƌƚĂƚ�ĐŽŵ�Ă�ƐƵďũĞĐƚĞƐ�;�ŝŐůŝĂ� ŝ�:ŝŵĠŶĞǌ�
μκλςͿ�ŝ�ŶŽ�ĞƐ�ƉŽĚĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ĨŽƌĂ�ĚĞů�ŵĂƌĐ�ƉĂƚƌŝĂƌĐĂů͕�ƉĞƌ�ƚĂŶƚ�ĂƐƐƵŵĞŝǆŽ�ƋƵĞ�ĞŶ�ƐſŶ�ƵŶĂ�ĞǆƉƌĞƐ-
Ɛŝſ͘��Ŷ�Ğů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�ůĂ�͞ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͕͟ �Ž�ŵŝůůŽƌ͕ �ĚĞ�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ƉĞƌ�ĐŽŵďĂƚƌĞ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ͕�ĠƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ�
ƉĂƌƟƌ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ăŵƉůŝĂ�ŝ�ŶŽ�ĐĂƵƌĞ�ĞŶ�ƉĂƌĐŝĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ͕�Ɛŝ�ďĠ�ƉŽĚĞŶ�ƚĞŶŝƌ�ƐĞŶƟƚ�Ă�ů͛ŚŽƌĂ�ĚĞ�
ƉůĂŶŝĮĐĂƌ�ů Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�Ă�ůůĂƌŐ�ƚĞƌŵŝŶŝ͕�ĞƐ�ĚĞƐĨĂŶ�ƋƵĂŶ�ǀŽůĞŵ�ƚĞŶƐĂƌ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵĞ�
ůĞŐŝƟŵĞŶ�ŝ�ƐŽƐƚĞŶĞŶ�ůĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ͕�ĚŽŶĐƐ�ƐſŶ�ůĞƐ�ŵĂƚĞŝǆĞƐ͘
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Edurne Jiménez Pérez

^ĞŐĂƚŽ�;μκκνͿ�͞ ĨĞƌ�ƚĞŽƌŝĂ�ƐĞŶƐĞ�ĂĐĐŝſ�ĠƐ�ƐŽŵŝĂƌ�ĚĞƐƉĞƌƚƐ͕�ƉĞƌž�ů Ă͛ĐĐŝſ�ƐĞŶƐĞ�
ƚĞŽƌŝĂ�ĂŵĞŶĂĕĂ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƌ�ƵŶ�ŵĂůƐŽŶ͘͟ ��Ŷ�Ğů�ƚƌĂŶƐĐƵƌƐ�ĚĞů�ĐĂƉşƚŽů�ŵŽƐƚƌĂƌĠ�
ĚĞ�ƋƵŝŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ů͛ăŵďŝƚ�ůŽĐĂů�ƉŽƚ�ƐĞƌ͕ �ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ƐĞŶƟƚ͕�ƵŶ�ĞƐƉĂŝ�ƉŽƚĞŶƚ�ƉĞƌ�
ƐƵďǀĞƌƟƌ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�ůŝŵŝƚĂĚŽƌĞƐ͘�

�ŽŵĞŶĕŽ�ƉĞƌ�ĂƐƐĞŶǇĂůĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�ĂƉĂƌƚĂƚ�ĂůŐƵŶƐ�ĐĂŶǀŝƐ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂŶ�ĚŽ-

ŶĂƚ�Ă��ĂƚĂůƵŶǇĂ�ĞŶ�ĞůƐ�ĚĂƌƌĞƌƐ�ĂŶǇƐ�ŝ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĂũƵĚĂƚ�Ăů�ĨĞƚ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ŐŽǀĞƌŶƐ�
ůŽĐĂůƐ� ĐŽŵĞŶĐŝŶ͕�ŵŽůƚ� ůĞŶƚĂŵĞŶƚ�ĞŶĐĂƌĂ͕�Ă�ƉƌĞŽĐƵƉĂƌͲƐĞ�ƉĞƌ� ůĞƐ�s^͘��ŶƐ�
ƚƌŽďĞŵ�ĞŶ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ĐůĂƵ�ĚĞ�ĚĞĮŶŝĐŝſ�ĚĞůƐ�ŵŽĚĞůƐ�Ě Ă͛ĐƚƵĂĐŝſ�ŽŶ�ŶŽ�ŶŽ-

ŵĠƐ�ĠƐ�ƵƌŐĞŶƚ� ŝŶĐůŽƵƌĞ�ůĞƐ�s^�ĐŽŵ�ĞǆƉƌĞƐƐŝſ�ĚĞů�ƐĞǆŝƐŵĞ͕�Ğů�ŵĂƐĐůŝƐŵĞ�ŝ�
ů͛ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚ͖�ƐŝŶſ�ƋƵĞ�ƚĂŵďĠ�ĐĂů�ƉĞƌĮůĂƌ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ƉĞƌ�ĨĞƌͲŚŝ�
ĨƌŽŶƚ�ŵĠƐ�ĞŶůůă�ĚĞ�ůĞƐ�ůžŐŝƋƵĞƐ�ƉƵŶŝƟǀĂ�ŝ�ƉĂůͼůŝĂƟǀĂ͘��Ŷ�Ğů�ƐĞŐŽŶ�ĐĂƉşƚŽů�ĚĞƐ-
ĐƌŝĐ�ĞůƐ�ŶŝǀĞůůƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�ƋƵĞ�ŚĂƵƌŝĂ�ĚĞ�ƚĞŶŝƌ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ�Ă�
ƚĞŶƐĂƌ�ŝ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĞŶ�ůĞƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�
ůĞƐ�s^͕�ĠƐ�Ă�Ěŝƌ͕ �ĚŝƌŝŐŝĚĂ�Ă�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ�ƐŽĐŝĂů�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͘��ů�ƚĞƌĐĞƌ�ĂƉĂƌƚĂƚ�
ĂůĞƌƚŽ�ƐŽďƌĞ�ůĞƐ�ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐ�ĚĞůƐ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚƐ�ďŝŽŵğĚŝĐƐ͕�ĨĞŶƚ�ƵŶ�ƌĞƉăƐ�ĚĞůƐ�
diferents elements que és important evitar des d’una mirada feminista. 

^ĞŐƵŝƌĠ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƟǀĂ͕�Ăů�ƋƵĂƌƚ�ĂƉĂƌƚĂƚ͕�ĐŽŵƉĂƌƟŶƚ�ĞǆĞŵƉůĞƐ�ĚĞ�
ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ĐĂƚĂůĂŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŶ�ŝŶƐƉŝƌĂƌ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĐĂ�
ĚĞ�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�s^�ĚĞƐ�ĚĞů�ŵſŶ�ůŽĐĂů͕�Ž�Ğů�ƋƵĞ�ĐŽŵƵŶĂŵĞŶƚ�Ɛ Ă͛ŶŽŵĞ-

ŶĂ�͞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͘͟ �WĞƌ�ƷůƟŵ͕�ƚĂŶĐĂƌĠ�ĂƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ�Ăŵď�ƵŶĞƐ�ďƌĞƵƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘

�ƐƉĞƌŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ăŵď�ĂƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ�Ă�ĂůŝŵĞŶƚĂƌ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞů�;ďŽŶͿ�ĐŽŶƚĂŐŝ�
Ě Ğ͛ƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂŶĚğŵŝĞƐ͘��Žŵ�ĚŝƵ�̂ ŝůǀŝĂ�>ŽƉĞǌ�'ŝů�;μκκςͿ͕�
ŵĠƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĐĞďƌĞ�Ă�ů Ă͛ůƚƌĞ�ĐŽŵ�ĂůŐƷ�Ă�ƋƵŝ�ůŝ�ŵĂŶĐĂ�ĂůŐƵŶĂ�ĐŽƐĂ͕�ĂůŐƷ�Ă�ƋƵŝ�
Ɛ͛ŚĂ�Ě͛ĞĚƵĐĂƌ͕ �ǀĂů�ůĂ�ƉĞŶĂ�ĐƌĞƵƌĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝƚĂƚ�ĚĞů�ĐŽŶƚĂŐŝ�ŝ�ů Ă͛ĨĞĐƚĂĐŝſ�
ĞŶ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƋƵĞ�ůůƵŶǇ�ĚĞ�ĚŽĐƚƌŝŶĞƐ�ŝŶƚĞŶƚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƚğŶĐŝĂ͕�
ƉƌŽƉŝĐŝĂŶƚ�ƵŶĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĂƚ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�Ăů�ǀŽůƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�s^͘��ŽŵĞŶĐĞŵ͊

ϭ͘�dĞƐƟŐŽͺDŽĚĞƐƚΛ͘��ƉƵŶƚƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚ�ĂĐƚƵĂů͘

>͛ ĂďŽƌĚĂƚŐĞ�ĚĞ� ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ƐĞǆƵĂůƐ� ;s^�Ă�ƉĂƌƟƌ�Ě Ă͛ƌĂͿ�Ă��ĂƚĂůƵŶǇĂ�ĞƐƚă�
ŝŶƐĐƌŝƚ�ĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ĐƵůƚƵƌĂů�ŝ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ŵĂƌĐĂƚ�ƉĞƌ�ĐĂŶǀŝƐ�ĐŽŵ�Ğů�ĐƌĞŝ-
ǆĞŵĞŶƚ�ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ů Ă͛ĐƟǀŝƐŵĞ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ�ŝ�ƵŶĂ�ĐĞƌƚĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƚǌĂĐŝſ�
ĚĞ�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�Ğů�ƐĞǆŝƐŵĞ͕�Ğů�ŵĂƐĐůŝƐŵĞ�ŝ�ů͛ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚ͘�>ĞƐ�ĞŶ-
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ƟƚĂƚƐ�ƋƵĞ�ĞŶƐ�ĚĞĚŝƋƵĞŵ�Ă�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂƌ�ŝ�ĨŽƌŵĂƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉ�ĚĞů�
ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĞŶ�ƐŽŵ�ƚĞƐƟŵŽŶŝƐ�ŝ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŵ�ůĞƐ�ƚĞŶƐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�
provoquen aquestes transformacions. En les formacions per professionals 

ĚĞ�ů͛ăŵďŝƚ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝƚǌĞŵ�Ă�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ��ĂŶĚĞůĂ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ĂǀƵŝ�
ĚŝĂ�ĠƐ�ƉŽĐ�ĨƌĞƋƺĞŶƚ�ƋƵĞ�ĂůŐƷ�ƐŽƐƟŶŐƵŝ�ŽďĞƌƚĂŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ĨĞŵŝŶŝƐŵĞ�ŝ�ŵĂƐ-
ĐůŝƐŵĞ�ƐſŶ�͞Ğů�ŵĂƚĞŝǆ�ƉĞƌž�Ă�ůĂ�ŝŶǀĞƌƐĂ͟�Ž�ƋƵĞ�ƉĂƌůĂƌ�ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚ�ĚĞ�ĨĞŵŝ-
ŶŝƐŵĞ�;ŝ�ŶŽ�ŶŽŵĠƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞͿ�ƐŝŐƵŝ�ŵŽƟƵ�ĚĞ�ĚĞƐĐŽŶĮĂŶĕĂ�ŝ�
ƐŽƐƉŝƚĂ͘�&Ă�ĚĞƵ�ĂŶǇƐ�ŶŽ�ƚĞŶşĞŵ�ĂƋƵĞƐƚĂ�͞ƐŽƌƚ͕͟ �ŝ�ů͛ĞƐĐƌŝĐ�ĞŶƚƌĞ�ĐŽŵĞƚĞƐ�ƉĞƌ-
ƋƵğ�ĠƐ�ƌĞůĂƟǀĂ͘�^ĂďĞŵ�ƋƵĞ�ƵŶ�ĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚ�ĐĂƉ�Ğů�ƉŽůşƟĐĂŵĞŶƚ�ĐŽƌƌĞĐƚĞ�
ŶŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂŵĞŶƚ�ƵŶĂ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĐƌĞĞŶĐĞƐ͕�ĞůƐ�ǀĂůŽƌƐ�ŝ�ůĞƐ�
ĂĐƟƚƵĚƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ͖�Ğů�ƋƵĞ�ĞƐ�ĚŝƵ�Ž�Ɛ͛ŽŵĞƚ�ŶŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ�Ăů�
ƋƵĞ�ĞƐ�ƉĞŶƐĂ͘��ŶĐĂƌĂ�ŵĞŶǇƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂŐŝ�ƵŶ�ĐĂŶǀŝ�ƉƌŽĨƵŶĚ�ŝ�ĂŵƉůŝ�
ĞŶ�ĞůƐ�ăŵďŝƚƐ�ĐŝĞŶơĮĐ͕�ĐƵůƚƵƌĂů͕�ƌĞůŝŐŝſƐ͕�ůĂďŽƌĂů͕�ũƵĚŝĐŝĂů�ŝ�ƐŽĐŝĂů�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͕�
ŶŽŵĠƐ�ĐĂů�ǀĞƵƌĞ�ůĂ�ƋƵĂŶƟƚĂƚ�Ě Ă͛ĐƟƚƵĚƐ�ƌĞĂĐĐŝŽŶăƌŝĞƐ�ĂŶƟĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�Ă�ůĞƐ�
ǆĂƌǆĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ�Ž�ĞůƐ�ŝĚĞĂƌŝƐ�Ě͛ĂůŐƵŶƐ�ƉĂƌƟƚƐ�ƉŽůşƟĐƐ͘

��ŵĠƐ͕�Ɛŝ�ďĠ�ĠƐ�ĐĞƌƚ�ƋƵĞ�ŐƌăĐŝĞƐ�Ăů�ƉĂƉĞƌ�ĚĞůƐ�ŵŽǀŝŵĞŶƚƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ�
Ɛ͛ŚĂ�ĂǀĂŶĕĂƚ�ĞŶ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſ�ĚĞ�ƉŽůşƟƋƵĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚğƌŝĂ�ĚĞ�s'�;>ŽŵďĂƌĚŽ�
μκλρ͕ ��ůůĚƌĞĚ�ŝ��ŝŐůŝĂ�μκλο͕��ƵƐƚĞůŽ�μκλξ͕�sĂůŝĞŶƚĞ�μκκνͿ͕�ůĂ�ƌĞĐĞŶƚ�ĐĞŶƚƌĂůŝ-
ƚĂƚ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�Ă�ů Ă͛ŐĞŶĚĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞůƐ�ŵŽǀŝŵĞŶƚƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�ĚĞŵŽƐƚƌĂĚĂ�ĞŶ�
ůĂ�ƌĞƐƉŽƐƚĂ�ƐŽĐŝĂů�ĚĂǀĂŶƚ�ůĂ�ƐĞŶƚğŶĐŝĂ�ĚĞů�ĐŽŶĞŐƵƚ�ĐĂƐ�ĚĞ�͞>Ă�DĂŶĂĚĂ͕͟ �Ğů�
͞ŵŽǀŝŵĞŶƚ͟�ĚĞů�#metoo�ŝ�Ğů�ƚƌĞďĂůů�ĚĞ�ŐƌƵƉƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�ůŽĐĂůƐ�;ĐĂŵƉĂŶǇĞƐ͕�
ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�Ě Ă͛ƵƚŽĚĞĨĞŶƐĂͿ͖�ŶŽ�ĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ�Ăŵď�ƵŶ�ĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚ�
ĚĞ�ƉŽůşƟƋƵĞƐ�ƉƷďůŝƋƵĞƐ�ŝŶƚĞŐƌĂůƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŝǆŝŶ�ůĂ�ůžŐŝĐĂ�ƉƵŶŝƟǀĂ�ƋƵĞ�
ŶŽ�ĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝǆ�ĂĐĂďĂƌ�Ăŵď�ĞůůĞƐ�;dĂƌĚſŶ�μκλρ͕ ��ƌĞĂĐŝſ�WŽƐŝƟǀĂ�μκλπͿ͘�

>ĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ĚŝƌŝŐŝĚĞƐ�Ă�ĚĞƐĂƌƟĐƵůĂƌ� ůĞƐ�ĂƌƌĞůƐ�ĚĞ� ůĞƐ�s^�ƐſŶ�ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚ�
ƌĞƐŝĚƵĂůƐ�;dĂƌĚſŶ�μκλρ͕ ��ƌĞĂĐŝſ�WŽƐŝƟǀĂ�μκλπ͕��ŝŐůŝĂ�ŝ��ĂŐůŝĞƌŽ�μκλσͿ�ŝ�ƋƵĂŶ�
Ɛ͛ŝŶƚĞŶƚĞŶ�ƉůĂŶŝĮĐĂƌ�ĚĞƐ�ĚĞ�ů Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ�ƉƷďůŝĐĂ�ĂĐŽƐƚƵŵĞŶ�Ă�ĞƐƚĂƌ�ŵĂƌ-
ĐĂĚĞƐ�ƉĞƌ�ƵŶ�ůŝŵŝƚĂŶƚ�ŝŵĂŐŝŶĂƌŝ�ƉƌĞǀĞŶƟƵ�ŵğĚŝĐ�Ě Ă͛ƌƌĞůƐ�ďŝŽůŽŐŝĐŝƐƚĞƐ͘��Ɛ-
ƚĞŵ�ĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�Ğů�ŵŝůůŽƌ�ĚĞůƐ�ĐĂƐŽƐ͕�ƉƌŝŽƌŝƚǌĂ�ůĂ�ƵƌŐĞŶƚ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſ�
ŝ�ĂƚĞŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ĚĞŝǆĂŶƚ�ĞŶ�ƐĞŐŽŶ�ƚĞƌŵĞ�ůĂ�
ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ� ůĞƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ� ŝ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽǀŽƋƵĞŶ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝ-
ĞƐ͘�^͛ŝŶĐŽŵƉůĞŝǆĞŶ͕�ĐŽŵ�Ɛ͛ŚĂ�ĂƐƐĞŶǇĂůĂƚ�ĞŶ�ĂůƚƌĞƐ�ĐĂƉşƚŽůƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ůůŝďƌĞ͕�
ůĞƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐ�ƌĞĐŽůůŝĚĞƐ�ĞŶ�Ğů��ŽŶǀĞŶŝ�Ě͛�ƐƚĂŵďƵů͕�Ăŝǆş�
ĐŽŵ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĂƟǀĞƐ�ĞƐƚĂƚĂůƐ�ŝ�ĂƵƚŽŶžŵŝƋƵĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ͛Ŷ�ĨĂŶ�ƌĞƐƐž͘
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Edurne Jiménez Pérez

WĞů�ƋƵĞ�ĨĂ�Ăů�ŶŝǀĞůů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĐĂƚĂůă͕�ůĂ�ƉŽƐĂĚĂ�ĞŶ�ŵĂƌǆĂ�ĚĞ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�Ě Ă͛Đ-

ƚƵĂĐŝſ�ĨƌŽŶƚ�ůĞƐ�s^�ŝ�ĚĞůƐ�ĂŶŽŵĞŶĂƚƐ�͞ WƵŶƚƐ�ůŝůĞƐ͟�ĞŶ�ů͛ăŵďŝƚ�ĚĞ�ů͛ŽĐŝ�ŶŽĐƚƵƌŶ�
ŚĂ�ĐŽŶĚĞŶƐĂƚ�ƋƵĂƐŝ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĂƚ�Ě Ă͛ĐĐŝŽŶƐ�͞ƉƌĞǀĞŶƟǀĞƐ͟�ĞŶ�ĞůƐ�ĚĂƌƌĞƌƐ�ĐŝŶĐ�
ĂŶǇƐ͘��ŝǆž�ŚĂ�ƉĞƌŵğƐ�ǀŝƐƵĂůŝƚǌĂƌ�ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ�ĚĞ�s^�ƉĞƌž�ŶŽŵĠƐ�ĞŶ�ƵŶ�ăŵďŝƚ�
ĐŽŶĐƌĞƚ͕�ĚĞŝǆĂŶƚ�ĨŽƌĂ�Ğů�ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ �ů͛ĞĚƵĐĂƟƵ͕�ů͛ƵƌďĂŶşƐƟĐ͕�ĞƚĐ͘�DĂůĂƵƌĂĚĂŵĞŶƚ�
Ăŵď�ĂƋƵĞƐƚ�ĨŽĐƵƐ�Ă�ů͛ŽĐŝ�ŶŽĐƚƵƌŶ�ĞƐ�ĐŽƌƌĞ�Ğů�ƌŝƐĐ�ĚĞ�ƉĞƌƉĞƚƵĂƌ�ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƌŝ�ĚĞ�
ůĂ�s^�ĐŽŵ�ƋƵĞůĐŽŵ�ƋƵĞ�ƉĂƐƐĂ�ĚĞ�Ŷŝƚ�Ă�ŵĂŶƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚĞƐĐŽŶĞŐƵĚĞƐ͖�ƚŽƚ�
ŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĂĚĞƐ�ŝŶĚŝƋƵĞŶ�ƋƵĞ�ŐƌĂŶ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�ƐĞǆƵĂůƐ�ƐƵĐĐĞĞŝǆĞŶ�
ĞŶ�ĞŶƚŽƌŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂƌƐ�ŝ�ƉƌŽƉĞƌƐ͘��ůƐ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�ŝ�ƉƵŶƚƐ�ůŝůĞƐ͕�Ă�ŵĠƐ͕�ƐŽǀŝŶƚ�ĞƐ-
ƚĂŶ�ůŝĚĞƌĂƚƐ�ƉĞƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ĚĞů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůƵƚ�ŝ�ůĞƐ�ĚƌŽŐƵĞƐ�Ăŵď�ƉŽĐĂ�
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�;EŽĐƚĂŵďƵůΛƐ�μκμκͿ͘�/�ƉĞƌ�ƷůƟŵ͕�Ă�ůĂ�ƉƌăĐƟĐĂ͕�ƐſŶ�
ĞŝŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂŶ�ŵĠƐ�ĞŶĨŽĐĂĚĞƐ�ĞŶ�ƋƵğ�ĨĞƌ�ƋƵĂŶ�ĞƐ�ĚſŶĂ�ƵŶĂ�ĂŐƌĞƐƐŝſ�ŝ�ŶŽ�
ƚĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ�ƉĞƌƋƵğ�Ăŝǆž�ŶŽ�ƉĂƐƐŝ͘��ŝǆž�ƌĞƋƵĞƌŝƌŝĂ͕�ĐŽŵ�
ĞǆƉůŝĐĂƌĞŵ�Ăů�ůůĂƌŐ�ĚĞů�ƚĞǆƚ͕�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſ�Ě͛ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ŵƵůƟŶŝǀĞůů�
ƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĐĞŶĚşƐ�ů͛ăŵďŝƚ�ĚĞ�ů͛ŽĐŝ�ŝ�ƋƵĞ�ĂƐƐĞŐƵƌĠƐ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ƉƌžƉŝĂ�ĂǀĂůƵĂĐŝſ�ƉĞƌ�
tal de poder conèixer quines eines funcionen en cada context.

�ƋƵĞƐƚ�ĚĂƌƌĞƌ�ĞůĞŵĞŶƚ�ĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶơƐƐŝŵ�ƉĞƌƋƵğ�ůĂ�ƉƌĞĐĂƌŝĞƚĂƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�
ĂǀĂůƵĂƟǀĂ�ĚĞů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ŝ�ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�ĞŶ�s'�ͲƵŶ�ςκй�ĚĞ�ůĞƐ�
ƉŽƋƵĞƐ�ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐ�ƌŝŐŽƌŽƐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�Ă�ŶŝǀĞůů�ŵƵŶĚŝĂů�ĞƐƚĂŶ�ĨĞƚĞƐ�ĞŶ�π�
ƉĂŢƐŽƐ�ƌŝĐƐ͕�ƋƵĞ�ŶŽŵĠƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�Ğů�πй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſ�ŵƵŶĚŝĂůͲ�Ɛ Ă͛ŐƌĞƵũĂ�
ŵŽůơƐƐŝŵ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƐ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�;�ŝŐůŝĂ͕�>ƵǆĄŶ�ŝ�:ŝŵĠŶĞǌ�μκμκ͖��ůĨĂŵĂ͕�̂ ƵďŝƌĂƚƐ�
ŝ�DĂůƉŝĐĂ�μκλμ͖�KD^�μκκσ͖��ůůƐďĞƌŐ�Ğƚ�Ăů͘�μκλοͿ͘�WĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ĞŶĐĂƌĂ�ĞƐ�ƚĠ�ƉŽĐ�
ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ�ƌŝŐŽƌſƐ͕�ƐŝƐƚĞŵĂƟƚǌĂƚ�ŝ�ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƚǌĂƚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶŇƵğŶĐŝĂ�ĚĞůƐ�ƉƌŽ-

ƚŽĐŽůƐ�ŝ�Ě Ă͛ůƚƌĞƐ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ŝ�ĞĚƵĐĂĐŝſ�ĞŶ�ůĂ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ�ĚĞ�
ǀĂůŽƌƐ͕�ĐƌĞĞŶĐĞƐ�ŝ�ĂĐƟƚƵĚƐ͕�Ăŝǆş�ĐŽŵ�ĚĞ�ůžŐŝƋƵĞƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƐ�ŝ�ŶŽƌŵĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ͘�
�Ŷ�ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕�ůĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ĚĞ�ů Ă͛ŶŽŵĞŶĂĚĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�ĠƐ�ŝŶĐŝƉŝĞŶƚ͕�
ĐŽŵ�ŚŽ�ĠƐ�Ğů�ĚĞďĂƚ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů�ŝ�ŵĞƚŽĚŽůžŐŝĐ�ƐŽďƌĞ�ĐŽŵ�ĚĞƐĂƌƟĐƵůĂƌͲůĞƐ͘

Ϯ͘�͞^Ğ�ǀĂ�Ă�ĐĂĞƌ͕ �ƐĞ�ǀĂ�ĐĂĞƌ͊͟��Ğ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�Ă�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ�ƐŽĐŝĂů�
ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ

>ĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĞƐ�ĚĞůƐ�ƉĂƟŵĞŶƚƐ�ŝ�ĚŽůŽƌƐ�ŚƵŵĂŶƐ�ƐſŶ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�ŝ�
ŚĂŶ�ĞǆŝƐƟƚ�ĚĞƐ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ŝŵŵĞŵŽƌŝĂůƐ͘��ŶĐĂƌĂ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞƚĂƚ�Ğů�

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



137

EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ĚŝƐĐƵƌƐ�ďŝŽŵğĚŝĐ�Ɛ͛ŚĂŐŝ�ŝŵƉŽƐĂƚ�Ăŵď�ĨŽƌĕĂ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ĐĂŵƉ͕�ĐŽŵ�ǀĞƵƌĞŵ�
ĞŶ�Ğů�ƉƌŽƉĞƌ�ĂƉĂƌƚĂƚ͕�ĞůƐ�ĨĞŵŝŶŝƐŵĞƐ�ŚĂŶ�ƉƌŽĚƵŢƚ�ƵŶ�ĐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ�ŝ�
ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůƐ�ĞŶ�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ͘�>ĞƐ�ĚŽŶĞƐ͕�ůĞƐ�ŝŶĨăŶĐŝĞƐ�
ŝ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ƉĞů�ƋƵĞ�ĨĂ�Ăů�ŐğŶĞƌĞ͕�Ğů�ĐŽƐ�ŝ�ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝƚĂƚοσ�ŚĂŶ�ĚĞ-

ƐĞŶǀŽůƵƉĂƚ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ƉĞƌ�ĨĞƌͲŚŝ�ĨƌŽŶƚ�ŝͬŽ�ŝŶƚĞŶƚĂƌ�ĞǀŝƚĂƌͲůĞƐ�ŝ͕�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�
ƐŝŵŝůĂƌ͕ �ůĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ�ŚĂŶ�ĞƐƚĂƚ�ƵŶ�ƌĞĐƵƌƐ�ƉŽƚĞŶƚ�Ă�ů͛ŚŽƌĂ�ĚĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌ�ůĞƐ�
ŶŽƌŵĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ�ƋƵĞ�ƐŽƐƚĞŶĞŶ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�;�ŽŚĞŶ�λσσσͿ͘

�ĞƐ�ĚĞůƐ�ĨĞŵŝŶŝƐŵĞƐ�ĞƐ�ǀĞ�ĂƐƐĞŶǇĂůĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ�ĞŶ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſ�
ĚĞ�ƉŽĚĞƌ� ŝ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ� ͲĞŶ� ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſ�Ăŵď�ĂůƚƌĞƐ�ĞŝǆŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚ� ĐŽŵ�
ů͛ĞĚĂƚ͕�ů͛ŽƌŝŐĞŶ͕�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕�ĞŶƚƌĞ�Ě Ă͛ůƚƌĞƐͲ�ŚĂŶ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĐŽŵƉƌĞƐĞƐ�
com les arrels de les VGiVS. Les violències no són neutrals ni tenen a veure 

Ăŵď�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ�ĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůƐ�Ž�ŵĂůĂůƚƐ�ŝ�ƚĂŵƉŽĐ�Ɛ͛ŚĂŶ�Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ĐŽŵ�ƵŶ�
ĨĞƚ�ƉƵŶƚƵĂů�ŝ�ĂŢůůĂƚ͕�ƐŝŶſ�ĐŽŵ�ƵŶ�ĨĞŶŽŵĞŶ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů�ŝ�ĐĂƉŝůͼůĂƌ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂ�
ƐŝƐƚĞŵăƟĐĂŵĞŶƚ�Ă�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ͕�ĞůƐ�ŝŶĨĂŶƚƐ�ŝ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ĞŶ�ĚŝĨĞ-

rents esferes de la vida. 

EŽ�ƟŶĚƌŝĂ�ƐĞŶƟƚ�ǀŽůĞƌ�ĂĐĂďĂƌ�Ăŵď�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ŝ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ�ƐĞŶƐĞ�ƚƌĂŶƐ-
ĨŽƌŵĂƌ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŶ͕�ũƵƐƟĮƋƵĞŶ͕�ĨĂŶ�ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ�
ŝ� ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĞŶ͕� Ăŝǆş� ĐŽŵ�ĞůƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐ�ĚĞ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝſ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐ� ĞŶƚƌĞ�
ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶƐ� ;DŝůůĞƌ� μκλς͖��ŝŐůŝĂ� ŝ� :ŝŵĠŶĞǌ�μκλς͖� ^ƚŽƌĞƌ�Ğƚ� Ăů� μκλο͕�,ĞŝƐĞ�
λσσςͿ͘��ĐĂďĂƌ�Ăŵď�ĞůůĞƐ͕�ĞŶ�ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕�ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ�Ğů�ƋƺĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚ�ŝ�ƚƌĂŶƐ-
ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƐŽďƌĞ�ĞůƐ�ŐğŶĞƌĞƐπκ�ŝ�ůĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ƐĞǆĞͲĂĨĞĐƟǀĞƐπλ 
ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ĚŽŶĂƌ�ĞƐƉĂŝ�Ă�ƵŶ�ŶŽƵ�ŽƌĚƌĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂů�ŵĠƐ�ĞƋƵŝƚĂƟƵ�ŝ�ůůŝƵƌĞ͘�WĞƌž�
ƚĂŵďĠ͕�ĐŽŵ�ĂƐƐĞŶǇĂůĞŶ��ĂǀŝƐ͕�&ƵũŝĞ�WĂƌŬƐ�ŝ��ŽŚĞŶ�;μκκπͿ͕�ƐſŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�
ĂůƚƌĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ͗�ůĂ�ĚĞƐŝƚũĂďŝůŝƚĂƚ�ĚĞ�ƌĞĐůĂŵĂƌ�ŝ�ŵĂŶƚĞŶŝƌ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ͲƐŽďƌĞͲ͕�ůĂ�

οσ����ŵ�ƌĞĨĞƌĞŝǆŽ�Ă� ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞŐƵĞŝǆĞŶ�ĞůƐ�ƉĂƚƌŽŶƐ�ŚĞƚĞƌŽͲĐŝƐͲŶŽƌŵĂƟƵƐ͕�Ž�ƋƵĞ�ƚƌĞŶƋƵĞŶ�
Ăŵď�Ğů�ƋƵĞ�Ɛ͛ĞƐƉĞƌĂ�Ě͛ĞůůĞƐ�ƐĞŐŽŶƐ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŶŽƌŵĂƟƵ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͘�^ŽǀŝŶƚ�ĞƐ�ƉĂƌůĂ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�>'d-
�/Yн�;ůĞƐďŝĂŶĞƐ͕�ŐĂŝƐ͕�ƚƌĂŶƐ͕�ďŝƐĞǆƵĂůƐ͕�ŝŶƚĞƌƐĞǆƵĂůƐ͕�ƋƵĞĞƌ�ŝ�ĂůƚƌĞƐͿ�ƉĞƌž�ůĞƐ�ĚŝƐƐŝĚğŶĐŝĞƐ�ƐſŶ�ŵĠƐ�ăŵ-
ƉůŝĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƌĞĂůŝƚĂƚƐ�ƌĞĐŽůůŝĚĞƐ�ƉĞƌ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ƐŝŐůĞƐ͘��Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ�ƉĂƌůĂƌĠ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ͘

πκ����ŝŶĂƌŝƐŵĞ͕�ƌŽůƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƚƐ�ŝ�ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ě Ă͛ůůž�ĂƐƐŽĐŝĂƚ�Ă�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ͕�ǀŝƌŝůŝƚĂƚ�
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ� ŝŶĐůŽƵ�ĚŽŵŝŶĂĐŝſ͕�ĐŽŶƚƌŽů� ŝ�ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝǀĞƐ͕�ŽďũĞĐƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ� ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ͕� ŝ�
ĐŝƐŶŽƌŵĂ͘�EŽ�ƐſŶ�ŶŽƌŵĞƐ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůƐ͕�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ĨƵŶĐŝŽŶĞŶ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘

πλ���,ĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂ͕�ŵŽĚĞů�ĂŵŽƌ�ƌŽŵăŶƟĐ� ŝ�ĞƌŽƟƚǌĂĐŝſ�ĚĞ� ůĂ�ĚŽŵŝŶĂĐŝſ� ŝ� ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͘��Ŷ�ĐĂƉ�ĐĂƐ�ĞƐƟĐ�
ƉĂƌůĂŶƚ�ĂƋƵş�ĚĞ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ���^D͕�ĞŶƚĞƐĞƐ�ĐŽŵ�Ă�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ĚĞƐŝƚũĂĚĞƐ�ŝ�ŶĞŐŽĐŝĂĚĞƐ͘��Žŵ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƚĂ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ƚĂŵƉŽĐ�ƐſŶ�ŶŽƌŵĞƐ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůƐ͘
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ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�ŝ�ĐƵůƉĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀşĐƟŵĞƐ͕�ŝ�ůĂ�ŶŽĐŝſ�
de privacitat individual i familiar que fomenta el secret i el silenci. 

�Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ƉƌŽĐĠƐ�ŚĞŵ�ĚĞ�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵĞƐ�ƋƺĞƐƟŽŶƐ͘�WĞƌ�ƵŶĂ�ďĂŶ-

ĚĂ͕�ǀĂů�Ă�Ěŝƌ�ƋƵĞ�ƵŶĞƐ�ŝ�ĂůƚƌĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ŐĞŶĞƌĞŶ�ũĞƌĂƌƋƵŝĞƐ�ƋƵĞ�ƐſŶ�ĐŽŶƚĞǆ-
ƚƵĂůƐ͕�ĞƐƚĂŶ�ůŽĐĂůŝƚǌĂĚĞƐ�ŝ�ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĞŶ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĐŽŵƉůĞǆĂ�Ăŵď�ĂůƚƌĞƐ�
ƐŝƐƚĞŵĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ďĂƐĞŶ�ƚĂŵďĠ͕�Ăů�ƐĞƵ�ƚŽƌŶ͕�ĞŶ�ŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚƐ�
ĐŽƌƉŽƌĂůƐ͕�ĐƵůƚƵƌĂůƐ͕�ĞƚĐ͘�WĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�Ğů�ƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚ�ŵĞĚŝăƟĐ�ĚĞ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�
s^�ĠƐ�ŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚ�ŵĠƐ�ĚƵƌ�ƋƵĂŶ� ů Ă͛ŐƌĞƐƐŽƌ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƌĂĐŝĂůŝƚǌĂĚĂ͕�
ĂůŝŵĞŶƚĂƚ�ƉĞƌ�;ŝ�ĂůŝŵĞŶƚĂŶƚͿ�Ğů�ƋƵĞ��ŶŐĞůĂ��ĂǀŝƐ�;λσςλͿ�ĂŶŽŵĞŶĂ�͞Ğů�ŵŝƚĞ�
ĚĞů�ǀŝŽůĂĚŽƌ�ŶĞŐƌĞ͟πμ͘�WĞƌ�ů Ă͛ůƚƌĂ͕�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ͕�ĞůƐ�ŐƌƵƉƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ�ŝ�
ůĞƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ�ƐĞŐƵĞŝǆĞŶ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĂůŚŽƌĂ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƋƺĞƐƟŽŶĞŶ�ĚĞ�
ĨŽƌŵĂ�͞ĐƌĞĂƟǀĂ͟�ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſ� ĐŽŶƐƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŶ�ĚŽŶĂƌ�
lloc a situacions reproductores d’unes normes i trencadores d’altres al 

ŵĂƚĞŝǆ� ƚĞŵƉƐ͘� WĞƌ� ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĚƵƌĂŶƚ� ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ĚĞ� ƚƌĞďĂůů� Ăŵď� ũŽǀĞƐ� Ă�
ĐĞŶƚƌĞƐ�ĞĚƵĐĂƟƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ��ĂŶĚĞůĂ͕�ŚĞŵ�ĂƐƐŝƐƟƚ�Ă�ƌĞĂĐĐŝŽŶƐ�ǀŝŽ-

ůĞŶƚĞƐ�ĞŶĨƌŽŶƚ�ĚĞůƐ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ƚƌăŶƐŝƚ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ƋƵĞ�ƚƌĞŶƋƵĞŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ�
ĚĞů�ďŝŶĂƌŝƐŵĞ�ŝ�ůĂ�ĐŝƐŶŽƌŵĂ͘��Ğ�ǀĞŐĂĚĞƐ�ŚĞŵ�ƚƌŽďĂƚ�ƋƵĞ�Ğů�ŐƌƵƉ�ŚĂ�ĂŢůůĂƚ�ŝ�
ŵĞŶǇƐƉƌĞĂƚ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶ�ƚƌăŶƐŝƚ͕�ŶĞŐĂŶƚͲƐĞ�Ă�ƚƌĂĐƚĂƌͲůĂ�Ăŵď�Ğů�ŶŽŵ�ŝ�Őğ-

ŶĞƌĞ�ƚƌŝĂƚƐ͕�ĨĞŶƚ�ďƵƌůĂ�ĐŽŶƐƚĂŶƚ͕�ĞƚĐ͘��Ğ�ǀĞŐĂĚĞƐ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�
ƐŽƐƟŶŐƵĚĂ�ƉĞƌ�ůĞƐ�ĨĂŵşůŝĞƐ�ŝ�ŝŶĐůƷƐ�ůĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ�ĞƐĐŽůĂ͘��ůƚƌĞƐ�ǀĞŐĂĚĞƐ�ŚĞŵ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂƚ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĨĞƚ�Ğů�ƚƌăŶƐŝƚ�ƐŽĐŝĂů�ĂƉƌŽĮƚĂŶƚ�ů͛ĞƐƟƵ�ƉĞƌ�ĐŽ-

ŵĞŶĕĂƌ�ĞŶ�ƵŶ�ŶŽƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĞĚƵĐĂƟƵ�Ăů�ƐĞƚĞŵďƌĞ�Ăŵď�ůĂ�ŶŽǀĂ�ŝĚĞŶƟƚĂƚ�ƉĞƌž�
ƐĞŶƐĞ�͞ƐŽƌƟƌ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŵĂƌŝ͟�ĐŽŵ�Ă�ƚƌĂŶƐ�ŝ�ĞǀŝƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƐăƉŝŐĂ�;Ăŵď�ů͛ĞƐƚƌğƐ�
ƋƵĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂ�ƉĞŶƐĂƌ�ƋƵĞ�ƉŽƚƐ�ƐĞƌ�͞ĚĞƐĐŽďĞƌƚͬĂ͟Ϳ�͘�WĞƌž�ƚĂŵďĠ�ŚĞŵ�ƉƌĞ-

ƐĞŶĐŝĂƚ�ĐĂƐŽƐ�ŽŶ�Ğů�ĐĞŶƚƌĞ�ŝ�Ğů�ŐƌƵƉ�ĐůĂƐƐĞ�ŚĂŶ�ĚŽŶĂƚ�ƐƵƉŽƌƚ͕�ŝ�ĞŶ�ƵŶ�ĐĂƐ�ĞŶ�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ �ĞůƐ�ĐŽŵƉĂŶǇƐ�ŝ�ĐŽŵƉĂŶǇĞƐ�ĚĞ�ĐƵƌƐ�ŚĂŶ�ĨĞƚ�ƐĞǀĂ�͞ůĂ�ĐĂƵƐĂ͟�ĚĞ�ůĂ�
ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶ�ƚƌăŶƐŝƚ�ĮŶƐ�Ă�ƚĂů�ƉƵŶƚ�ƋƵĞ�ů͛ŚĂŶ�ƉƌĞƐƐŝŽŶĂƚ�Ă�ƐĞŐƵŝƌ�ƵŶƐ�ƚĞŵƉŽƐ�
molt més accelerats que els que necessitava i a adoptar (en aquest cas) 

ƵŶĂ�ĨĞŵŝŶŝƚĂƚ�ƋƵĞ͕�ƋƵĂŶ�ŚĞŵ�ĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚ͕�ŶŽ�ĞƌĂ�ůĂ�ĚĞƐŝƚũĂĚĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌžƉŝĂ�

πμ����ů�ƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚ�ŵĞĚŝăƟĐ�ĚĞ�ůĂ�s^�ƋƵĞ�ǀĂ�ƚĞŶŝƌ�ůůŽĐ�Ă��ŽůžŶŝĂ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ůĂ�Ŷŝƚ�ĚĞ�ĐĂƉ�Ě Ă͛ŶǇ�ĚĞů�μκλο�
ĞƐ�ǀĂ�ĐĞŶƚƌĂƌ�ƋƵĂƐŝ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ�ĞŶ�Ğů�ĨĞƚ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ĂŐƌĞƐƐŽƌƐ�ĞƌĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƌĂĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ�;'ŽŶǌĄůĞǌ�
μκλπͿ͘��ŝǆž�ǀĂ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�Ă�ů͛ŚŽƌĂ�ĚĞ�ũƵƐƟĮĐĂƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŵŝ-
ŐƌĂƚžƌŝĂ�ŝ�Ě Ă͛Ɛŝů͕�ĐŽŵ�ƚĂŵďĠ�ĞŶ�ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ�ĚĞů�ƌĂĐŝƐŵĞ�ƋƵŽƟĚŝă�ƉĂƟƚ�ƉĞƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƌĂĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ͘�
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ƉĞƌƐŽŶĂ͕�ƋƵĞ�ƐĞŶƟĂ�ůĂ�ƉƌĞƐƐŝſ�ĚĞ�ŶŽ�ĚĞĐĞďƌĞ�Ğů�ƐĞƵ�ŐƌƵƉ�ƋƵĞ�ƚĂŶƚ�͞ƐƵƉŽƌƚ͟�
li estava donant. 

�ů�ƋƵĞ�ƐĞŵďůĂ�ƋƵĞ�ĠƐ�ĐŽŵƷ�Ă�ůĂ�ŵĂũŽƌŝĂ�ĚĞ�ŐƌƵƉƐ�ĠƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂĐƟƚƵĚƐ�ƋƵĞ�
ĚĞŶŝŐƌĞŶ�ůĂ�ĨĞŵŝŶŝƚĂƚ͕�ƉƌŽŵŽƵĞŶ�ůĂ�ŵŝƐŽŐşŶŝĂ͕�ů͛ŚŽŵŽĨžďŝĂ�ŝ�ůĂ�ƉůƵŵŽĨžďŝĂ�
ŝ�ůĞŐŝƟŵĞŶ�ĞůƐ�ĂďƵƐŽƐ�ƐĞǆƵĂůƐ͕�ƚĞŶĚĞŝǆĞŶ�Ă�ĚŽŶĂƌͲƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞŶƚƌĞůůŝŐĂĚĂ�
;�ƌƵƐŚ�ŝ�DŝůůĞƌ�μκλσͿ�ŝ�ĠƐ�ĨăĐŝů�ĚĞƚĞĐƚĂƌ�ĞůƐ�ŶĞǆĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ů Ă͛ƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ĞƐĐŽůĂƌ�ŝ�
ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ƐĞǆĞͲĂĨĞĐƟǀĞƐ͘��Ɛ�Ă�Ěŝƌ͕ �ĞƐ�ƉŽƚ�ŽďƐĞƌ-
ǀĂƌ�ƋƵĞ�ů͛ŚĞƚĞƌŽƐĞǆŝƐŵĞ�ĠƐ�ƵŶ�ĐŽŶơŶƵƵŵ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ�ƐŝŵƵůƚăŶŝĂŵĞŶƚ�
ĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�;ĚŝƌĞĐƚĂ͕�ĐƵůƚƵƌĂů�Ž�ƐŝŵďžůŝĐĂ͖�ƉƵŶƚƵĂů�Ž�
ƌĞƉĞƟƟǀĂ͖�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ƐĞǆŽͲĂĨĞĐƟǀĞƐ͕�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐ�ŐƌƵƉĂů�Ž�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘��ƌŽŽŬƐ�Ğƚ�Ăůů͘�;μκλσͿ�ĂĮƌŵĞŶ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂƌ�ůĞƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�
Ě Ă͛ƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ĞƐĐŽůĂƌ�ŝ� ŝŶƐƵůƚƐ�ŚŽŵŽĨžďŝĐƐ�Ă�ƉƌŝŵăƌŝĂ�ƉŽƚ�ĂũƵĚĂƌ�Ă�ĞǀŝƚĂƌ�
ĂůŐƵŶĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�s^�ŵĠƐ�ĞŶĚĂǀĂŶƚ͘��Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ƐĞŶƟƚ͕�Ğů�ƋƺĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ǀŝŽůĞŶƚĂ�ĞŶ�ĞĚĂƚƐ�ƉƌŝŵĞƌĞŶƋƵĞƐ͕�ůĂ�ƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐŝğŶĐŝĂ�
ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ�ĞŵŽĐŝŽŶĂů�ĚĞůƐ�ŵĂƚĞŝǆŽƐ�ĂĐƚĞƐ�ĂďƵƐŝƵƐ͕�Ğů�ƚƌĞďĂůů�Ě͛ĞŵƉĂƟĂ�ŝ�
ğƟĐĂ�ƉŽƚ�ĞƐĚĞǀĞŶŝƌ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ŝŶǀĞƌƐŝſ͘�WĞƌ�ƐƵƉŽƐĂƚ�ŶŽ�ĠƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚ�ŝ�ĐĂů�ƚĂŵďĠ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ĞůƐ�ƉĂƚƌŽŶƐ�ĐƵůƚƵƌĂůƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�ŝ�ĚĞů�ŵĂƚĞŝǆ�ĐĞŶƚƌĞ͕�ƌĞǀĂůŽƌŝƚǌĂŶƚ�
ůĂ�ĐƵƌĂ͕�ůĞƐ�ĞŵŽĐŝŽŶƐ�ŝ�ůĂ�ŐĞƐƟſ�ƉŽƐŝƟǀĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚƐ͘�/�ĞŶĐĂƌĂ�ŵĠƐ�ĞŶůůă͕�
ĐĂŶǀŝĂŶƚ�ůžŐŝƋƵĞƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƐ�ƋƵĞ�ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĞŶ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ŝŶĐŝĚŝŶƚ�ĞŶ�ĞůƐ�
ĐŽŶƟŶŐƵƚƐ�ƚƌĂŶƐŵĞƐŽƐ�ĞŶ�ĞůƐ�ŵŝƚũĂŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ͕�ĞƚĐ͘

�Ŷ�ƐşŶƚĞƐŝ͕�Ğů�ƟƉƵƐ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂ�Ě Ă͛ďŽƌĚĂƚŐĞ�ĚĞ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƐŽ�ĠƐ�
ĐŽŚĞƌĞŶƚ�Ăŵď�ůĂ�ŝĚĞĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌ�ĞƌƌĂĚŝĐĂƌͲůĞƐ�ĐĂů�ƉƌŽŵŽƵƌĞ�ƵŶ�ĐĂŶǀŝ�ĚĞ�ŶŽƌ-
ŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ĐƵůƚƵƌĂůƐ�ƉƌŽĨƵŶĚƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƟ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ�ĞŶ�ůĞƐ�ĂĐƟƚƵĚƐ�
ŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕�ƉĞƌž�ƐŽďƌĞƚŽƚ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵŝ�ĐĂƉĂĕ�ĚĞ�ƚĞŶƐĂƌ�ĚĞ�
ůĞƐ�ũĞƌĂƌƋƵŝĞƐ�ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůƐ͘�WĞƌ�ƚĂŶƚ�ĞŶƐ�ƚƌŽďĞŵ�ĚĂǀĂŶƚ�Ğů�ƌĞƉƚĞ�ĚĞ�ĚĞĮŶŝƌ�
ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�ƉĞů�ĐĂŶǀŝ�ƐŽĐŝĂů�ŝŶƚĞŐƌĂů͕�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�ŚĂƵƌŝĂ�
ĚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ�ƐĂĐƐĞũĂƌ�ĞůƐ�ĨŽŶĂŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ŚĞƚĞƌŽƉĂƚƌŝĂƌĐĂƚ�ŝ�ĚĞů�ƐĞǆŝƐŵĞ�ĮŶƐ�
Ă�ƚĂů�ƉƵŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĞƐĚĞǀĠ�ƉƌŽďůĞŵăƟĐĂ͘�^ƵƉĞƌĂƌ�
ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĠƐ�ƐƵƉĞƌĂƌ�ƵŶ�ŵŽĚĞů�ƌĞůĂĐŝŽŶĂů�ũĞƌăƌƋƵŝĐ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂ�Ğů�ĐŽŶũƵŶƚ�
ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚĂƚ�;�ŽĚĞůſŶ�μκκς͗�μσςͿ͕�ƉĞƌž�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞƐŝŐƵĂů͘��Ɛ�ƉŽƚ�ƚĞŶƐĂƌ͕ �
ŶĞŐŽĐŝĂƌ͕ �ƐƵďǀĞƌƟƌ͕ �ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ͕ �ƉĞƌž�ĚŝİĐŝůŵĞŶƚ�ĞƐ�ƉŽƚ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ƋƵĞůĐŽŵ�
que s’interioritza els primers anys de vida i va més enllà de comportaments 

ƉƵŶƚƵĂůƐ͘��ů�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƌĞǀŝ�ĠƐ�ŐĂŝƌĞďĠ�ƵŶĂ�ŝůͼůƵƐŝſ͕�ĐŽŵ�ŚŽ�ĠƐ�ůĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞ�
͞ĐŽŶƚĂŐŝ�ƉƵŶƚƵĂů͘͟ ��ƉƌŽĨƵŶĚŝƌĞŵ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ƋƺĞƐƟŽŶƐ�Ăů�ƐĞŐƺĞŶƚ�ĂƉĂƌƚĂƚ͘
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�ĨĞŐĞŝǆŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌ�ƉŽĚĞƌ�ƉƌŽŵŽƵƌĞ�ƵŶ�ĐĂŶǀŝ͕�ŚĞŵ�ĚĞ�ĐŽŵĞŶĕĂƌ�ĐƌĞŝĞŶƚ�ƋƵĞ�
ĠƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞƐĞƐƚĂďŝůŝƚǌĂƌ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͕ �ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĞŵ�ĂďŽ-

ĐĂƚƐͬĚĞƐ�Ăů�ĨƌĂĐăƐ�ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚ͘�ZĞĐŽŶĞŝǆĞŶƚ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞƌă�ƵŶĂ�ƚĂƐĐĂ�ĨăĐŝů͕�
ĐĂů�ƉůĂŶŝĮĐĂƌͲůĂ�ďĠ�ƉĂƌƟŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĞďĂůů�ŵƵůƟŶŝǀĞůů�;dĞŬŬĂƐ�
<ĞƌŵĂŶ�ŝ��ĞƚƌƵƐ�μκμκͿ͘�EŽ�ĞƐ�ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ƷŶŝƋƵĞƐ�ƐŝŶſ�
ĨĞƌ�ƐŝŵƵůƚăŶŝĂŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐ�ĞŶ�ů͛ăŵďŝƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕�ƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕�ĐŽŵƵŶŝ-
ƚĂƌŝ�ŝ�ƐŽĐŝĂů�ƐĞŵƉƌĞ�Ăŵď�ƵŶĂ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſ�Ă�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ŶŽƌŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ũĞ-

ƌăƌƋƵŝĐƐ�ŝ�ƉĂƌƟŶƚ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĠƐ�ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ�ůĂ�ŝŵƉůŝĐĂĐŝſ�ĚĞ�ŵĠƐ�ŝŶƐƚăŶĐŝĞƐ�ƋƵĞ�
ů͛ăŵďŝƚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘��� ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ�ĞǆƉŽƐŽ� ƐŝƐ� ŶŝǀĞůůƐ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�ƋƵĞ� ĐĂů�
promocionar des de l’acció local si es vol entomar seriosament la tasca de 

ĨĞƌ�ĨƌŽŶƚ�Ă�ůĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�s^͕�ŝ�ǀĂŶ�Ě Ă͛ůůž�ŵĠƐ�ŵŝĐƌŽ�Ăů�ŶŝǀĞůů�ŵĠƐ�ŵĂĐƌŽ͘

Taula 1. Nivells d’intervenció 

EŝǀĞůů �ŽŶƟŶŐƵƚ

ϭ͘�&ŽŵĞŶƚ�ĚĞůƐ�ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐ�
ŝ�ŚĂďŝůŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĞŶ�
ů͛ăŵďŝƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů

�ĂƉĂĐŝƚĂƚƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĚĞ�ƉĞŶƐĂŵĞŶƚ�ĐƌşƟĐ͕�ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ-
ƚĂƚ͕�ŵĂŶĞŝŐ�ĞŵŽĐŝŽŶĂůƐ�ŝ�ĐŽŶƐĐŝğŶĐŝĂ�ĚĞů�ƉƌŽƉŝ�ĚĞƐŝŐ�ŝ�ůşŵŝƚƐ͘

Ϯ͘�WƌŽŵŽĐŝſ�Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ�ŝ�
ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝƐ

EŽƌŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ĚĞůƐ�ŐƌƵƉƐ�ŝ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ͘�/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſ�Ě͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝ-
ĞƐ�Ě͛ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſ�ŝ�ƌĞƐƉŽƐƚĂ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĞƐ͘�ZĞĨŽƌĕ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�ŵĞĐĂŶŝƐ-
mes de transmissió de normes i valors. 

ϯ͘�^ƵƉŽƌƚ�ĂůƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ĞĚƵĐĂƟƵƐ �ŝŶĞƐ�ƚĞžƌŝƋƵĞƐ�ŝ�ĂƉůŝĐĂĚĞƐ�ƉĞƌ�Ă�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞĚƵƋƵĞŶ͕�ƋƵĞ�ƐſŶ�
ĂŐĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂůŝƚǌĂĚŽƌĞƐ�ĐůĂƵƐ�ŝ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŶ�ĞƐĚĞǀĞŶŝƌ�ƌĞĨĞƌĞŶƚƐ�ƉŽƐŝƟǀĞƐ͘

4. Potenciar les coalicions i 
ǆĂƌǆĞƐ 

ZĞĐƵƌƐŽƐ�ŝ�ƐƵƉŽƌƚ�ƉĞůƐ�ŐƌƵƉƐ͕�ĐŽůͼůĞĐƟƵƐ�ŝ�ǆĂƌǆĞƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ͕�ĚĞ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�
ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ƉĞƌ�ŵƵůƟƉůŝĐĂƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ͘

ϱ͘�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ůĞƐ�
ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶĂůƐ�ŝ�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƐ

ZĞŐůĂŵĞŶƚƐ�ŝ�ŶŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐ�ŝ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ�ƉĞƌ�ƉƌĞǀĞ-
Ŷŝƌ�ŝ�ĂďŽƌĚĂƌ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ŝ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ�ĞƐƉĂŝƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�ŝ�ůůŝďĞƌ-
ƚĂƚ͘��ƵůƚƵƌĂ�ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶĂů�ŝ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ŶŽ�ĞƐĐƌŝƚĂ͘�

ϲ͘�WŽůşƟƋƵĞƐ�ŝ�ůůĞŝƐ >ůĞŝƐ�ŝ�ƉŽůşƟƋƵĞƐ�ƋƵĞ�ĨŽŵĞŶƟŶ�ŶŽƌŵĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĞƐ�ƐĂŶĞƐ͕�ƵŶĂ�
ƐŽĐŝĞƚĂƚ�ƐĞŶƐĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�Ŷŝ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ

&ŽŶƚ �͗�ůĂďŽƌĂĐŝſ�ƉƌžƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ăů�ŵŽĚĞů�͞ ^ƉĞĐƚƌƵŵ�ŽĨ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ �͟ĚĞ��ĂǀŝƐ �͕WĂƌŬƐ�ŝ��ŽŚĞŶ �͕μκκπͿ
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ϯ͘�͞Y la culpa no era suya…”. �ůĞŵĞŶƚƐ�ƉƌŽďůĞŵăƟĐƐ�ŝ�ŝŶŇƵğŶĐŝĞƐ�ďŝŽŵğ-
ĚŝƋƵĞƐ�ůŝŵŝƚĂŶƚƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſ�ŝ�ůĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�
les VG i VS

dŽƚ�ŝ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂ�ĚĞůƐ�ĨĞŵŝŶŝƐŵĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�s'ŝs^͕ůĞƐ�ƉƌăĐ-

ƟƋƵĞƐ�ƌĂĐŝŽŶĂůͲĐŝĞŶơĮƋƵĞƐ�ŚĂŶ�ŝŵƉŽƐĂƚ�Ğů�ŵŽĚĞů�ĚĞ�ůĂ�͞ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͟�ĞŶ�ƵŶ�
ĐŽŶƚĞǆƚ�ŽŶ�>Ă�sĞƌŝƚĂƚ�ŚĂ�ĞƐĚĞǀŝŶŐƵƚ�ŵŽŶŽƉŽůŝ�ĚĞů�ĚŝƐĐƵƌƐ�ĐŝĞŶơĮĐ�;�ĂůĚƷĂ�
μκλλͿ͘��Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ƐĞŶƟƚ͕�ůĂ�ŵĞĚŝĐŝŶĂ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ�ĐůăƐƐŝĐĂ͕�ůĂ�ƐĂůƵƚ�ƉƷďůŝĐĂ�ŝ�ĞůƐ�
ŵŽĚĞůƐ�ĞĐŽůžŐŝĐƐ�ŚĂŶ�ƟŶŐƵƚ�;ŝ�ƚĞŶĞŶͿ�ŐƌĂŶ�ŝŶŇƵğŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĞŶ�ƋƵğ�
Ɛ͛ŚĂ�ƉĞŶƐĂƚ�ŝ�ƉƌĂĐƟĐĂƚ�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^͕�ŝŶĐůƷƐ�ĚĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ�
ƋƵĞ�ƉĂƌƚĞŝǆĞŶ�Ě͛ƵŶĂ�ĂŶăůŝƐŝ�ĞŶ�ĐůĂƵ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ƋƵĞ�ĂĚǀŽƋƵĞŶ�ƉĞƌ�ƵŶ�ĐĂŶǀŝ�
ŵƵůƟŶŝǀĞůů�ĐŽŵ�ŚĞŵ�ǀŝƐƚ�ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘

DĞƐƐŶĞƌ�;μκλπͿ͕�ĞŶ�Ğů�ƐĞƵ�ƌĞƉăƐ�ŚŝƐƚžƌŝĐ�ĚĞů�ŵŽǀŝŵĞŶƚ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ�ŝ�ĚĞ�ůĞƐ�
ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĞƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐĞǀĂ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕�ƉƌŽďůĞŵĂƟƚǌĂ� ůĂ� ĨŽƌƚĂ�ŵĞ-

ĚŝĐĂůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ�ĚĞ�ǀşĐƟŵĂ�ŝ�ĂŐƌĞƐƐŽƌ͘ ��ƌŝƟĐĂ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ�ůĂ�
tendència a considerar les VS cada cop més com un problema de salut 

ƉƷďůŝĐĂ�ŝ�ŵĞŶǇƐ�ĐŽŵ�ƵŶĂ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſ�ĚĞů�ƉŽĚĞƌ�ĐŽůͼůĞĐƟƵ�ŵĂƐĐůŝƐƚĂ�ŝ�ŚĞ-

ƚĞƌŽͲĐŝƐͲŶŽƌŵĂƟƵ�ĂůŚŽƌĂ�ƋƵĞ͕�ƉĂƌĂĚŽǆĂůŵĞŶƚ͕�Ɛ͛Śŝ�ĚĞƐƟŶĞŶ�ŵĠƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘�
�Ŷ�ĞĨĞĐƚĞ͕� ƚƌŽďĞŵ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĚĞ� ů͛ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ� Ɛ Ă͛ŵƉůŝĂ� ů͛ŽďũĞĐƚĞ�Ě͛ĞƐƚƵĚŝ�
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚ� ĨĞŶžŵĞŶƐ�ĐŽŵ� ůĞƐ�s^�ĞŶ� ƚĂŶƚ�ƋƵĞ� ƚĞŶĞŶ�ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĞƐ�ƉĞƌ� ůĂ�
ƐĂůƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſ͕�ƉĞƌž�ŵĂůĂƵƌĂĚĂŵĞŶƚ�ů͛ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ�ƐŽĐŝĂů�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ�
encara és minoritària.

�ŝǆž�ĚĞŵĂŶĂ�ĂƚĞŶĐŝſ�ĚĞ�ƋƵŝ�ƚƌĞďĂůůĂ�ƉĞƌ�ĞƌƌĂĚŝĐĂƌ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ƉĞƌ-
ƋƵğ�ů͛ƷƐ�ĚĞ�ŵŽĚĞůƐ�ďŝŽůžŐŝĐƐ�ƉĞƌ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ŝ� ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�ƉƌŽďůĞŵăƟ-

ƋƵĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ�ŶŽ�ĞƐƚă�ĞǆĞŵƉƚ�Ě͛ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ�ĞƉŝƐƚĞŵŽůžŐŝƋƵĞƐ�ŝ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�
ƋƵĞ�ĂƐƐĞŶǇĂůĂƌĞŵ�Ă�ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ͘

ϯ͘ϭ͘EĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ

^ŝ�ƵƟůŝƚǌĞŵ�Ğů�ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ�ďŝŽŵğĚŝĐ�ƉĞƌ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�s'͕�ĞƐƚĞŵ�ĞŶƚĞŶĞŶƚ�
ŝŵƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚ� ƋƵĞ� ͞ƉĂƟƌ� ǀŝŽůğŶĐŝĂ͟� equival a ͞ĐŽŶƚƌĂƵƌĞ� ƵŶĂ� ŵĂůĂůƟĂ͘͟ �
Aquesta equiparació porta a naturalitzar un fenomen social que més enllà 
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de tenir uns factors de risc associatsπν͕�ĞŶ�ƌĞĂůŝƚĂƚ�ƌĞƐƉŽŶ�Ă�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſ�ƐŽĐŝĂů�ũĞƌăƌƋƵŝĐĂ�ƋƵĞ�ĠƐ�ŚŝƐƚžƌŝĐĂ�ŝ�ĐƵůƚƵƌĂů͕�Ă�ĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ�ĚĞ�
ůĞƐ�ŵĂůĂůƟĞƐ͘�EŽ�ƉŽĚĞŵ�ŽďůŝĚĂƌ�ƋƵĞ�ĚĂƌƌĞƌĞ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�Śŝ�ŚĂ�ŐƌƵƉƐ�ŝ�ŝŶƐ-
ƟƚƵĐŝŽŶƐ�Ăŵď�ƉƌŝǀŝůĞŐŝƐ�ŝ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐ͘��Ăů�ĂŶĂƌ�Ăŵď�ĐŽŵƉƚĞ�ƉĞƌƋƵğ�“mentre 
ůĞƐ�ŵĞƚăĨŽƌĞƐ�ƐſŶ�ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ�ƉĞƌ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ͕�Ğů�ƉĞƌŝůů�ĞƐƚă�ĞŶ�ƋƵĞ�ĞůƐ�
ĚĞƐĐƵŝƚƐ�Ž�ůĞƐ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ�ƉĂƌĐŝĂůƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƚăĨŽƌĂ�ĞŶƐ�ƉŽƌƟŶ�Ă�ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶƐ͟�
(Mc>ĂƌĞŶ�ŝ�,ĂǁĞ�μκκο͗�πͿ͘��Ɛ�ĐĞƌƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ƚĞŶĞŶ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚĞ�ĞŶ�ůĂ�
ƐĂůƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ͕�ůĞƐ�ŝŶĨăŶĐŝĞƐ�ŝ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽ-

ŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ͕�ƉĞƌž�Ŷŝ�ƐſŶ�ĂŐĞŶƚƐ�Ž�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂŶ�͞ĨŽƌĂ�
ĚĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ͟�Ŷŝ�ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƵĞŶ�ĞŶ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƵŶƚƵĂů�ĚĞů�ƚĞŵƉƐ͘�dĂŵ-

ƉŽĐ�ƐſŶ�ƵŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞ�ŝŶĞǀŝƚĂďůĞ�Ě͛ƵŶĂ�ƐƵƉŽƐĂĚĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐĂ�ŚƵŵĂŶĂ�;ƉĞƌ�
ĞǆĞŵƉůĞ�͞ĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�ƚĞŶĞŶ�ƵŶ�ŝŵƉƵůƐ�ƐĞǆƵĂů�ŝŶĐŽŶƚƌŽůĂďůĞ�ƉĞƌ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐĂ͟Ϳ�
ƚĂů�ĐŽŵ�ƉŽĚƌŝĂ�ƌĞĨŽƌĕĂƌ�ƵŶ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚ�ďŝŽŵğĚŝĐ͘��Ɛ�ƉĞƌ�Ăŝǆž�ƋƵĞ�ŚĞŵ�ĚĞ�
ƐĞŐƵŝƌ�͞ƋƺĞƐƟŽŶĂŶƚ�ĐƌşƟĐĂŵĞŶƚ�ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĐŝğŶĐŝĞƐ�ďŝŽůžŐŝƋƵĞƐ�ƉĞƌ�
ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĞƚĂƚƐ͟�;DĐ>ĂƌĞŶ�ŝ�,ĂǁĞ�μκκο͗�πͿ͘�>Ă�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�s^�
ŚĂƵƌŝĂ�Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƌ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĚĞůƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĞŶ�ƉĞƌ�ĞǀŝƚĂƌ�
ĐŽŶƚĂŐŝƐ�ĚĞ�ŵĂůĂůƟĞƐ͘��Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ƐĞŶƟƚ͕�Ğů�ŵŽĚĞů�ďŝŽŵğĚŝĐ�ĐůăƐƐŝĐ�ĚĞ�ĚŝƐ-
ƟŶĐŝſ�ĞŶƚƌĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ƉƌŝŵăƌŝĂ͕�ƐĞĐƵŶĚăƌŝĂ�ŝ�ƚĞƌĐŝăƌŝĂ�ŝŶƐƚĂƵƌĂƚ�ĐŽŵ�Ă�ŵĂ-

ũŽƌŝƚĂƌŝ�Ăů�ƐĞŐůĞ�yy�Ăŵď�ůĂ�,ŝƐƚžƌŝĂ�EĂƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĂ�DĂůĂůƟĂ�ĚĞ�>ĞĂǀĞůů�ŝ��ůĂƌŬ�
;λσποͿ͕�ƚĠ�ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐ�ƉĞƌ�ĂƌƟĐƵůĂƌ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^͘

ϯ͘Ϯ͘WğƌĚƵĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝſ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů�

>Ă�ŝĚĞĂ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ƉƌŝŵăƌŝĂ�ƉĂƌƚĞŝǆ�ĚĞů�ƐƵƉžƐŝƚ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŝǆ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƌĞ-

ǀŝ�Ăů�ĐŽŶƚĂŐŝ͕�ĞŶƚğƐ�ĐŽŵ�Ă�ĨĞƚ�ƉƵŶƚƵĂů�ƉĂƚŽůžŐŝĐ�ŝ�ĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂů͘���ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ�
ƋƺĞƐƟŽŶĞŵ�ů Ă͛ĚĞƋƵĂĐŝſ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚƐ�ƐƵƉžƐŝƚƐ�Ăů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^͘

^ŝ�ƉĂƌƟŵ�Ě͛ƵŶĂ�ĐŽŶĐĞƉĐŝſ�ăŵƉůŝĂ�ĚĞ� ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ� ŝ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƚ�ĚĞ�ĐŽŶơ-
nuum ;�ŝŐůŝĂ�ŝ�:ŝŵĠŶĞǌ�μκλοͿ͕�ŚĞŵ�Ě Ă͛ƐƐƵŵŝƌ�ƋƵĞ�ƐſŶ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ͕�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐ�
ŝ�ĐƵůƚƵƌĂůƐ�;'ĂůƚƵŶŐ�μκλπͿ͕�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�ŝ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƐ�Ă�ƚŽƚƐ�ĞůƐ�ĞƐƉĂŝƐ�ǀŝƚĂůƐ�

πν����ůƐ�ŵŽĚĞůƐ�ĞĐŽůžŐŝĐƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ŚĂŶ�ĞƐĚĞǀŝŶŐƵƚ�ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝƐ�ĞŶ�ůĞƐ�ĚĂƌƌĞƌĞƐ�ĚğĐĂ-
ĚĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ƚƌĞďĂůů�ĚĞ�,ĞŝƐĞ�;λσσςͿ͘��ƉŽƌƚĞŶ�ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ƐŝƐƚğŵŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�Ğů�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ�
ǀŝŽůĞŶƚ�ŶŽ�ŶŽŵĠƐ�Ɛ͛ĞǆƉůŝĐĂ�ƉĞƌ�ĨĂĐƚŽƌƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕�ƐŝŶſ�ƋƵĞ�ƚĂŵďĠ�ĞƐ�ĚŽŶĞŶ�ĨĂĐƚŽƌƐ�ĨĂŵŝůŝĂƌƐ͕�ŝŶƐ-
ƟƚƵĐŝŽŶĂůƐ�ŝ�ƐŽĐŝĂůƐ�ŵĠƐ�ĂŵƉůŝƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſ͕�ƋƵĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĞŶ�Ğů�ƌŝƐĐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
desenvolupi un comportament violent.  
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ĚĞƐ�ƋƵĞ�ŶĂŝǆĞŵ͕�ŝ�ƉĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƌĞǀŝ�ĠƐ�ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚ�
ƵŶĂ�ŝůͼůƵƐŝſ͘�>ĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ŶŽ�ƐſŶ�ĂĐƚĞƐ�ĂŢůůĂƚƐ͕�ƐŝŶſ�ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�ĐŽŵƉůĞǆ�ĚĞ�
ǀŝŽůĞŶƚĂĐŝſ�ŝ�ĂďƷƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐƵďŽƌĚŝŶĂĐŝſ�ŝ�ů͛ŽƉƌĞƐƐŝſ�;�ĂůĚƷĂ�μκλλͿ͘�
�Ğ�ůĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�ƐĞǆƵĂůƐ�ŶŽ�ůĞƐ�ƉŽĚĞŵ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ĐŽŵ�
ƵŶ� ŝŶĐŝĚĞŶƚ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕� ƐŝŶſ� ĐŽŵ� ƵŶĂ� ăŵƉůŝĂ� ĐŽŶƐƚĞůͼůĂĐŝſ� ĚĞ� ĐŽŵƉŽƌƚĂ-

ŵĞŶƚƐ͕�ĂĐƟƚƵĚƐ͕�ĐƌĞĞŶĐĞƐ�ŝ�ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶ�ŝ�ƌĞƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶ�ůĂ�ĚŽ-

ŵŝŶĂĐŝſ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͕�Ě Ă͛ƋƵş�ůĂ�ŝĚĞĂ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�
ĚĞ�͞ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŽůĂĐŝſ͟�;WĂƐĐŽĞ�ŝ�,ŽůůĂŶĚĞƌ�μκμκͿ͘��ŝǆž�ƐƵƉŽƐĂ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�
ďĂŶĚĂ�ĂƐƐƵŵŝƌ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĞŵ�ƉĂƌůĂŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶŇŝĐƚĞ�ŝŶƚĞƌƐƵďũĞĐƟƵ�ŝ�ƋƵĞ�ĞůƐ�
ĂƉƌŽƉĂŵĞŶƚƐ�Ăů� ƚĞŵĂ�ĞŶ�ĐůĂƵ�;ŶŽŵĠƐͿ�ĚĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ͕�ĐŽŵ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƐ�
ĚĞůƐ�ŵŽĚĞůƐ�ĞĐŽůžŐŝĐƐ͕�ŶŽ�ĞŶƐ�ĚĞŝǆĂ�ǀĞƵƌĞ�ůĂ�ĨŽƚŽ�ƐĞŶĐĞƌĂ͘�

Exercir violència tampoc es pot equiparar a comportaments com el con-

ƐƵŵ�ĚĞ�ƚĂďĂĐ�Ž�ĂůĐŽŚŽů�ƉĞƌƋƵğ�ƚŽƚ�ŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĚĞŝǆŝ�Ě Ă͛ŐƌĞĚŝƌ�ĞŶ�ƵŶ�
ŵŽŵĞŶƚ�ĚŽŶĂƚ͕�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ�ƋƵĞ�ůĞŐŝƟŵĞŶ�ŝ�ĨĂŶ�ƚŽůĞƌĂďůĞ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�
ƐĞŐƵŝƌĂŶ�ĞǆŝƐƟŶƚ͘�dĂŵďĠ�ĐŽŶƟŶƵĂƌă� ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſ�ĚĞ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝ�ƉĞůƐ�ŚŽŵĞƐπξ͕�
ĐŽŵ�ĂƋƵĞůůƐ�ƋƵĞ�ƌĞďĞŶ�ĞůƐ�ďĞŶĞĮĐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ůĞŐşƟŵĂ�;ǀĂů�Ă�Ěŝƌ�
ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂ�ĚŽŶĞƐ�ŵĂƐĐƵůŝŶĞƐ�ƚĂŵďĠ͕�ƉĞƌž�ŶŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƌĞďĞŶ�ďĞŶĞĮĐŝƐ�Ž�Ɛŝ�
ŵĠƐ�ŶŽ͕�ŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ�ŵĂŶĞƌĂͿ͘�

��ŵĠƐ͕�ƉĞƌ�ĂůƚƌĂ�ďĂŶĚĂ͕�ĐĂů�ƐĞƌ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƚƐ�ƋƵĞ�ƋƵĂŶ�ĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�ĞǆĞƌĐĞŝǆĞŶ�
ĐĞƌƚĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ĂĐƚƵĞŶ�ĐŽŵ�Ɛ͛ĞƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�ŚŽ�ĨĂĐŝŶ�ŝ�ŶŽ�Ă�ů͛ŝŶƌĞǀĠƐ͕�
ĠƐ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĞŶ�ƋƵğ�ĞƐ�ƉŽƐĂ�ĞŶ�ũŽĐ�Ğů�ŵŽĚĞů�ŚĞŐĞŵžŶŝĐ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵ-

πξ���EŽ�ĠƐ�ĐĂƐƵĂůŝƚĂƚ�ƋƵĞ�ŵĠƐ�ĚĞů�σκй�ĚĞůƐ�ĚĞůŝĐƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ůůŝďĞƌƚĂƚ�ƐĞǆƵĂů�ƐŝŐƵŝŶ�ĐŽŵĞƐŽƐ�ƉĞƌ�ŚŽŵĞƐ�
;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞů�/ŶƚĞƌŝŽƌ�μκμκͿ�ŝ͕ƚŽƚ�ŝ�ƋƵĞ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ĚĂĚĂ�ŶŽ�ƌĞĐƵůů�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĂƚ�ĚĞ�s^�ŝ�ƉĂƌƚĞŝǆ�ĚĞ�ĐĂƚĞ-
ŐŽƌŝĞƐ�ďŝŶĂƌŝĞƐ͕�ŶŽ�ƉŽĚĞŵ�ƉĂƐƐĂƌͲůĂ�ƉĞƌ�Ăůƚ͘�DĂůŐƌĂƚ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞŝǆ�ĐĂƉ�͞ĞƐƐğŶĐŝĂ�ĂŐƌĞƐƐŽƌĂ͟�ĞŶ�ůĞƐ�ƉĞƌ-
ƐŽŶĞƐ�Ăŵď�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ�ƐĞǆƵĂůƐ�ĚĞĮŶŝĚĞƐ�ĐŽŵ�Ă�ŵĂƐĐƵůŝŶĞƐ�;ƋƵĞ�ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ�ƐſŶ�ŚŽŵĞƐͿ͕�
ĞǆŝƐƚĞŝǆ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ͕�ĚĞƐĐĂŶƐĂŶƚ�ĞŶ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵĞ�ŚĞŵ�ĚĞƐĐƌŝƚ�ĂďĂŶƐ͕�
ĂƚŽƌŐĂ�ƵŶ� ůůŽĐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�Ă�ĂƋƵĞůůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ� ƐŽĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ�ĐŽŵ�Ă�ŚŽŵĞƐ� ŝ�ƋƵĞ�ǀŝƵĞŶ�ĐŽŵ�Ă� ƚĂůƐ͘�
�ƋƵĞƐƚĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝĂů�ŶŽ�ƚĠ�ǀŝĚĂ�ƉƌžƉŝĂ�ŝ�ŶŽ�ƉƌŽǀŽĐĂ�ŝŶĞƋƵşǀŽĐĂŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�ĨĂĐŝŶ�ƵŶ�
ŵĂů�ƷƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƐŝĐŝſ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĞ�ŐĂƵĚĞŝǆĞŶ�ͲĐŽŵ�ƚĂŵƉŽĐ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ�ƵŶĂ�ĂĐƟƚƵĚ�
ĚĞ�ƐƵďŵŝƐƐŝſ�ĞŶ�ůĞƐ�ƉŽƐŝĐŝŽŶƐ�Ě͛ŽƉƌĞƐƐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐͲ͕�ƉĞƌž�ŽĨĞƌĞŝǆ�ƵŶƐ�Ɖƌŝǀŝ-
ůĞŐŝƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŝǆĞŶ�ůĞƐ�ĞůĞĐĐŝŽŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ŝ�ĂůƐ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�;ƐŽďƌĞƚŽƚ�ĐŝƐͿ�ƉŽĚĞŶ�ƌĞƚŽƌŶĂƌ�
Ɛŝ�ŚŽ�ĚĞƐŝƚŐĞŶ�Ž�Ɛŝ�ĞƐ�ĐĂŶƐĞŶ�Ě͛ŝŶĐŽŵƉůŝƌ�ĞůƐ�ŵĂŶĚĂƚƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͘��Ɛ�ĞǀŝĚĞŶƚ�ƋƵĞ�ĐĂů�ƉĂƌƟƌ�Ě͛ƵŶĂ�
ĂŶăůŝƐŝ�ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�ƟŶŐƵŝ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�ĐŽŵƉůĞǆŝƚĂƚƐ�ĚĞƌŝǀĂĚĞƐ�ĚĞů�ĐƌĞƵĂŵĞŶƚ�Ě͛ĞůĞŵĞŶƚƐ�
ƋƵĞ�ĚŽŶĞŶ�Ž�ƚƌĞƵĞŶ�ƉŽĚĞƌ�Ă�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ͕�ƉĞƌž�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ƐĞǆƵĂů�
ŝ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ŶŽ�ŚĂƵƌŝĂ�ĚĞ�ƐƵƉŽƐĂƌ�ƵŶĂ�ƌĞůĂƟǀŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞƐĐĂĨĞŢŶĂĚĂ�ŝ�ĚĞƐƉŽůŝƟƚǌĂĚĂ�ĚĞ�
ů Ă͛ŶăůŝƐŝ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝŶăŵŝĐĂ�ĚĞ�ůĞƐ�s^͕�ŝ�ƉĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌĐĂ�Ě͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�Ě͛ĞƌƌĂĚŝĐĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ŵĂƚĞŝǆĞƐ͘�
�Ɛ�ƉĞƌ�Ăŝǆž�ƋƵĞ�Ğŵ�ƐĞŵďůĂ�ƷƟů�ƐĞŐƵŝƌ�ƉĂƌůĂŶƚ�Ě͛ŚŽŵĞƐ͘
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linitatπο͘�>Ă�ŵŝƌĂĚĂ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƐŽ�ƚƌĞŶĐĂ�Ăŵď�ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƌŝ�ĚĞůƐ�ĂŐƌĞƐƐŽƌƐ�ĐŽŵ�
Ă�͞ŵŽŶƐƚƌĞƐ͕͟ �ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĂůŝĞŶĞƐ�ŝ�ĚĞƐĐŽŶĞŐƵĚĞƐ͘��Ŷ�ůĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ĠƐ�ƵŶ�ĞƌƌŽƌ�
ĞŶƚƌĂƌ�Ă�ů Ă͛ƵůĂ�Ă�ĨĞƌ�ƵŶ�ƚĂůůĞƌ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ�Ăŵď�Ğů�ƐƵƉžƐŝƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�
ĚĞů�ŐƌƵƉ�ƐſŶ�ƚŽƚĞƐ�͞ďŽŶĞƐ͟�ŝ�ŶŽ�ƚĞŶĞŶ�ƌĞƐ�Ă�ǀĞƵƌĞ�Ăŵď�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ŵĞŶƚƌĞ�
ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�Ŷ͛ĞǆĞƌĐĞŝǆĞŶ�ƐſŶ�͞ĂůƚƌĞƐ͕͟ �ƐŽǀŝŶƚ�ƌĞƉƌŽĚƵŝŶƚ�ƉƌŽũĞĐĐŝŽŶƐ�
ƌĂĐŝƐƚĞƐ�ŝ�ĐůĂƐƐŝƐƚĞƐ�;DĞƐƐŶĞƌ�μκλπͿ͘�

>Ă�ǀŝƐŝſ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƐŽ�ĞŶƐ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂ�Ăŵď�ƵŶĂ�ƌĞĂůŝƚĂƚ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ�ŝ�ĐĂƉŝůͼůĂƌ͕ �ƋƵĞ�
ŝŵƉůŝĐĂ�Ă�ƚŽƚƐͬĞƐ�ŝ�Ă�ĐĂĚĂƐĐƷ�ĚĞ�ŶŽƐĂůƚƌĞƐ͕�ƉĞƌƋƵğ�ĂĐĂďĂƌ�Ăŵď�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ŶŽ�
ǀĂ�ĚĞ�ƚƌĞƵƌĞ�ƵŶĞƐ�ƉŽƋƵĞƐ�ƉŽŵĞƐ�ƉŽĚƌŝĚĞƐ�ĚĞů�ĐŝƐƚĞůů͕�ƐŝŶſ�ĚĞ�ďŽůĐĂƌ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�
ƐĞŶĐĞƌ͘ ��ů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĚĞŝǆĂ�Ě͛ĞƐƚĂƌ�ĨŽƌĂ�ŝ�ůůƵŶǇ͕ �ƉĞƌ�ĞƐƚĂƌ�Ă�ƚŽƚ�ĂƌƌĞƵ͘�dŽƚŚŽŵ�
ĨŽƌŵĞŵ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐƌĂŶĂƚŐĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ŵĂũŽƌ�Ž�ŵĞŶŽƌ�ŵĞƐƵƌĂ͕�ƚĞŶŝŵ�
ŝŶƚĞƌŝŽƌŝƚǌĂƚƐ�ĞůƐ�ŵĂŶĚĂƚƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŐğŶĞƌĞ͕�ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝƚĂƚ͕�ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�
ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ĞƚĐ͘�sĂů�Ă�Ěŝƌ�ƚĂŵďĠ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ƌŽůƐ�ĚĞ�ǀşĐƟŵĂͲĂŐƌĞƐƐŽƌ�ĞƐƚăƟĐƐ͕�
ŚŽŵŽŐĞŶŝƐ͕�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�ŝ�͞ ĞƐƐĞŶĐŝĂůƐ͟�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞŝǆĞŶ͘�hŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƉŽƚ�ĞǆĞƌ-
Đŝƌ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ŝ�ƌĞďƌĞͲůĂ�ĞŶ�ůĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ�ğƉŽĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ͘�� Ă͛ůŐƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ͕�ůĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ�ĚĞ�ĨĞƌͲŚŝ�ĨƌŽŶƚ͕�ƉĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ĠƐ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ͘��Ŷ�ƚĂůůĞƌƐ͕�ǆĞƌƌĂĚĞƐ�
ŝ�ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ�ĠƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ĞǀŝƚĂƌ�ĞůƐ�ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ�ŵŽƌĂůŝƐƚĞƐ�ŝ�ǀĞƌƟĐĂůƐ�ƉĞƌ�
ƉĂƌƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĚŽƌƐͬĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ĂĨĞĐƚĂƚƐͬĚĞƐ�ƉĞƌ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�
ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͘��ŝǆž�ŐĞŶĞƌĂ�ŵŽůƚĂ�ĚŝƐƚăŶĐŝĂ�ŝ�ĂĐƟƚƵĚƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ͘�

dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕�ŶŽ�ƉĞƌĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝſ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů�ŶŽ�ǀŽů�Ěŝƌ�ƉĞƌĚƌĞ Ɛ͛�
ĞŶ�ĞůůĂ͘��Ŷ�ĐĂƉ�ĐĂƐ�Ɛ͛ŚĂ�Ě͛ŽďůŝĚĂƌ�ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĞƐ�
ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ŝ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ�ĞŶĨƌŽŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂŶ�Ě Ă͛ƐƐƵŵŝƌ�ƚĞŶŝŶƚ�ĞŶ�
ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�ƉŽƐŝĐŝŽŶƐ�ĂƐŝŵğƚƌŝƋƵĞƐ�ĞŶ�ůĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ũĞƌĂƌƋƵŝĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ͘��ĞƐ�
ĚĞ�ůĞƐ�ƉĞĚĂŐŽŐŝĞƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�;DĂŚĞƌ�ŝ�dŚŽŵƉƐŽŶ�μκκλ͕�^ŚƌĞǁƐďƵƌǇ�λσσν͕�
�ŝŐůŝĂ�ŝ�:ŝŵĠŶĞǌ�μκλμͿ�ŝ�ůĞƐ�ŵŝƌĂĚĞƐ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟǀĞƐ�;KƵĚƐŚŽŽƌŶ͕�^ƚƵƚǌŵĂŶ�ŝ�
:ĂĐŬĞƩ�μκλοͿ�ĠƐ�ŵŽůƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ƉƵŶƚ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ�ƐŝŐƵŝ�ĐůĂƌ�ƉĞƌ�
poder fer un acompanyament en la presa de responsabilitat (també com a 

ŝŶƐƟƚƵĐŝſͿ�ŝ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƉŽƐĂĚĂ�ĞŶ�ŵĂƌǆĂ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ƌĞƉĂƌĂĐŝſ͘�YƵĂŶ�ĞƐ�

πο�  Per veure un anàlisi de noves formes d’expressió de la dominació masculina al voltant del tema 
ĚĞ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�ƐĞǆƵĂůƐ͕�ƋƵĞ�ŝŶĐůŽƵ�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ůĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶƐ�ƉƷďůŝƋƵĞƐ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚ�Ě͛ĞƋƵŝƉƐ�
Ě͛ŚŽŵĞƐ�ĚĞů�ŵſŶ�ĚĞů�ĨƵƚďŽů�ĚĞ�ƐƵƉŽƐĂĚĂ�ƌĞƉƌŽǀĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶƐ�ƉĞƌž�ƋƵĞ�Ăů�ĮŶĂů�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�
ƵŶ�ƌŝƚƵĂů�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ƉĞƌǀĞƌƐ͕�ǀĂů�ůĂ�ƉĞŶĂ�ůůĞŐŝƌ�ů Ă͛ŶăůŝƐŝ�ĚĞ�WĂƐĐŽĞ�ŝ�,ŽůůĂŶĚĞƌ�;μκλπͿ͘�dĂŵďĠ�ǀĂů�
ůĂ�ƉĞŶĂ�ůůĞŐŝƌ��ŽŶŶĞůů�ŝ�DĞƐƐĞƌƐĐŚŵŝĚƚ�;μκκοͿ�ƋƵĞ�ĂƉƵŶƚĞŶ�ƋƺĞƐƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŵĂů�ƷƐ�ĚĞů�
ĐŽŶĐĞƉƚĞ�͞ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ŚĞŐĞŵžŶŝĐĂ͘͟ �
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ƚƌĞďĂůůĂ�Ăŵď�ŐƌƵƉƐ�Ɛ͛ŚĂ�ĚĞ�ƚĞŶŝƌ�ů͛ŚĂďŝůŝƚĂƚ�ĚĞ�ƐĂůƚĂƌ�ƌăƉŝĚ�ĚĞ�ů Ă͛ŶăůŝƐŝ�ĞƐƚƌƵĐ-

ƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĞƐ�s^�Ă�ůĞƐ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ƉƌžƉŝĞƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�ƋƵĞ�Ă�ƉĂƌƚ�Ě͛ĞƐƚĂƌ�
ŐĞŶĞƌĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕�ƐŽǀŝŶƚ�ƚĞŶĞŶ�ŶŽŵƐ�ŝ�ĐŽŐŶŽŵƐ�ŝ�ŵĂůĞƐƚĂƌƐ�ĂĐƵŵƵůĂƚƐ͘�^ŽǀŝŶƚ�
Ɛ Ă͛ƌƌŝďĂ�Ă�ƵŶ�ŐƌƵƉ�ƉĞŶƐĂŶƚ�ĞŶ�ĨĞƌ�ƵŶ�ƚĂůůĞƌ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ĚĞ�ů Ă͛ƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�
>'d�ͲĨžďŝĐ�Ž�ĚĞů�ĐŝďĞƌĂƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�;ĐŽŵ�Ɛŝ�ĂƌƌŝďĠƐƐŝŵ�ĂďĂŶƐ�ĚĞů�͞ ĐŽŶƚĂŐŝ͟�ĞŶ�
ƵŶ�ƐĞŶƟƚ�ďŝŽŵğĚŝĐͿ�ŝ�Ɛ Ă͛ĐĂďĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ�ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�Ě͛ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſ�ŝ�ĞǆƉƌĞƐƐŝſͬ
ĞƐĐŽůƚĂ�ĚĞů�ŵĂůĞƐƚĂƌ�Ě͛ƵŶĂ�ĚŝŶăŵŝĐĂ�ǀŝŽůĞŶƚĂ�ƉƌžƉŝĂ�ĚĞů�ŐƌƵƉ͘��Ɛ�ƉĞƌ�Ăŝǆž�
ƋƵĞ�ĠƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉŽƐĞŶ�ĚĂǀĂŶƚ�ĚĞ�ŐƌƵƉƐ�Ă�ƉĂƌůĂƌ�
ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ƐŝŐƵŝŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ĚĞů�ĐĂŵƉ�ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƟƵ�ŝ�ŶŽ�Ě Ă͛ůƚƌĞƐ�ăŵďŝƚƐ�
com pot ser el policial.

Donada aquesta complexitat no és estrany que les recerques que estudien 

ĞůƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�ƉƌĞǀĞŶƟƵƐ�Ě Ă͛ƌƌĞƵ͕�ĐŽŵ�ůĂ�ĚĞ�^ƚŽƌĞƌ�Ğƚ�Ăů�;μκλπͿ͕�ŽďƐĞƌǀŝŶ�
superposicions ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ƉƌŝŵăƌŝĂ͕�ƐĞĐƵŶĚăƌŝĂ�ŝ�ƚĞƌĐŝăƌŝĂ͕�Ğů�ƋƵĞ�ĞŶƐ�
ƉŽƌƚĂ�Ă�ĂĮƌŵĂƌ�ƋƵĞ�ĠƐ�ƵŶĂ�ĚŝƐƟŶĐŝſ�ŵĠƐ�͞ŝĚĞĂů͟�ƋƵĞ�ĂůƚƌĂ�ĐŽƐĂ͕�ƋƵĞ�ƉĂƌƚĞŝǆ�
ĚĞ�ůĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ŶŽŵĠƐ�ĐŽŵ�Ă�ĂŐƌĞƐƐŝſ�ƉƵŶƚƵĂů͘�dğĐŶŝĐĂŵĞŶƚ�ůĂ�ƉƌĞ-

ǀĞŶĐŝſ�ƉƌŝŵăƌŝĂ�ƚĠ�Ă�ǀĞƵƌĞ�Ăŵď�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�Ğů�ŵŽŵĞŶƚ�͞ƉƌĞͲƉĂƚŽŐğŶŝĐ͟�
Ăŵď�Ğů�ĐŽŶũƵŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͕�ĠƐ�Ă�Ěŝƌ͕ �ƋƵĂŶ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞƐƚă�ůůƵŶǇ͘�:Ă�
ŚĞŵ�ǀŝƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſ�ăŵƉůŝĂ�ĚĞ�s^�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƐŽ͕�ĂƋƵĞƐƚ�
ŵŽŵĞŶƚ�ĞŶ�ƌĞĂůŝƚĂƚ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞŝǆ�Ăŝǆş�ƋƵĞ�ĠƐ�ƉƌŽďůĞŵăƟĐ�ƋƵĂŶ�ĞƐ�ǀŽů�ĂƉůŝĐĂƌ�
ůĂ�ůžŐŝĐĂ�ĚĞ�ůĞƐ�͞ǀĂĐƵŶĞƐ͟�ĚŝƐƐĞŶǇĂŶƚ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ƉƵŶƚƵĂůƐ�;ĐŽŵ�ůĞƐ�ơƉŝƋƵĞƐ�
ǆĞƌƌĂĚĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�ŚŽƌĂ�ƐŽďƌĞ�ǆĂƌǆĞƐ�ƐŽĐŝĂůƐ�ŝ�ǀŝŽůğŶĐŝĂͿ͘

>Ă�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ƐĞĐƵŶĚăƌŝĂ͕�ĞŶ�ĐĂŶǀŝ͕�ǀĂ�ĚŝƌŝŐŝĚĂ�Ă�ĞǀŝƚĂƌ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ŐƌƵƉƐ�Ăŵď�
ŵĂũŽƌƐ�ƌŝƐĐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƵƌĞ�ůĂ�ŵĂůĂůƟĂ�ĞƐ�ĐŽŶƚĂŐŝŢŶ͘�>Ă�ƚƌĂĚƵĐĐŝſ�Ăů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�
ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ƐŽǀŝŶƚ�ŚĂ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƚ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�Ăŵď�ŐƌƵƉƐ�ĚĞ�ũŽǀĞƐ�Ž�ŐƌƵƉƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐƐ�
ĚĞ�ĚŽŶĞƐ�Ž�ŚŽŵĞƐ�ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ƌĞĨŽƌĕĂƌ�ĨĂĐƚŽƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſ�ĞŶ�ůĞƐ�ƉƌŝŵĞƌĞƐ�ŝ�
ƌĞĚƵŝƌ�ĞůƐ�ĨĂĐƚŽƌƐ�ĚĞ�ƌŝƐĐ�Ě͛ĞǆĞƌĐŝƌ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ĞŶ�ĞůƐ�ƐĞŐŽŶƐ͘

�ďŽƌĚĂƌĞŵ�ůĞƐ�ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂ�ĂƉŽƐƚĂ�ĞŶ�ĞůƐ�ƐĞŐƺĞŶƚƐ�ƐƵďĂƉĂƌƚĂƚƐ�
ŝ�ĐŽŵƉĂƌƟƌĠ�ĂůŐƵŶĞƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ͕�Ğů�ƋƵĞ�ĞƐƚă�ĐůĂƌ�ĠƐ�ƋƵĞ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ĚŽƐ�
ŶŝǀĞůůƐ�ĚŝİĐŝůŵĞŶƚ�ĞƐ�ƉŽĚĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ƚĞƌĐŝăƌŝĂ͘��ƋƵĞƐƚĂ�
ƷůƟŵĂ�ƚĞžƌŝĐĂŵĞŶƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚ�͞ƉŽƐƚƉĂƚŽŐğŶŝĐ͕͟ �ĠƐ�Ă�Ěŝƌ͕ �ƵŶ�ĐŽƉ�
ƉĂƐƐĂĚĂ�ůĂ�ŵĂůĂůƟĂ�Ž�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ŝ�ĞƐ�ďĂƐĂ�ĞŶ�ŝŶƚĞŶƚĂƌ�ĞǀŝƚĂƌ�͞ƌĞĐĂŝŐƵĚĞƐ͘͟ �

dĂŵďĠ�ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ĚĞ�ŵĠƐ�ĚĞ�ƋƵŝŶǌĞ�ĂŶǇƐ�ĚĞ�ƚƌĞďĂůů�Ă� ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
CanĚĞůĂ�Ăŵď�ũŽǀĞƐ�ŝ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ĞŶƐ�ƉŽƌƚĂ�Ă�ƋƺĞƐƟŽŶĂƌ�ů͛ƷƐ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ�
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Edurne Jiménez Pérez

ĚŝƐƟŶĐŝſ͘��Ŷ�ĞůƐ�ŵĂƚĞŝǆŽƐ�ƚĂůůĞƌƐ�ĚĞ�ƐƵƉŽƐĂĚĂ�͞ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͟�ĠƐ�ŚĂďŝƚƵĂů�ƋƵĞ�
ĞƐ�ĚŽŶŝŶ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�ŵĂƐĐůŝƐƚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�;ŝŶƐƵůƚƐ͕�ďƵƌůĞƐ͕�
ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�Ě Ğ͛ǆĐůƵƐŝſ͕�ŝŶǀŝƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſͿ�ŝ�ŝŶĐůƷƐ�ĐĂƉ�Ă�ůĞƐ�ŵĂƚĞŝǆĞƐ�ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͕�
ƉĞƌ�ŶŽ�ƉĂƌůĂƌ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�ƐĞǆŝƐƚĞƐ�ŝ�ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀĞƐ�ŵĞŶǇƐ�ǀŝƐŝďůĞƐ�
;ŽĐƵƉĂĐŝſ�ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂ�ĚĞůƐ�ƚŽƌŶƐ�ĚĞ�ƉĂƌĂƵůĂ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚ�ĚĞůƐ�ŶŽŝƐ�ŝ�ŚŽŵĞƐ͕�ĐŽ-

ŵĞŶƚĂƌŝƐ�ĐŽͲĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚƐ�ĐĂƉ�Ă�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�ŝ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͕�ĂĐƟƚƵĚƐ�
>'d�ͲĨžďŝƋƵĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ�Ě͛ĂůƚƌĞƐͿ͘��Ŷ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĞƐ͕�ƉĞŶƐĂƌ�ƋƵĞ�
Ɛ͛ĞƐƚă�ĂƌƌŝďĂŶƚ�͞ĂďĂŶƐ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ͟�Ğŵ�ƐĞŵďůĂ͕�ĐŽŵ�Ă�ŵşŶŝŵ͕�ĚĞƐƵďŝĐĂƚ͘

ϯ͘ϯ͘��ƵůƉĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ƋƵŝ�ƌĞƉ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ

��ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ�Ě͛ƵŶĂ�ǀŝƐŝſ�ƋƵĞ�ĞŶƚĠŶ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ĐŽŵ�Ă�ŝŶĞǀŝƚĂďůĞƐ͕�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶ-

Đŝſ�ƐŽǀŝŶƚ�Ɛ͛ŚĂ�ĐĞŶƚƌĂƚ�ŵĠƐ�ĞŶ�Ğů�ĨŽŵĞŶƚ�ĚĞůƐ�ĨĂĐƚŽƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſ�ĂƐƐŽĐŝĂƚƐ�Ă�
ƋƵŝ�ƉĂƚĞŝǆ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ĐŽŵ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ƉĂƐƐĂ�ĞŶ�Ğů�ƌĞĐƵůů�Ě Ğ͛ƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ƋƵĞ�
ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ƉŽĚĞŶ�ƉƌĞŶĚƌĞ�Ă�ĐĂƐĂ͕�Ăů�ĐŽƚǆĞ�Ž�ĂůƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ƉƷďůŝĐƐ�ĚĞ�dƌƵũĂŶŽ�
;λσσρͿ͘�WĞƌ�ƵŶĂ�ďĂŶĚĂ͕�ĐĂů�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƋƵĞ�͞ Ğů�ƉĞƌŝůů͟�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�ĚĞ�s^�ŶŽ�
ĞƐƚă�ůŽĐĂůŝƚǌĂƚ͕�ŝ�ŶŽ�ĞƐ�ĚſŶĂ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ�ĨŽƌĂ�ĚĞ�ĐĂƐĂ�Ŷŝ�ĞŶ�ĞŶƚŽƌŶƐ�Ăŵď�ŐĞŶƚ�
ĚĞƐĐŽŶĞŐƵĚĂ�ŽŶ�ĞƐ�ƉŽĚĞŶ�ĂĐƟǀĂƌ�ĐĞƌƚƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſ͕�Ăů�ĐŽŶƚƌĂƌŝ͘�WĞƌ�
ů Ă͛ůƚƌĂ͕�Ăŵď�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ĠƐ�ĨăĐŝů�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌ�ƵŶĂ�ůžŐŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƌ�ĞŶ�ůĞƐ�
ĚŽŶĞƐ͕�ŝŶĨĂŶƚĞƐĞƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐŽůͼůĂďŽƌĂ�ĞŶ�ĐĂƉ�ĐĂƐ�Ăů�ƉƌŽĐĠƐ�
Ě Ă͛ƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚ�ŝ�ĚĞ�ĨŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ůůŝďĞƌƚĂƚ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂƵƌŝĂ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƵƌĞ͘��Ăů�ƚĞŶŝƌ�
cura per tal que no acabin interioritzant indirectament que la responsabilitat 

ĚĞ�ƉŽƐĂƌ�Į�Ă�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĠƐ�ďăƐŝĐĂŵĞŶƚ�ƐĞǀĂ�Ž�ƋƵĞ�ƐſŶ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ůĞƐ�
ƋƵĞ�ŚŽ�ƉƌŽǀŽƋƵĞŶ͘�WĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ĞŶ�ů ă͛ŵďŝƚ�ĞƐĐŽůĂƌ�ĠƐ�ƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚ�ƋƵĞ�ĞŶĐĂƌĂ�
Śŝ�ŚĂŐŝ�ŶŽƌŵĂƟǀĞƐ�ƋƵĞ�ůŝŵŝƟŶ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ǀĞƐƟƌ�ĚĞ�ůĞƐ�ŶŽŝĞƐ�Ăů�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ĞƐ-
ĐŽƚƐ͕�shorts͕�ĞƚĐ͘�ĐŽŵ�ƌŽďĂ�ŶŽ�ĂĚĞƋƵĂĚĂ�ŝ�ƋƵĞ�ƉƌŽǀŽĐĂ�ĞůƐ�ŶŽŝƐ͘��ů�ŵĂƚĞŝǆ�ƉĂƐƐĂ�
Ăŵď�ů Ă͛ƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ͕�ƋƵĂŶ�ƉŽƐĞŵ�ƚŽƚ�Ğů�ĨŽĐƵƐ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ�ĞŶ�ƋƵğ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
ĂŐƌĞĚŝĚĂ�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉŝ�ĐĞƌƚĞƐ�ŚĂďŝůŝƚĂƚƐ�;ĚĞŵĂŶĂƌ�ĂũƵĚĂ�Ž�ĨĞƌ�ŵĠƐ�ĂŵŝĐƐͬŐƵĞƐͿ�
Ž�ŵŽĚŝĮƋƵŝ�ĞůƐ�ƐĞƵƐ�ŝƟŶĞƌĂƌŝƐ�ŝ�ĐŽƐƚƵŵƐ�ƉĞƌ�ĐĞƌĐĂƌ�ŵĠƐ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ͘�

�ů�ĨĞƚ�ĚĞ�ƉŽƐĂƌ�Ğů�ĨŽĐƵƐ�ĞŶ�ůĂ�͞ƌĞĚƵĐĐŝſ�ĚĞ�ƌŝƐĐŽƐ͟�ƋƵĞ�ƉŽƚ�ĨĞƌ�ůĂ�͞ƉŽƚĞŶĐŝĂů�
ǀşĐƟŵĂ͟�ƚĞŶĚĞŝǆ�Ă�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĐƵůƉĂ�ŝ�ůĂ�ǀĞƌŐŽŶǇĂ͕�ĞŵŽĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ĂƉĂƌĞŝǆĞŶ�
ŵŽůƚ�ĨƌĞƋƺĞŶƚŵĞŶƚ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ƉĞƌƋƵğb compleixen la funció 

ĚĞ�͞ƉƌŽƚĞŐŝƌ͟�Ă�ƋƵŝ�ĂŐƌĞĚĞŝǆ͘
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

YƵĞ�Śŝ�ŚĂŐŝ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě Ă͛ƵƚŽĐƵƌĂ�ƋƵĞ�ŝŵƉůŝƋƵŝŶ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ�ĚĞůƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂ-

ments i restriccions a les llibertats fonamentals posades en marxa sobretot 

ƉĞƌ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ƉĞƌ�Ă�ĞǀŝƚĂƌ�s^͕�ŶŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŵĂƚĞŝǆĞƐ�
ŚĂŐŝŶ�ĚĞ�ƚƌĂĚƵŝƌͲƐĞ�ĞŶ�Ğů�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉŽůşƟƋƵĞƐ�ƉƷďůŝƋƵĞƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĞƐ͘�WĞƌ�
ĞǆĞŵƉůĞ͕�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽůƵĐŝſ�Ăů�sexpreading�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉůĂŶƚĞũĂ�ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ�ƐŝŐƵŝ�
ƋƵĞ�ůĞƐ�ŶŽŝĞƐ�ĚĞŝǆŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�ƐĞǆƟŶŐ͕�ĠƐ�ƵŶĂ�ŵĞƐƵƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞƐƚƌŝŶŐĞŝǆ�ůĂ�
llibertat sexual de les dones i les responsabilitza del mal ús que es fa de les 

ƐĞǀĞƐ�ĨŽƚŽƐ�;�ĚƉĂĐ�ŝ��ĂŶĚĞůĂ�μκμκͿ͘�YƵĂŶ�Ăŝǆž�ƐƵĐĐĞĞŝǆ�ĞƐ�ĐŽƌƌĞ�Ğů�ƌŝƐĐ�ĚĞ�
ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂƌ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ƚĂů�ĐŽŵ�ĚğŝĞŵ�ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕�ũĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƚƌĂĐƚĂ�ƵŶĂ�
ƉƌŽďůĞŵăƟĐĂ�ƐŽĐŝĂů�ĐŽŵ�Ɛŝ�ĨŽƐ�ŝŶĞǀŝƚĂďůĞ͕�ŝŵŵƵƚĂďůĞ͕�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞů�ƋƵĞ�ĠƐ�
ŶĂƚƵƌĂů͕�ƚƌĂŶƐŵĞƚĞŶƚ�ƵŶĂ�ƐğƌŝĞ�ĚĞ�ŵŝƐƐĂƚŐĞƐ�ƉƌŽďůĞŵăƟĐƐππ͗

λ͘� �ůƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐ�ŵŽĚŝĮĐĂďůĞƐ�ĐŽŵ�Ă�ŵĞƐƵƌĂ�Ě Ă͛ƵƚŽĐƵƌĂ�ƐſŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƚƐ�
ĐŽŵ�ůĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�;ĐĂŵŝŶĂƌ�ƐŽůĂ͕�ĞŵďŽƌƌĂƚǆĂƌͲƐĞ͕�ĚƌŽŐĂƌͲƐĞ͕�ƐŽƌƟƌ�
Ăŵď�ĚĞƐĐŽŶĞŐƵƚƐ͕�ƉĂƌůĂƌ�Ăŵď�ĚĞƐĐŽŶĞŐƵƚƐ�Ăů�ĐĂƌƌĞƌ͕ �ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ǀĞƐƟƌͲƐĞͬ�
ŵŽƵƌĞ Ɛ͛ͬ�ďĂůůĂƌͬ�ƉĂƌůĂƌ͖�ĞŶǀŝĂƌ�ĨŽƚŽƐ�ƐĞǆŝƐ�Ă�ůĂ�ƚĞǀĂ�ƉĂƌĞůůĂ�ƐĞǆƵĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘

μ͘�>Ă�͞ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͟�ĞƐ�ĨĂ�Ă�ĐŽƐƚĂ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌ�ůĂ�ůůŝďĞƌƚĂƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽ-

ŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ĞŶ�ůůŽĐ�Ě Ă͛ƉƵŶƚĂƌ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�ůĞƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ�Ž�ĞůƐ�ƉĂƚƌŽŶƐ�
ĚĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ�ƉĂƚƌŝĂƌĐĂůƐ͕�ĚĞ�ĚŽŵŝŶĂĐŝſ͕�Ě͛ŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ů Ă͛ůƚƌĞͬĂ͘

3. >͛ ĂŵĞŶĂĕĂ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŽůĂĐŝſ�ƉŽƚ�ŐƵĂŶǇĂƌ�ĞƐƉĂŝ�ŝ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ�ƚŽƚĂ�
ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ǀŝƚĂů�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞƚŽƚ͕�ĚĞƐ�ƋƵĞ�ƐſŶ�ŶĞŶĞƐ�ĮŶƐ�ƋƵĞ�ƐſŶ�
ŐƌĂŶƐ͘��ƋƵĞƐƚƐ�ĞƌƌŽƌƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�ŐĞŶĞƌĞŶ�ƵŶ�backlash�ƋƵĞ�ƌĞĨŽƌĕĂ�ůĂ�
dominació masculina en mantenir-la incommovible.

4. �Ɛ�ƚĞŶĚĞŝǆ�Ă�ƉŽƐƚĞƌŐĂƌ�Ž�ƌĞŶƵŶĐŝĂƌ�Ă�ƚƌĞďĂůůĂƌ�Ăŵď�ĞůƐ�ƋƵŝ͕�ƉĞůƐ�ůůŽĐƐ�ĚĞ�
ƉƌŝǀŝůĞŐŝ�ƋƵĞ�ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚ�ĞůƐ�ŚĂŶ�ĞƐƚĂƚ�ĂƚŽƌŐĂƚƐ͕�ƌĞďĞŶ�ŵĂŶĚĂƚƐ�ƉĞƌ�Ă�ů Ğ͛ǆĞƌĐŝĐŝ�
ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ƐŽďƌĞ͕�ĚĞ�ƐƵƉƌĞŵĂĐŝĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ƐĞǆƵĂůŝƚĂƚ�;ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſ�Ăŵď�ĂůƚƌĞƐ�
ĞŝǆŽƐ�ĐŽŵ�ůĂ�ŶĂĐŝŽŶĂůŝƚĂƚ͕�ƌĞůŝŐŝſ͕�ŝĚŝŽŵĂ͕�ĐůĂƐƐĞ͕�ĞĚĂƚ͕�ĞƐƚĂƚ�ĚĞ�ƐĂůƵƚ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘�

^ŝ�ĞŶƚĞŶĞŵ�ƋƵĞ�ŶŽ�Śŝ�ŚĂ�ƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵŐƵŝŶ�ĨĞƌ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�
ƋƵĞ�ƉƌŽǀŽƋƵŝ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƉĂƚĞŝǆĞŶ͕�ŶŽ�Ɛ͛ŚĂƵƌŝĞŶ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌ�ĞůƐ�ƐĞƵƐ�

ππ����ǆƚƌĞƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ǀĂŵ�ĞůĂďŽƌĂƌ�ũƵŶƚĂŵĞŶƚ�Ăŵď�ůĂ�WĂƚƌŝĐŝĂ�'ŽŶǌĄůĞǌ�ƉĞƌ�ů �͛ŐğŶĐŝĂ�ĚĞ�
^ĂůƵƚ�WƷďůŝĐĂ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ�Ăů�μκλσ�ĞŶ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌŶ�ƟƚƵůĂƚ͗�͞�ŝŶĞƐ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůƐ�ŝ�ŵĞƚŽĚŽůžŐŝ-
ƋƵĞƐ�ƉĞů�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�ĚĞ�ĨŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ĞƋƵŝƚĂƟǀĞƐ͘͟
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Edurne Jiménez Pérez

ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐ͘��ƐƟĐ�Ě Ă͛ĐŽƌĚ͕�Ăŝǆž�Ɛş͕�ƋƵĞ�Ğů�ĨŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ĚĞ�ů Ă͛Ƶ-

ƚŽĚĞĨĞŶƐĂ�ĞƐ�ƚŽƌŶĂ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ�ŝ�ƷƟů�ƉĞƌ�ƌĞƐƉŽŶĚƌĞ�Ă�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�;,ŽůůĂŶĚĞƌ͕ �
μκλξͿ͕�ŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŝǆ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�ĞůƐ�ŝŵĂŐŝŶĂƌŝƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐŽƐƚĞŶĞŶ�;ĚŽŶĞƐсǀşĐ-

ƟŵĞƐсƉĂƐƐŝǀĞƐсĚğďŝůƐͿ�ŝ�ůĂ�ŝŶĚĞĨĞŶƐŝſ�ĂƉƌĞƐĂ͘�

dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕�ĠƐ�ĨŽŶĂŵĞŶƚĂů�ƌĞĚŝƌŝŐŝƌ�Ğů�ĨŽĐƵƐ�ĚĞůƐ�ŵŝƐƐĂƚŐĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�
de lluita contra les violències per tal d’incidir en les diferents normes que 

sustenten les VS. Podem desenvolupar diferents enfocaments.

�Ŷ�ƉƌŝŵĞƌ�ůůŽĐ͕�ƌĞĐŽŵĂŶĞŵ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƚƌĞďĂůůŝ�ůĂ�ĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ�ĚĞůƐ�ŵĂŶĚĂƚƐ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ǀŝŽůĞŶƚĂ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉŽůŝƟƚǌĂĚĂ�ĂƐƐƵŵŝŶƚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐ�
ĞŶ�ůůŽĐ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĂƌͲƐĞ�Ă�ů Ă͛ƵƚŽĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ�ƉƌŽƉŝ�ĚĞ�ŵŽůƚƐ�ŐƌƵƉƐ�Ě͛ŚŽŵĞƐ�ƋƵĞ�
ǀŽůĞŶ�Ă�ƉƌŝŽƌŝ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�;�ǌƉŝĂǌƵ�μκλρͿ͘�̂ ĞŐŽŶ͕�ĠƐ�ĨŽŶĂŵĞŶƚĂů�
ůĂ�ƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ�ĨƌŽŶƚ�ůĞƐ�s^͕�ůĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ĞŶĐĂŵŝŶĂ-

ĚĞƐ�Ă�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�ůĂ�ƌĞĂĐĐŝſ�ĚĂǀĂŶƚ�ůĞƐ�ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�s^�ƋƵĞ�ĚĞ�ǀĞŐĂĚĞƐ�
ŝŵƉůŝƋƵĞŶ�Ă�ƚĞƌĐĞƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ŝ�Ğů�ƚƌĞďĂůů�ĚĞ�ĐĂŝƌĞ�ŐƌƵƉĂů�ŝ�ƐŝƐƚğŵŝĐ͘�dƌĞŶĐĂƌ�
Ğů�ƐŝůĞŶĐŝ�ŝ� ůĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŝǀĂĐŝƚĂƚ�Ž�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉŽĚĞŵ�ĨĞƌ�ƌĞƐ�ƉĞƌƋƵğ�͞ĠƐ�
ŶĂƚƵƌĂů͘͟ ��ǆĞŵƉůĞ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚ�ƐĞƌŝĞŶ�ƚĂůůĞƌƐ�Ăŵď�ŶŽŝƐ�ŝ�ŚŽŵĞƐ�ƉĞƌ�
ƚĂů�ƋƵĞ�ƌĞƉƌŽǀŝŶ�ůĞƐ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�ŝ�ĂĐƟƚƵĚƐ�ŵĂƐĐůŝƐƚĞƐ�ĚĞůƐ�ƐĞƵƐ�ĐŽŶŐğŶĞƌĞƐ�
i no es quedin en silenci. Hem de recordar que la sobre conformitat amb la 

ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ƚĠ�ŵŽůƚ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠƐ�ŐƌƵƉĂů͕�ĚĞ�ƐĞŶƟƌ�ĂĐĐĞƉƚĂĐŝſ�ŝ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ͕�ŝ�ĚĞ�
ƉŽƌ�Ă�ů͛ŚŽŵŽĨžďŝĂ͖�ĂŶĂŶƚ�ŵĠƐ�ĞŶůůă�Ě͛ƵŶĂ�ƐŝŵƉůĞ�ƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝſ�ƌĂĐŝŽŶĂů�
ŵĠƐ�Ž�ŵĞŶǇƐ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�Ž�ğƟĐĂ�;DĞƐƐŶĞƌ�μκλπͿ͘�dĞƌĐĞƌ͕ �ƉŽĚĞŵ�ƌĞĚŝƌŝŐŝƌ�Ğů�
ĨŽĐƵƐ�ĐĂƉ�Ă�ĐŽŵ�ĞƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ�ĞůƐ�ĞƐƉĂŝƐ�ƉƷďůŝĐ͕�ĞƐĐŽůĂƌ͕ �ĚŽŵğƐƟĐ͕�ĞƚĐ͕͘�ŝ�
Ğů�ƐĞƵ�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ�ĨĂĐŝůŝƟŶ�Ž�ĚŝĮĐƵůƟŶ�ĐĞƌƚƐ�ƵƐŽƐ͕�ĐŽƐĂ�ƋƵĞ�ĞŶƐ�
ƚŽƌŶĂƌŝĂ�Ă�ƉŽƌƚĂƌ�ĂůƐ�ĚŽƐ�ƉƌŝŵĞƌƐ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚƐ͘��Ŷ�ůĂ�ƐĞĐĐŝſ�ξ͕�ƉƌĞƐĞŶƚŽ�ďŽŶĞƐ�
ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ŽŶ�ƚƌĂĐƚŽ�ĚĞ�ŵŽƐƚƌĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚƐ͘�

ϯ͘ϰ͘��ƐƟŐŵĂƟƚǌĂƌ�ŐƌƵƉƐ

La darrera alerta té a veure amb què la idea de risc porta fàcilment a parlar 

ĚĞ�͞ŐƌƵƉƐ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͟�ĐŽŵ�ĂƋƵĞůůƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŶ�ŵĠƐ�ƌŝƐĐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƵƌĞ�
ƵŶĂ�ŵĂůĂůƚŝĂ�Ž͕�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ĐĂƐ͕�ĚĞ�ƉĂƚŝƌ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�Ž�ĞǆĞƌĐŝƌͲůĂ͘��ŝǆž�ƉŽƚ�
ĨĞƌ�ĐĂƵƌĞ�ĞŶ�ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�Ě͛ĞƐƚŝŐŵĂƚŝƚǌĂĐŝſ�ŝ�ĚĞ�ƉğƌĚƵĂ�ĚĞů�ƐĞŶƚŝƚ�ĚĞ�ƌĞƐ-
ponsabilitat col·lectiva. 
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

^ŝ�ĞŶƚĞŶĞŵ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^͕�ŵĠƐ�ĞŶůůă�ĚĞů�ĐŽŶŇŝĐƚĞ�ŝŶƚĞƌƐƵďũĞĐƟƵ͕�ŝ�ĚĞ�ůĂ�ƋƺĞƐ-
Ɵſ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂů͕�ĞůƐ�ƌŝƐĐŽƐ�ĚĞ�ƉĂƟƌͬĞǆĞƌĐŝƌͲůĞƐ�ƐſŶ�ŵŽůƚ�ĂŵƉůŝƐ�ŝ�ǀĞŶĞŶ�
ĚĞĮŶŝƚƐ�ďăƐŝĐĂŵĞŶƚ�ƉĞƌ� ůĞƐ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ĞŶ� ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſ�Ăŵď�
ĂůƚƌĞƐ�ĞŝǆŽƐ�ĐŽŵ� ů͛ĞĚĂƚ͕� ůĂ�ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂ�Ž� ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ� ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘�WĞƌ� ƚĂŶƚ�
ŶŽ�Śŝ�ŚĂ�ŐƌƵƉƐ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͕� ƐŝŶſ�ŵŽŵĞŶƚƐ� ŝ�ĞƐƉĂŝƐ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǌĂĚŽƌƐ�ĚĞ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐ�ŐƌƵƉƐ�ƐŽĐŝĂůƐ͘�>ĞƐ�ŶŽŝĞƐ�ũŽǀĞƐ�ŶŽ�ƐſŶ�ŵĠƐ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�
ĂĚƵůƚĞƐ�ƉĞƌ�ƐĠ͕�ƐŝŶſ�ƋƵĞ�ů Ă͛ĚƵůƟƐŵĞ�ƐĞ�ƐƵŵĂ�Ăů�ŵĂƐĐůŝƐŵĞ�ŝ�Ğů�ƐĞǆŝƐŵĞ�ŐĞ-

ŶĞƌĂŶƚ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŵĂũŽƌ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſ�Ž�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚ͘��ŝǆž�ƐĞŶƐĞ�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�
ĐŽŵƉƚĞ�ĂůƚƌĞƐ�ĞŝǆŽƐ�ƋƵĞ�ƚĂŵďĠ�Śŝ�ƐſŶ͘

En els darrers anys l’OMS recomana el GĞŶĚĞƌ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ��ƉƉƌŽĂĐŚ 

ĐŽŵ�Ă�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͕�ĐŽƐĂ�ƋƵĞ�ǀĂ�ĞŶ�ĐŽŚĞƌğŶĐŝĂ�Ăŵď�Ğů�
ƋƵĞ�ĞƐ�ƉƌŽƉŽƐĂ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ͕�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĞƐƚă�ŽƌŝĞŶƚĂƚ�Ă�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ƋƵĞ�ĞƐ�
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉŝŶ�ŚĂďŝůŝƚĂƚƐ�Ě Ă͛ŶăůŝƐŝ�ĐƌşƟĐĂ�ŝ�ĞƐ�ƌĞĐŽŶĞŐƵŝŶ�ĞůƐ�ĞĨĞĐƚĞƐ�ŶŽĐŝƵƐ�
ĚĞ�ƐĞŐƵŝƌ�ƌşŐŝĚĂŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ĞůƐ�ŵĂŶĚĂƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝ-
ƚĂƚ�ǀŝŽůĞŶƚĂ͕�ĂůŚŽƌĂ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŝŶƚĞŶƚĂ�ĂƚƵƌĂƌ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐ�ŝ�ĂĐƟƚƵĚƐ�
ĞŶƚƌĞ� ĞůƐ� ŐƌƵƉƐ�Ě͛ŝŐƵĂůƐ� ;DŝůůĞƌ� μκλςͿ͘� �ů� ƋƵĞ�ĠƐ�ŶĞŐĂƟƵ�ĠƐ�ƋƵĞ� ĂƋƵĞƐƚĂ�
ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ƐŽǀŝŶƚ�ĞƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǌĂ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ�ĞŶ�ƵŶ�ƚƌĞďĂůů�Ăŵď�ũŽǀĞƐ�ƌĞ-

ĨŽƌĕĂŶƚ�ĞƐƚĞƌĞŽƟƉƐ�ĂĚƵůƟƐƚĞƐ͘�>Ă�ůžŐŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚĞŝǆ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂůƐĂ�ĐƌĞĞŶĕĂ�ƋƵĞ�
Ğů�ũŽǀĞŶƚ�ĠƐ�ŵĠƐ�ƐĞǆŝƐƚĂ�ŝ�ŵĂƐĐůŝƐƚĂ�ƋƵĞ�Ğů�ŵſŶ�ĂĚƵůƚ�ĂĐĂďĂ�ĞƐƟŐŵĂƟƚǌĂŶƚ�ŝ�
ŚŝƉĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚǌĂŶƚ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�ĐŽůͼůĞĐƟƵ�ŝ�ĐŽŶƐƚƌƵĞŝǆ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�͞ Ă�ĨŽƌĂ͟�
;�ŝŐůŝĂ�ŝ�:ŝŵĠŶĞǌ�μκλςͿ͘�dĂŵďĠ�Śŝ�ŚĂ�ŝŵĂŐŝŶĂƌŝƐ�ƌĂĐŝƐƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚĞŝǆĞŶ�ĚĞ�
ůĂ�ŝĚĞĂ�ĨĂůƐĂ�ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ŵĠƐ�ŵĂƐĐůŝƐƚĞƐ�ƋƵĞ�ĂůƚƌĞƐ�;Ğů�ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂ�ƐſŶ�
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�ĚĞů�ŵĂƐĐůŝƐŵĞ�ŝ�ů͛ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚͿ�ŝ�ĂƚƌŝďƵĞŝǆĞŶ�ƵŶ�
ĂƵŐŵĞŶƚ�ĚĞů� ƌŝƐĐ�ĚĞ�ƉĂƟƌ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�Ăů� ĨĞƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐĂƌ�ƵŶĂ� ƌĞůŝŐŝſ�Ž�ƵŶĂ�
ĂůƚƌĂ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘��Ɛ�ŚĂďŝƚƵĂů�ƋƵĞ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ŝŵĂŐŝŶĂƌŝƐ�ĞƐ�ƚƌĂŶƐŵĞƟŶ�ŵĠƐ�
o menys conscientment en les accions de sensibilització i formació actuals 

ŝ͕�ƉĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ĐĂů�ƉŽƐĂƌ�ĂƚĞŶĐŝſ�ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ŶŽ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌͲůŽƐ͘�>Ă�ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝſ�
ĠƐ�ƋƵĞ�ĞŶƐ�ĂƐƐĞŐƵƌĞŵ�ƋƵĞ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�ƵŶ�Ğŝǆ�;ŐğŶĞƌĞ�Ž�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ƐĞǆƵĂůͿ�ŶŽ�
ƐŝŐŶŝĮƋƵŝ�ĞǆĞƌĐŝƌ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�Ž�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſ�ĞŶ�ĂůƚƌĞƐ�;ƌĂĐŝƐŵĞ͕�ĂĚƵůƟƐŵĞͿ�Ŷŝ�
ƋƵĞ�ĞƐ�ƌĞǀŝĐƟŵŝƚǌŝŶ�ĐĞƌƚƐ�ŐƌƵƉƐ͘

�ŝǆž�ŶŽ�ǀŽů�Ěŝƌ�ƋƵĞ�ů͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ĚĞ�ƚƌĞďĂůů�Ăŵď�ŐƌƵƉƐ�ŶŽ�ŵŝǆƚĞƐ�;ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſ�
Ăŵď�ů͛ĞĚĂƚ͕�Ğů�ŐğŶĞƌĞ͕�ůĂ�ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂ͕�ůĂ�ƌĞůŝŐŝſ͕�ůĂ�ƉƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ�ƐĞǆƵĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ�
ŶŽ�ƉƵŐƵŝ�ƐĞƌ�ƷƟů͘��ů�ĐŽŶƚƌĂƌŝ͕�ƉĞƌ�ƉŽĚĞƌ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�ŝ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ�
ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĚĞ�ǀĞŐĂĚĞƐ�ĐĂů�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ĞƐƉĂŝƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�ŽŶ�ĞƐŵŽƌ-
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ƚĞŝƌ�ƵŶĂ�ŵŝĐĂ�ůĞƐ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚžƌŝĞƐ�ŝ�ǀŝŽůĞŶƚĞƐ͕�ŝ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ĠƐ�ƵŶĂ�
ďŽŶĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ƉĞƌ�ĂƋƵĞƐƚ�ŽďũĞĐƟƵ͘�WŽƚ�ƐĞŵďůĂƌ�ƋƵĞ�ƐĞƉĂƌĂŶƚ�ŶŽŝƐ�ŝ�ŶŽŝĞƐ�
ĞƐ�ƌĞƉƌŽĚƵĞŝǆ�Ğů�ďŝŶĂƌŝƐŵĞ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͕�ƉĞƌž�ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ĚĞƐ�ĚĞ��ĂŶĚĞůĂ�
ens diu que no es reprodueix més del que es pot recrear en un espai mixt 

ŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ǀĞŐĂĚĞƐ�ůĂ�ƐĞƉĂƌĂĐŝſ�ƉĞƌŵĞƚ�ƋƵĞ�Ğů�ŐƌƵƉ�ƉĂƌůŝ�ŝ�Ɛ͛ĞƐĐŽůƟ�ŵĠƐ͕�ĚĞ�
ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ͕�ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚ͕�ĞƐ�ƉŽƚ�ƋƺĞƐƟŽŶĂƌ�Ğů�ƉƌŽƉŝ�ďŝŶĂƌŝƐŵĞ͘��ƌĂ�ďĠ͕�
ĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ŶŽ�Ɛ͛ŽďůŝŐƵŝ�Ă�ŶŝŶŐƷ�Ă�ĂŶĂƌ�Ăŵď�ƵŶ�ĐŽůͼůĞĐƟƵ�Ăŵď�Ğů�ƋƵĂů�
ŶŽ�ƐĞ�ƐĞŶƚ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƚ͕�ƐŝŐƵŝ�ƋƵŝŶ�ƐŝŐƵŝ� ů͛Ğŝǆ�ĚĞ�ŶŽ�ŵŝǆƟĐŝƚĂƚ͕� ŝ�ƉĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ĠƐ�
ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƚƌŝŢŶ�ůůŝƵƌĞŵĞŶƚ�Ă�ƋƵŝŶ�ĚĞůƐ�ŐƌƵƉƐ�ƉƌŽƉŽƐĂƚƐ�
ǀŽůĞŶ�ĂŶĂƌ�;ŶŽŝƐͬŶŽŝĞƐ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞͿ͘

4. No nos mires, únete!��ůŐƵŶƐ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚƐ͕�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ŝ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�

^ŝ�ƵŶĂ�ŝĚĞĂ�ŚĂ�ĚĞ�ƋƵĞĚĂƌ�ĐůĂƌĂ͕�ĠƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�Śŝ�ŚĂ�ƌĞĐĞƉƚĞƐ�ŵăŐŝƋƵĞƐ�ƉĞƌ�ĚĞƐĂƌ-
ƟĐƵůĂƌ�ůĞƐ�s^͘�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ŶŽƌŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ĠƐ�ƵŶ�ƚƌĞďĂůů�Ă�ůůĂƌŐ�ƚĞƌŵŝŶŝ�ƋƵĞ�
ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ͕�ŶŽ�ŶŽŵĠƐ�ƵŶ�ĐŽŵƉƌŽŵşƐ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ŶŝǀĞůůƐ�ĚĞ�ů Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ�
ƉƷďůŝĐĂ�ŝ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚĂƚ�Đŝǀŝů͕�ƐŝŶſ�ƚĂŵďĠ�ů͛ƷƐ�ĚĞ�ŵƵůƟƉůŝĐŝƚĂƚ�Ě Ğ͛ƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ƋƵĞ�
ĂĐƚƵŢŶ�ĚĞƐ�ĚĞůƐ�ŶŝǀĞůůƐ�ŵĠƐ�ŵŝĐƌŽ�;ŝŶĚŝǀŝĚƵƐͿ�ĂůƐ�ŵĠƐ�ŵĂĐƌŽ�;ŶŽƌŵĞƐ͕�ǀĂůŽƌƐͿ͕�
ƉĂƐƐĂŶƚ�ƉĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ�ŝ�ůĞƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ͕�ŝ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵŝŶ�ĐĂƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ĨĞƌ�ĨƌŽŶƚ�
Ă�ůĞƐ�ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ĂŶŝƌĂŶ�ĂƉĂƌĞŝǆĞŶƚ�;>ſƉĞǌ�'ŝů�ŝ��ĂŶŽ�μκλςͿ͘

�Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ĚĂƌƌĞƌ�ĂƉĂƌƚĂƚ�ĐŽŵƉĂƌƟƌĠ�ĂůŐƵŶƐ�ƉƌŽũĞĐƚĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌŽ�ďŽŶĞƐ�
ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�͞ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ�ƉŽƐŝƟǀĞƐ�ĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚ�ƋƵĞ�
ƌĞƵŶĞŝǆĞŶ�ĂůŐƵŶƐ�ĐƌŝƚĞƌŝƐ�Ě͛ƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ŶŽ�ƌşŐŝĚĂ�ŝ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƚĞŶ�ǀŝƐƵĂůŝƚǌĂƌ�
ƋƵğ�Ɛ Ğ͛Ɛƚă�ĨĞŶƚ�ĚŝĨĞƌĞŶƚ�ŝ�ŵŝůůŽƌ�ĞŶĨƌŽŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ͕�ůĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝ-
ŽŶƐ͕�ůĞƐ�ŝŶũƵƐơĐŝĞƐ͕�ůĞƐ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͟�;�ĂůĚƷĂ�μκλλ͗νξͿ͘�
,Ğ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƚ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ŝ�ƉƌŽũĞĐƚĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŶŽĚƌĞŝǆĞŶ�ŽďĞƌƚĂŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚĞŽƌŝĞƐ�ŝ�
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�;�ŝŐůŝĂ�ŝ�:ŝŵĠŶĞǌ�μκλοͿ�ŝ�ƉĂƌƚĞŝǆĞŶ�Ě͛ƵŶĂ�
mirada estructural de les VS com a VG abordant diferents manifestacions o 

presentant-les com un ĐŽŶơŶƵƵŵ. Busquen un canvi de normes i dinàmiques 

ũĞƌăƌƋƵŝƋƵĞƐ�ŝ�ǀĂŶ�ŵĠƐ�ĞŶůůă�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŝĐŽƚŽŵŝĞƐ�ŵŽŶŽůşƟƋƵĞƐ�ŝ�ĞƐƐĞŶĐŝĂůŝƐƚĞƐ�
�͞ŐƌĞƐƐŽƌͲsşĐƟŵĂ͘͟ ���ŵĠƐ͕�ĐĂƉ�Ě Ğ͛ůůĞƐ�ĐĂƵ�ĞŶ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚƐ�ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĚŽƌƐ͕�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚǌĂĚŽƌƐ͕�ĞƐƟŐŵĂƟƚǌĂĚŽƌƐ�Ŷŝ�ĐƵůƉĂďŝůŝƚǌĂĚŽƌƐ�ĚĞ�ƋƵŝ�ƌĞƉ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�
ŝ�ĠƐ�ƉĞƌ�Ăŝǆž�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŶ�ƐĞƌǀŝƌ�ƉĞƌ�ŝŶƐƉŝƌĂƌ�ů Ă͛ĐĐŝſ�ĚĞƐ�ĚĞ�ů ă͛ŵďŝƚ�ůŽĐĂů͘�hŶ�ĂůƚƌĞ�
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

element important és que bona part de les propostes estan dutes a terme 

ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĐŽůͼůĂďŽƌĂƟǀĂ�ĞŶƚƌĞ�ĞŶƟƚĂƚƐ�ŝ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ�ƉƷďůŝĐĂ͕�ĨĞƚ�ƋƵĞ�Ğŵ�
ƐĞŵďůĂ͕�ĞŶ�Ɛŝ͕�ƵŶĂ�ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�Ă�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͘��ĨĞŐĞŝǆŽ�ƚĂŵďĠ�ƋƵĞ�ĞŶ�
l’àmbit municipal és recomanable fomentar una tasca interdepartamental per 

ƚĂů�ĚĞ�ĐĂŵŝŶĂƌ�ĐĂƉ�Ă�ůĂ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĂƚ͘�WĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ĞŶĐĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ�
ĞƐ�ƐĞŐƵĞŝǆŝŶ�ůŝĚĞƌĂŶƚ�ĚĞƐ�Ě͛/ŐƵĂůƚĂƚ͕�ĠƐ�ĚĞƐŝƚũĂďůĞ�ŝŵƉůŝĐĂƌ��ĚƵĐĂĐŝſ�ŝ�:ŽǀĞŶƚƵƚ�
ĞŶ�ĐĞƌƚĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ͕�Ă�hƌďĂŶŝƐŵĞ�ĞŶ�ĂůƚƌĞƐ͕�Ž�Ă��ƐƉŽƌƚƐ͕�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ƵŵĂŶƐ͕�ĞƚĐ͘

WĞƌ�ůĂ�ĐĞƌĐĂ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ŵ͛ŚĞ�ďĂƐĂƚ�ĞŶ�ĞůƐ�ĂŶǇƐ�Ě Ğ͛ǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�
ĂĐƵŵƵůĂƚƐ�Ă�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ��ĂŶĚĞůĂ�ŝ�ĞŶ�ů Ğ͛ǆƉůŽƌĂĐŝſ�Ě Ă͛ĐĐŝŽŶƐ�ĚĞ�͞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͟�
ĚĞ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�Ă��ĂƚĂůƵŶǇĂ�ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐ�ĚĞůƐ�ƉƌŽũĞĐƚĞƐ�'ĂƉtŽƌŬπρ i 
USVreactπς͘�>ĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚŽ�ŝŶƚĞŶƚĞŶ�ŝůͼůƵƐƚƌĂƌ�Ăŵď�ĞǆĞŵƉůĞƐ�ƌĞĂůƐ�
ƚŽƚ�ƵŶ�ƐĞŐƵŝƚ�Ě Ğ͛ƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐĐƌŝĐ�Ă�ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ�ŝ�ƋƵĞ�ĚŽŶĞŶ�ĐŽƐ�ĂůƐ�ƐŝƐ�
ŶŝǀĞůůƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚƐ�Ăů�ƐĞŐŽŶ�ĂƉĂƌƚĂƚ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ͘

hŶĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ĠƐ�ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉŽƚ�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
ĚĞ�ĐĂŵƉĂŶǇĞƐ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�λͿ͕�ƚĂůůĞƌƐ�ƉƵŶƚƵĂůƐ�ŝ�ǆĞƌƌĂĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĞƐ�Ă�ĨĞƌ�
ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ŝ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶ�ůĞƐ�s^�ĐŽŵ�ƵŶ�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƐŽĐŝĂů�ŝŵ-

ƉŽƌƚĂŶƚ�ŝ�ĨŽŵĞŶƚĂŶƚ�Ğů�ƌĞďƵŝŐ�ĐĂƉ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ͘

�Ŷ�ƐĞŐŽŶ�ůůŽĐ�ĐŽŵƉƚĞŵ�Ăŵď�ů Ğ͛ƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�ƋƵĞ�ĂĐƚƵĂ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŵĠƐ�
ƉƌŽĨƵŶĚĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ŝ�ŽŶ�Ɛ Ğ͛ƐƚĂďůĞŝǆ�ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�Ě Ă͛ƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞ�ŝ�
ƌĞŇĞǆŝſ͕�ĠƐ�Ă�Ěŝƌ͕ �ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�ĚĞ�ĚŝăůĞŐ�ĞŶƚğƐ�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟƚ�ĚĞ�&ƌĞŝƌĞ�;λσςο͕�λσρξͿ͘�
�Ɛ�ƉŽƚ�ĨĞƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƚĂůůĞƌƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟƵƐ�ŝ�ǀŝǀĞŶĐŝĂůƐ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ο͕�ς�ŝ�σͿ͕�
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ�;ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�μ͕�ν͕�ο�ŝ�ςͿ͕�ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�
;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ν�ŝ�ςͿ͕�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ŝ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŝĚăĐƟĐƐ�;ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟ-

ƋƵĞƐ�μ�ŝ�οͿ͕�Ž�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ůůĞƵƌĞ�ĞĚƵĐĂƟƵ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�πͿ͘�>ĞƐ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐ�
ĞŵƉƌĂĚĞƐ�ĞŶ�ůĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĞƐ�ƉŽĚĞŶ�ƐĞƌ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ͘��Ŷ�ĚĞƐƚĂĐŽ�ĂůŐƵŶĞƐ�
ƋƵĞ�Ğŵ�ƐĞŵďůĞŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ�ƷƟůƐ�ŝ�ĞƐƚĂŶ�ĞŶ�ĐŽŚĞƌğŶĐŝĂ�Ăŵď�ůĞƐ�ŵĞƚŽĚŽ-

ůŽŐŝĞƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ͗�ƌĞĨĞƌĞŶƚƐ�ƉŽƐŝƟƵƐ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�πͿ͕�ƉĞĞƌ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ (bona 

ƉƌăĐƟĐĂ�πͿ͕�ǀŝǀĞŶĐŝĂůŝƚĂƚ�ŝ�ƚƌĞďĂůů�ĞŵŽĐŝŽŶĂů�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�μ͕�ν͕�ξ͕�ο͕�π͕�ρ͕ �ς͕�σͿ͕�

πρ����ŽĮŶĂŶĕĂƚ�ƉĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ��ĂƉŚŶĞ� ///�ĚĞ� ůĂ�h�͕� ͞'�WtŽƌŬ͗�DŝůůŽƌĂŶƚ� ůĂ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ� ŝ�ĚĞƌŝǀĂĐŝſ�ĞŶ�
ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ƋƵĞ�ƚƌĞďĂůůĞŶ�Ăŵď�ũŽǀĞƐ͟�;:h^dͬμκλμͬ
��Wͬ�'ͬͬνλρπͿ͕�ǁǁǁ͘ŐĂƉǁŽƌŬ͘ĐĂƚ�ŝ�ŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƐ͘ďƌƵŶĞů͘ĂĐ͘ƵŬͬŐĂƉ�

πς����ŽĮŶĂŶĕĂƚ� ƉĞƌ� ůĂ� �ŽŵŝƐƐŝſ� �ƵƌŽƉĞĂ͕� ͞hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ� ^ƵƉƉŽƌƟŶŐ� sŝĐƟŵƐ� ŽĨ� ^ĞǆƵĂů� sŝŽůĞŶĐĞ͟�
;:h^dͬμκλξͬZ��Wͬ�'ͬs/�dͬρξκλͿ͕�ǁǁǁ͘ƵƐǀƌĞĂĐƚ͘ĞƵ͘�Ɖ�

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



152

Edurne Jiménez Pérez

ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞů�dĞĂƚƌĞ�ĚĞ�ůĞƐ�KƉƌŝŵŝĚĞƐ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ξͿ͕�Ž�ůĞƐ�ƉƌžƉŝĞƐ�ŵĂƌǆĞƐ�
ĞǆƉůŽƌĂƚžƌŝĞƐ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ρͿ͘��Ŷ�ůĞƐ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞƐ�ƐŽǀŝŶƚ�
Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ĞůůĞƐ͘

hŶĂ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ƚĠ�Ă�ǀĞƵƌĞ�Ăŵď�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ů͛ĞƐƉĂŝ�ũĂ�ƐŝŐƵŝ�ĞŶ�Ğů�ƐĞƵ�
ĚŝƐƐĞŶǇ�İƐŝĐͲĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐ�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�ρ�ŝ�ςͿ�Ž�ĚĞĮŶŝŶƚ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�ŝ�ƌĞŐůĂ-

ŵĞŶƚƐ�ƋƵĞ�͞ƌĞŐƵůĞŶ͟�ůĞƐ�ĂĐƟƚƵĚƐ�ŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ǀŽůĞŶ�ƉƌŽŵŽƵƌĞ�
ŝ�ĐŽŵ�ĂĐƚƵĂƌ�ĞŶ�ĐĂƐ�ƋƵĞ�Ăŝǆž�ŶŽ�ƐŝŐƵŝ�Ăŝǆş�;ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ�σͿ͘

��ŵĠƐ͕�ƚŽƚ�ŝ�ƋƵĞ�ŶŽ�Śŝ�ĂƉƌŽĨƵŶĚŝƌĞŵ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ƚĞǆƚ͕�ĚĞƐ�ĚĞ�ů͛ăŵďŝƚ�ŵƵŶŝĐŝ-
ƉĂů�ĞƐ�ƉŽƚ�ŽĨĞƌŝƌ�ƐƵƉŽƌƚ�ĞĐŽŶžŵŝĐ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ŝ�ĐŽůͼůĞĐƟƵƐ�ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�
recursos de lluita contra les VG i VS directament o indirecta. També es 

ƉŽĚĞŶ�ĚŝƐƐĞŶǇĂƌ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�Ě Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ�ƚĞƌĂƉğƵƟĐ͕�ƋƵĞ�ƉŽƚ�ƚĞŶŝƌ�
ƵŶ�ĞĨĞĐƚĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƚĞŶƐĂƌ�Ğů�ƐĞǆŝƐŵĞ�ŝ� ů͛ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�
Ě Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�Ž�ŐƌƵƉĂů�ŝ�ƋƵĞ�ĠƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĨĂĐŝ�ĚĞƐ�
d’un enfocament feminista i amb supervisió especialitzada.

Taula 2.��ŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĞƐ�ƐĞŐŽŶƐ�ƟƉƵƐ�Ě͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ͕�ƉƷďůŝĐ�ŝ�ŶŝǀĞůů�
d’intervenció

�ƐƚƌĂƚğŐŝĂ WƷďůŝĐ EŝǀĞůů�
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ

1
�ůƚ�ŝ��ůĂƌ͘ ��ůƐ�ŚŽŵĞƐ�
ƌĞďƵƚŐĞŵ�ůĞƐ�
violències sexuals

Campanya Homes λ͕�μ

2 USVreact
Educació comunitària

-Formació
Comunitat 
ĞĚƵĐĂƟǀĂ λ͕�μ͕�ν

3 3 Voltes Formació i assessorament �ƋƵŝƉƐ�ĞĚƵĐĂƟƵƐ 3

4 λκκκ>ŝŬĞƐ �ĐƟǀŝƚĂƚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ͗�
ƚĞĂƚƌĞͲĨžƌƵŵ

Comunitat 
�ĚƵĐĂƟǀĂ λ͕�μ͕�ν

ϱ Tabú tu tries què 
ƚ͛Śŝ�ũƵŐƵĞƐ ZĞĐƵƌƐ�ĚŝĚăĐƟĐ�ŝ�ƚĂůůĞƌ Joves i Equips edu-

ĐĂƟƵƐ λ͕�μ͕�ν

ϲ Oasis �ĐƟǀŝƚĂƚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ͗�ĐŽůžŶŝĞƐ Joves dissidents λ͕�μ͕�ξ

ϳ DĂƌǆĞƐ�ĞǆƉůŽƌĂƚžƌŝĞƐ �ŝĂŐŶžƐƟĐ�ŝ�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĞƐƉĂŝ �ŽŶĞƐ�ŝ�ĂůƚƌĞƐ�ŐƌƵƉƐ�
no mixtes

λ͕�μ

ϴ WĂƟƐ��ŽĞĚƵĐĂƟƵƐ �ŝĂŐŶžƐƟĐ�ŝ�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĞƐƉĂŝ Comunitat 
�ĚƵĐĂƟǀĂ 5

ϵ

Protocol d’actuació 
ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�
ƐĞǆŝƐƚĞƐ�ĨĞƐƚĞƐ�ŵĂũŽƌƐ�
del poble sec

Protocol General μ͕�ξ͕�ο

&ŽŶƚ �͗ĞůĂďŽƌĂĐŝſ�ƉƌžƉŝĂ
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

4.1. Alt i Clar: Els homes rebutgem les violències sexuals

&ƵůůĞƚſ�ĚŝƌŝŐŝƚ�ĂůƐ�ŚŽŵĞƐ�ŝ�ĞƐĐƌŝƚ�ĚĞƐ�ĚĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�ƋƵĞ�ĨŽƌŵĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ůĂ��Ăŵ-

ƉĂŶǇĂ�ĚĞ��ƌĞĂĐŝſ�WŽƐŝƟǀĂ�ŝ�ů͛/ŶƐƟƚƵƚ��ĂƚĂůă�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ͗�͞>ĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ƚĞŶŝŵ�
ĚƌĞƚ�Ă�ǀŝƵƌĞ�ůůŝƵƌĞƐ�ĚĞ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ƐĞǆƵĂůƐ͘�η>ůŝƵƌĞƐ/^ĞŶƐĞWŽƌ͟�ƉĞƌ�ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂƌ�
Ğů�ĚƌĞƚ�Ă�ůĂ�ůůŝďĞƌƚĂƚ�ƐĞǆƵĂů�ŝ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ĞŶ�ů͛ăŵďŝƚ�ƉƷďůŝĐ�ŝ�ƉƌŝǀĂƚ�
;μκλςͿ͘�>Ă�ŝĚĞĂ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ĠƐ�ƉƌŽŵŽƵƌĞ�Ğů�ƌĞďƵŝŐ�Ă�ůĞƐ�s'�ŝ�s^�ƉĞƌ�
ƉĂƌƚ�ĚĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�ŝ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŶ�ĐŽŵ�Ă�ƐƵďũĞĐƚĞƐ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚƐ�
ƉĞƌ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĂ�ĚĞƐŝŐƵĂůƚĂƚƐ͘

Què destacaria?

dŽƚ�ŝ�ƋƵĞ�Ğů�ĨŽƌŵĂƚ�ƉĂƉĞƌ�ŝ�ƚĞǆƚ�ĐĂĚĂ�ĐŽƉ�Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĂ�ŵĞŶǇƐ�ĞŶ�ďĞŶĞĮĐŝ�ĚĞůƐ�
ĨŽƌŵĂƚƐ�ŵĠƐ�ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƐ�ŝ�ƐŝŶƚğƟĐƐ͕�ũƵƐƚĂŵĞŶƚ�ĠƐ�Ğů�ƋƵĞ�ĞŶƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞƐĞŶ-

volupar idees i discursos complexes com el d’explicar les arrels de les VS i 

ůĂ�ŐƌĂŶ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ�ĚĞ�ƋƵŝ�ŽĐƵƉĂ�Ğů�ůůŽĐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĂƚ�ŚĞŐĞŵžŶŝĐĂ�
ƉĞƌ�ĨĞƌͲŚŝ�ĨƌŽŶƚ͘�

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ

WĞƌ�ǀĞƵƌĞ�ƵŶĂ�ďŽŶĂ�ĂŶăůŝƐŝ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĐĂŵƉĂŶǇĞƐ�ĐŽŶƐƵůƚĂƌ�͞ >Ă�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ�
ĚĞ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐ�ŵĂƐĐůŝƐƚĞƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚĞǆƚƐ�Ě͛ŽĐŝ�ŶŽĐƚƵƌŶ͘��ŶăůŝƐŝ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂ�
ĚĞ�ĐĂŵƉĂŶǇĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͟�ĚĞ�ůĂ�DŝƌŝĂŵ�^Žů�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�^ƉŽƌĂ͘�
�Ɛ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƉĞŶƐĂƌ�ďĠ�Ğů�ŵŝƐƐĂƚŐĞ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĚſŶĂ͘�WĞƌ�ƵŶĂ�ďĂŶĚĂ�ŶŽ�
ĐƵůƉĂďŝůŝƚǌĂƌ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ͕�Ŷŝ�ǀŝĐƟŵŝƚǌĂƌͲůĞƐ͘�WĞƌ�ů͛ĂůƚƌĂ�
ŶŽ�ƉĞƌĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ƋƵĞ�ǀŽůĞŵ�ĚŝƌŝŐŝƌͲŶŽƐ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂ�
ĚĂƌƌĞƌĞ�ůĞƐ�s^͕�ŵĠƐ�ƋƵĞ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ�Ž�ĚŽŶĂƌ�ŵŝƐƐĂƚŐĞƐ�ŵŽƌĂůŝƐƚĞƐ�
ŵĂƐƐĂ�ƐŝŵƉůŝƐƚĞƐ�;Ăŝǆž�ĞƐƚă�ďĠ�ʹ�Ăŝǆž�ĞƐƚă�ŵĂůĂŵĞŶƚͿ͘�dĂŵďĠ�ĐĂů�ƚĞŶŝƌ�ĐƵƌĂ�
ĚĞ�ŶŽ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌ�ƌĂĐŝƐŵĞ͕�ĂĚƵůƟƐŵĞ͕�ĐůĂƐƐŝƐŵĞ�Ž�ĐĂƉĂĐŝƟƐŵĞ͘�KĨĞƌŝƌ�ƌĞƉƌĞ-

ƐĞŶƚĂĐŝŽŶƐ�ƐŽďƌĞ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ƌĞĂĐĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŶ�ƚĞŶŝƌ�ĞůƐ�ŚŽŵĞƐ�ĚĂǀĂŶƚ�ůĞƐ�
ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ�ǀŝŽůĞŶƚĞƐ�Ě Ă͛ůƚƌĞƐ�ŚŽŵĞƐ�ƉŽƚ�ƐĞƌ�ƵŶ�ďŽŶ�ƌĞĐƵƌƐ͖�ƵƟůŝƚǌĂƌ�ů͛ăŵďŝƚ�
ĚĞ�ů͛ĞƐƉŽƌƚ�Ž�ŝŶĐŝĚŝƌ�ĞŶ�ĞƐƉĂŝƐ�Ě͛ŽĐŝ�ơƉŝĐĂŵĞŶƚ�ŵĂƐĐƵůŝŶƐ�ĐŽŵ�ĞůƐ�ďĂƌƐ�ƉŽƚ�
ser un bon recurs també.

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗�

ŚƩƉ͗ͬͬĚŽŶĞƐ͘ŐĞŶĐĂƚ͘ĐĂƚ͘ƐĂďŝĚŝ͘Ƶƌǀ͘ĐĂƚͬĐĂͬĂŵďŝƚƐͬƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝŽͬĐĂŵƉĂ-
ŶǇĞƐͬĐĂŵƉĂŶǇĂͲĚĞͲƉƌĞǀĞŶĐŝŽͲŝͲĚĞƚĞĐĐŝŽͲĚĞͲůĞƐͲǀŝŽůĞŶĐŝĞƐͲƐĞǆƵĂůƐͲͬ
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4.2. USVreact

WƌŽũĞĐƚĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�Ă�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚăƌŝĂ�ƉĞƌ�ĨĞƌ�ĨƌŽŶƚ�Ă�
ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ƐĞǆƵĂůƐ�ĚĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�žƉƟĐĂ�ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂů�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚ�ƉĞƌ�ůĂ��Ăƌ-
ďĂƌĂ��ŝŐůŝĂ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ZŽǀŝƌĂ�ŝ�sŝƌŐŝůŝ�Ă��ĂƚĂůƵŶǇĂ�ŝ�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƚ�ĞŶƚƌĞ�
μκλρ�ŝ�μκλς͘�̂ ͛ŽĨĞƌĞŝǆĞŶ�λκ�ŚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�Ă�ŐƌƵƉƐ�ŵŝǆƚĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ͕�
personal PAS i alumnat on no només es sensibilitza sobre el tema de les VS 

sinó que també s’ofereixen eines per donar una primera resposta i acollida 

ĂůŚŽƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉƌŽŵŽƵ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſ�ĚĞ�ǆĂƌǆĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĞƐ�ƋƵĞ�ůůƵŝƟŶ�ĐŽŶƚƌĞƐ�
ůĞƐ�s^͘��ů�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĞƐƚă�ƉƵďůŝĐĂƚ�ĞŶ�ůĂ�ŐƵŝĂ�Ě Ă͛ĐĐĠƐ�ŽďĞƌƚ�͞sŝŽ-

ůĞŶĐŝĂƐ�ƐĞǆƵĂůĞƐ͗�ƵŶĂ�ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͟�ƉĞƌ�ƚĂů�ƋƵĞ�ƐŝŐƵŝ�ƌĞƉƌŽĚƵŢƚ�ƋƵĂŶ�
ĞƐ�ǀƵůŐƵŝ͘��Ɛ�ĚĞƐƚĂĐĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ǀĂ�ƐĞƌ�ĂǀĂůƵĂĚĂ͘

Què destacaria?

>Ă�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ƟƚƵůĂĚĂ�͞sŝŽůğŶĐŝĞƐ�ƐĞǆƵĂůƐ�Ă�ůĂ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ͗�ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌ͕ �ĂĐŽŵ-

ƉĂŶǇĂƌ�ŝ�ƌĞƉĞŶƐĂƌ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽƐƚĂ͟�ŶŽ�ŶŽŵĠƐ�ƉĂƌƚĞŝǆ�Ě͛ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�
ăŵƉůŝĂ�ŝ�ĐŽŵƉůĞǆĂ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�ƐŝŶſ�ƋƵĞ�ƵƟůŝƚǌĂ�ƵŶĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ǀŝǀĞŶĐŝĂů�ŝ�
molt aplicada que facilita l’adquisició de coneixements. És destacable que 

ů͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĠƐ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĂ�ŝ�ĂƚŽƌŐĂ�ŵĠƐ�ĨŽƌĕĂ�Ă�ůĂ�ŝŵƉůĞ-

ŵĞŶƚĂĐŝſ�ĚĞ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�Ě Ă͛ĐƚƵĂĐŝſ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�s^�ŝ�ĂũƵĚĂ�Ăů�ĨĞƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ŐƵĂŶǇŝŶ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�Ă�ů͛ŚŽƌĂ�Ě͛ĞƐĐŽůƚĂƌ�ŝ�ĚŽŶĂƌ�ƵŶĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�
ƌĞƐƉŽƐƚĂ�ĚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉĂƟĂ͕�Ğů�ŶŽ�ũƵĚŝĐŝ�ŝ�Ğů�ƐƵƉŽƌƚ�Ă�ƋƵŝ�ŚĂ�ƉĂƟƚ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͘��Ɛ�
ƵŶ�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƚƌĞďĂůůĂƚ�ƚĂŵďĠ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ŝŶƚĞƌƐĞĐ-

ĐŝŽŶĂů�ĞŶ�ů Ă͛ďŽƌĚĂƚŐĞ�ĚĞ�ůĞƐ�s^�ŝ�ƋƵĞ�ŚĂ�ĚĞĚŝĐĂƚ�ŵŽůƚƐ�ĞƐĨŽƌĕŽƐ�ĞŶ�ƉƵďůŝĐĂƌ�
ƚŽƚƐ�ĞůƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵŝŶ�ĐŽŶƐƵůƚĂďůĞƐ�ƉĞƌ�ƚŽƚŚŽŵ�ĨăĐŝůŵĞŶƚ͘

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ

YƵĂŶ�ĞƐ�ĚŝƐƐĞŶǇŝŶ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕�ĠƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĂĐŽŵƉĂŶǇĂƌͲůŽƐ�ƐĞŵƉƌĞ�ĚĞ�
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚ�ƟƉƵƐ͘�YƵĂŶ�ĞƐ�ƚƌĞďĂůůŝ�Ăŵď�ƚŽƚĂ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ũƵŶƚĂ�
;ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕�ĚĞ�ǀĞŢŶƐͬĞƐ͕�ĞŵƉƌĞƐĂ͕͘͘͘Ϳ�ĞŶ�ƚĂůůĞƌƐ͕�ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ͕�ĞƚĐ͕͘�ĐĂů�ŐĂƌĂŶ-

Ɵƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĚŝŶĂŵŝƚǌĞŶ�ƚĞŶĞŶ�ĞŝŶĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚƐ�ƉĞƌ�ǀŝƐƵĂůŝƚǌĂƌ͕ �
ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ŝ�ƉƌŽĐĞƐƐĂƌ�ĞůƐ�ŵĂůĞƐƚĂƌƐ�ĚĞƌŝǀĂƚƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ƋƵĞ�ĞƐ�
ƉŽĚĞŶ�ĚŽŶĂƌ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚĞů�ŵĂƚĞŝǆ�ŐƌƵƉ͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚĂŵďĠ�ŽĨĞƌŝƌ�
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ƟŶŐƵŝŶ�ƵŶ�ŵşŶŝŵ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ĨĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�
Ăŵď�Ğů�ŐƌƵƉ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƟ�ĂƌƌŝďĂƌ�Ă�ƚĞŶƐĂƌ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ǀŽůĞŶ�
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ŝ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƟ�ƚĂŵďĠ�ƉĂƐƐĂƌ�Ă�ůĂ�ƉƌăĐƟĐĂ͗�ĨĞƌ�ĞǆĞƌĐŝĐŝƐ�ĚĞ͕�ƉĞƌ�
ĞǆĞŵƉůĞ͕�ĐŽŵ�ƐĞƌŝĂ�ĚŽŶĂƌ�ƵŶĂ�ďŽŶĂ�ƌĞƐƉŽƐƚĂ�Ă�ĂůŐƷ�ƋƵĞ�ǀĞ�Ă�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ�ƋƵĞ�
ŚĂ�ƉĂƟƚ�ƵŶĂ�ĂŐƌĞƐƐŝſ�Ž�ĐŽŵ�Ɛ͛ŚĂƵƌŝĂ�ĚĞ�ƉĂƌůĂƌ�Ăŵď�ĂůŐƵŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ�ƋƵĞ�ĨĂ�
comentaris sexistes i abusius a les alumnes.

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗�

ŚƩƉ͗ͬͬƵƐǀƌĞĂĐƚ͘ĞƵͬĞƐͬ

4.3. “3Voltes”

�ŝŶĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ŝ�ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ�ĚĞƐ�ĚĞů�μκλο�
ƉĞƌ�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ��ĂŶĚĞůĂ�ŝ�ů �͛ŐğŶĐŝĂ��ĂƚĂůĂŶĂ�ĚĞ�:ŽǀĞŶƚƵƚ͘��Ɛƚă�ĚŝƌŝŐŝ-
ĚĂ�Ă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ƋƵĞ�ƚƌĞďĂůůĞŶ�Ăŵď�ũŽǀĞƐ�ĂƌƌĞƵ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ�ĐĂƚĂůă�ĞŶ�
Ğů�ĐĂŵƉ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐƵĂůƚĂƚ�ŝ�ůĞƐ�s'͕�ŝŶĐůŽĞŶƚͲŚŝ�ůĞƐ�s^͘�>Ă�ŝĚĞĂ�ĠƐ�ŵŝůůŽƌĂƌ�ůĂ�
ƐĞǀĂ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�ŝ�ĐŽŶĨŝĂŶĕĂ�Ă�ů͛ŚŽƌĂ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�Ăŵď�ũŽǀĞƐ�ĞŶ�ƋƺĞƐƚŝŽŶƐ�
ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�Ăů�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝƚĂƚ͘��ĞƐƉƌĠƐ�ĚĞ�ƌĞďƌĞ�λπ�ŚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſ͕�
s’ofereix un acompanyament en la pràctica a partir de trobades de pre-

ƉĂƌĂĐŝſ�ĐŽŶũƵŶƚĞƐ͕�ŽďƐĞƌǀĂĐŝſ�ĚŝƌĞĐƚĂ�ĚĞů�ƚƌĞďĂůů�Ăŵď�ũŽǀĞƐ�ŝ�ĚĞǀŽůƵĐŝſ�
dels aspectes a millorar.

Què destacaria?

�ƌƌĂŶ�ĚĞůƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů Ă͛ǀĂůƵĂĐŝſ�ĚĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ĞƵƌŽƉĞƵ�'ĂƉtŽƌŬ͕�ĞƐ�ĐŽŶƐƚĂƚĂ�
ƋƵĞ�ƵŶĂ�ůŝŵŝƚĂĐŝſ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ĨŽƌŵĂƟǀĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ĞŶ�
matèria de VG i VS és que es queden curts en la transmissió de l’aplicació 

ĚĞ�ůĞƐ�ĞŝŶĞƐ�ƚƌĞďĂůůĂĚĞƐ͘��Ɛ�Ă�Ěŝƌ͕ �ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĂĐĂďĞŶ�Ğů�ĐƵƌƐ�
ƐĞŶƟŶƚͲƐĞ�ŝŶƐĞŐƵƌĞƐ�ƉĞƌ�ĂƉůŝĐĂƌ�ĞůƐ�ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐ�ĂƉƌĞƐŽƐ͘��ƋƵĞƐƚ�ƉƌŽ-

ũĞĐƚĞ�ŝŶƚĞŶƚĂ�ĚŽŶĂƌ�ƌĞƐƉŽƐƚĂ�Ă�ĂƋƵĞƐƚĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ�ŽĨĞƌŝŶƚ�ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚ�
individualitzat arreu del territori en el disseny i implementació amb 

ũŽǀĞƐ�Ě͛ĂůŐƵŶ�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ĚŝƌŝŐŝƚ�Ă�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ�ůĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ͘�
Els temes treballats són amplis i s’adapten a les necessitats de cada 

context i l’acompanyament el lideren entitats expertes en aquest àmbit. 

�͛ĂƋƵĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞƐ�ƉŽĚĞŶ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƌĞ�ƚƌƵĐƐ�ŝ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ƉĞƌ�ƌĞƐŽůĚƌĞ�
ƚĞŶƐŝŽŶƐ͕�ŝŶƐĞŐƵƌĞƚĂƚƐ�Ž�ĐŽŶŇŝĐƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵŐƵŝŶ�ƐŽƌƟƌ�ĞŶ�͞Ğů�ĚŝƌĞĐƚĞ͘͟
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ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ

�� ů͛ŚŽƌĂ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂƌ� ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ�ƉĞƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ĠƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĞƐ�
ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ�ƟŶŐƵŝŶ�ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ĚŝƌĞĐƚĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞŵĂ�ŝ�ƋƵĞ�ƉƵŐƵŝŶ�
ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌ�ƚĞŽƌŝĂ�ŝ�ƉƌăĐƟĐĂ͘�dĂŵďĠ�ĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ƐŝŐƵŝ�
vivencial i que es parteixi de la revisió personal dels i les professionals en 

ŵĂƚğƌŝĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ĂůƚƌĞƐ�ƋƺĞƐƟŽŶƐ͘��ů�ĨĞƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�ůĞƐ�ŚŽƌĞƐ�ĚĞ�
ĨŽƌŵĂĐŝſ� Ăŵď�ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƟƚĂƚƐ� ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ� ĞǆƉĞƌƚĞƐ� ƋƵĞ� ĂĐŽŵ-

ƉĂŶǇŝŶ�ůĂ�ƉŽƐĂĚĂ�ĞŶ�ƉƌăĐƟĐĂ�ĚĞůƐ�ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐ�ĂƉƌĞƐŽƐ�ĠƐ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�
amb bons resultats que està molt ben avaluada entre els i les professionals. 

YƵĂŶ�ĞƐ�ĚŝƐƐĞŶǇĞŶ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ƉĞƌ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�Ăŵď�ŝŶĨĂŶƚƐ�ŝ�ũŽǀĞƐ�ĠƐ�ŵŽůƚ�ŝŵƉŽƌ-
ƚĂŶƚ�ƌĞǀŝƐĂƌ�ůĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ĂĚƵůƟƐƚĂ�ŝ�ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀĂ�;ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ƋƵĂŶ�ĞƐ�
ĚŝƐƐĞŶǇĞŶ�ĂĐĐŝŽŶƐ�Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ� ƐĞǆƵĂůͿ� ŝ� ĐŽŵƉƚĂƌ�Ăŵď� ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſ�ĞǆƚĞƌŶĂ͕�
ĞŶĐĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵŝ�ƉƵŶƚƵĂů͕�ƉŽƚ�ƐĞƌ�ƵŶ�ďŽŶ�ƌĞĐƵƌƐ�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĂƚ͘

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗

ŚƩƉ͗ͬͬĞũŽǀĞŶƚƵƚ͘ŐĞŶĐĂƚ͘ĐĂƚͬĐĂͬƌĞĐƵƌƐŽƐͬĂŵďŝƚƐͺĚĞͺƚƌĞďĂůůͬŝŐƵĂůƚĂƚͺŝͺ
ĐŽŚĞƐŝŽͺƐŽĐŝĂůͬƚŽƚƐͺĞůƐͺƌĞĐƵƌƐŽƐͬĚĞƚĂůů͍ŝĚсϵϭϬϭ

4.4. 1000LIKES

�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ĚĞ�ƚĞĂƚƌĞͲĨžƌƵŵ�ĚĞ�EƵƐ��ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�ĚŝƌŝŐŝƚ�Ă�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ�ĞĚƵ-

ĐĂƟǀĞƐ�ŽŶ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�Ě͛ƵŶ�ĐĂƐ͕�Ɛ Ă͛ďŽƌĚĂ�Ğů�ĐŝďĞƌĂƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ĞƐĐŽůĂƌ�ƉĂƟƚ�ƉĞƌ�
ůĂ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ŚŝƐƚžƌŝĂ͘��ů�ƉƷďůŝĐ�ƉŽƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�Ě͛ƵŶĂ��ƉƉ�ŝ�
ƚĂŵďĠ�ƐŽƌƟŶƚ�Ă�ů͛ĞƐĐĞŶĂƌŝ�ƉĞƌ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ƌĞĂĐĐŝŽŶƐ�ĂůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſ�
presentada.

Què destacaria?

>Ă� ŝŶĐůƵƐŝſ�ĚĞůƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟƵƐ�ŵžďŝůƐ�ĐŽŵ�Ă�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ŽďƌĂ͕� ŝŶĐůŽƐŽƐ�ĐŽŵ�ƵŶ�
ĞůĞŵĞŶƚ�ŵĠƐ�ĞŶ�Ğů�ĨĞƚ�ĂƌơƐƟĐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂ�ů Ă͛ŐğŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĞƐƉĞĐƚĂĚŽ-

ƌĞƐ�ŝ�ĚſŶĂ�Ğů�ĐĂƌăĐƚĞƌ�Ě͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĂŶĂů�ƋƵĞ�
ĠƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�ƉĞůƐ�ŝ�ůĞƐ�ũŽǀĞƐ͘��ů�ĨĞƚ�ĚĞ�ĐŽŵďĂƚƌĞ�Ğů�ĐŝďĞƌĂƐƐĞƚũĂ-

ment des dels mateixos canals que s’usen per exercir-lo és transformador 

ŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞŝǆĂƌ�ĚĞ�ƉŽƐĂƌ�Ğů�ĨŽĐƵƐ�ĞŶ�Ğů�ŵŝƚũă�ƉĞƌ�ƉŽƐĂƌͲůŽ�ĞŶ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ŝ�
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ͘��Ɛ�ĚĞƐƚĂĐĂďůĞ�ƚĂŵďĠ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ĚĞů�dĞĂƚƌĞ�ĚĞ�ůĞƐ�
KƉƌŝŵŝĚĞƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ďƵƐĐĂƌ�ĨſƌŵƵůĞƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĞƐ�ŝ�ĐŽƌƉŽƌĞŢƚǌĂĚĞƐ�ƉĞƌ�ĨĞƌ�ůĞƐ�
ĐŽƐĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͘�>ĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ĞƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�ŽďƌŝŶƚ�ƵŶ�ĞƐƉĂŝ�ĚĞ�ƉŽƐƐŝ-
ďŝůŝƚĂƚ�ƉĞƌ�ƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ�Ă�ů Ă͛ƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ĞƐĐŽůĂƌ͕ �ƋƵĞ�ĠƐ�ƵŶĂ�
de les formes que pot prendre la VS.

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ

��ů͛ŚŽƌĂ�Ě Ă͛ďŽƌĚĂƌ�Ğů�ĐŝďĞƌĂƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ĠƐ�ŵŽůƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŶŽ�ĐĂƵƌĞ�ĞŶ�ĚŝƐ-
ĐƵƌƐŽƐ�͞ƚĞĐŶŽĨžďŝĐƐ͟�Ž�ƋƵĞ�ĐƵůƉĞŶ�Ă�ůĞƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ƉĞƌƋƵğ�
Ě Ă͛ůŐƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞƐ�ĚĞƐƉůĂĕĂ�Ğů� ĨŽĐƵƐ�ĚĞ� ůĂ�ƋƺĞƐƟſ͘��ů�ĐŽŶƚƌĂƌŝ͕�ĠƐ�ƌĞĐŽ-

ŵĂŶĂďůĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƌͲůĞƐ�ĞŶ�ůĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĞŵ͘�dĂŵďĠ�ĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ƋƵĞ� ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�ƋƵĞ�ĚŝƐƐĞŶǇĞŵ�ƟŶŐƵŝŶ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ� ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟƵƐ�Ăŵď�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ͕�ĐŽŵ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�Ğů�ĨĞƚ�ĚĞ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ů �͛ƉƉ�ĨĂ�ƋƵĞ�ŵŽůƚĞƐ�ŶŽŝĞƐ�Ɛ Ă͛ŶŝŵŝŶ�Ă�Ěŝƌ�ůĂ�ƐĞǀĂ͕�ĐŽƐĂ�
que no farien parlant perquè l’espai tendeix a estar ocupat pels nois.

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗�

ŚƩƉƐ͗ͬͬŶƵƐ͘ĐŽŽƉͬ

ϰ͘ϱ͘ Tabú. Tu tries què t’hi jugues

:ŽĐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƚ��ƉƉ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�ƐŽďƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟƚƵĚƐ�ŝ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ƉƌžƉŝĞƐ�
ŝ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�s^�ƋƵŽƟĚŝĂŶĞƐ͘��Ɛ�ƉĂƌƚĞŝǆ�ĚĞ�ƋƵĂƚƌĞ�ŵƵƌĂůƐ�ĚŝƐƉŽƐĂƚƐ�ƉĞƌ�ƵŶ�
ĞƐƉĂŝ�ĞĚƵĐĂƟƵ�;ŝŶƐƟƚƵƚ͕�ĐĂƐĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŶ�ƵŶ�ĐŽĚŝ�YZ�ƋƵĞ�ŽďƌĞ�ůĂ�ƉŽƌƚĂ�Ă�
ƚƌĞƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ũŽǀĞ�ƌĞƐŽů�Ăŵď�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟƵ�ŵžďŝů͘��ůƐ�ƚƌĞƐ�ŝƟŶĞƌĂƌŝƐ�
aprofundeixen sobre el sexpreading͕�ůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ůůŝŐĂƌ�ŝ�ůĂ�ĐŽƐŝĮĐĂĐŝſ�ĚĞů�
cos de les dones (piropos�ŝ�ůůŝƐƚĞƐ�ĚĞ�͞ůĞƐ�ŵĠƐ�ŐƵĂƉĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ͟Ϳ͘��ů�ĮŶĂů�
ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ�ŝ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞƐƉŽƐƚĞƐ�Ă�ůĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ĚĞ�͞ƋƵğ�ĨĂƌŝĞƐ�
ĚĂǀĂŶƚ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſ͍͟�ĞƐ�ĐƌĞĞŶ�ŐƌƵƉƐ�ĚĞ�ƌĞŇĞǆŝſ�ĞƐƉĞĐşĮĐƐ�ĚŝŶĂŵŝƚǌĂƚƐ�
ƉĞƌ�ĂĐĂďĂƌ�ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚ�Ăŵď�ƚŽƚ�Ğů�ŐƌƵƉ�Ăů�ĮŶĂů͘�>Ă�ĚŝŶĂŵŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞů�ũŽĐ�
ĞƐ�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂ�Ăŵď�Ğů�ƐƵƉŽƌƚ�Ě͛ƵŶĂ�͞ 'ƵŝĂ�ƚğĐŶŝĐĂ�ƉĞƌ�Ă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͟�ƋƵĞ�
ƉƌŽƉŽƐĂ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ŝ�ĂƉŽƌƚĂ�ŝĚĞĞƐ�ƉĞƌ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ͘��ůƐ�ĐŽŶƟŶŐƵƚƐ�
ƐſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ��ĂŶĚĞůĂ�ŝ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſ�ĚĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ĠƐ�ĚĞ�ů �͛ŐğŶĐŝĂ�
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Edurne Jiménez Pérez

�ĂƚĂůĂŶĂ�ĚĞ�:ŽǀĞŶƚƵƚ�ŝ�ů͛/ŶƐƟƚƵƚ��ĂƚĂůă�ĚĞ�ůĞƐ��ŽŶĞƐ͘�>͛ĂŶǇ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſ�ĠƐ�
Ğů�μκλς�ŝ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ�Ɛ͛ĞƐƚă�ĨĞŶƚ�ƵŶĂ�ƐĞŐŽŶĂ�ǀĞƌƐŝſ�ŵŝůůŽƌĂĚĂ͘

Què destacaria?

dĠ�ƵŶ�ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚ�ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƌ�ŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�
ƌŽůƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�ŵŽůƚ�ƌĞĂůŝƐƚĞƐ�ŝ�ĐŽŵƵŶĞƐ�;ƋƵŝ�ĂŐƌĞĚĞŝǆ͕�ƋƵŝ�ǀŽů�ƐĞƌ�ŶĞƵƚƌĂů͕�
ƋƵŝ�ƌĞƉ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƐĞŵƉƌĞ�ĚĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĞƐ�s^͘�
hƟůŝƚǌĂ�ƵŶ�ůůĞŶŐƵĂƚŐĞ�ŝ�ƵŶ�ĐĂŶĂů�ũƵǀĞŶŝů�ŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌ�ĞůƐ�ŝ�ůĞƐ�ũŽǀĞƐ�
Ăŵď�ĞůƐ�ƐĞƵƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐ�ƌĞĂůƐ͕�ũĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉĂƌƚĞŝǆ�Ě Ă͛ƋƵş͕�ĂŶĂŶƚ�ŵĠƐ�ĞŶůůă�
ĚĞů�ƉŽůşƟĐĂŵĞŶƚ�ĐŽƌƌĞĐƚĞ�ĞŶ�ů͛ăŵďŝƚ�ĚĞ�ĚŝƐĐƵƌƐ͘��Ɛ�ĚĞƐƚĂĐĂďůĞ�ƋƵĞ�Ăů�ĮŶĂů�
ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƌĞĨĞƌĞŶƚƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�ŵŽƟǀĞŶ�ƵŶĂ�ƌĞŇĞǆŝſ�ĐŽůͼůĞĐƟǀĂ�ƐŽďƌĞ�ůĞƐ�
ŶŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ͘��ƋƵĞƐƚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ĐŽŵƉƚĞŶ�
Ăŵď�ƵŶĂ�ŐƵŝĂ�ĚĞ�ƐƵƉŽƌƚ�ŵŽůƚ�ĚĞƚĂůůĂĚĂ�ƐŽďƌĞ�ĐŽŵ�ĚŝŶĂŵŝƚǌĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�
ĮŶĂůƐ͕�Ă�ƉĂƌƚ�Ě͛ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ƉƌğǀŝĂ�ƐŽďƌĞ�ů͛ĞŝŶĂ�ŝ�ůĞƐ�s^͘�dĂŵďĠ�ĞƐ�ĐŽŵƉƚĂ�
Ăŵď�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ǀşĚĞŽƐ�ƉĞĚĂŐžŐŝĐƐ�ƋƵĞ�ĂƉĂƌĞŝǆĞŶ�Ăů�ĮŶĂů�ĚĞ�ů �͛ƉƉ�ŝ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�ŐƌƵƉĂůƐ�ƋƵĞ�ĂũƵĚĞŶ�Ă�ĂƌƟĐƵůĂƌ�Ğů�ĚŝƐĐƵƌƐ͘��Ŷ�ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕�ĠƐ�ƵŶĂ�ĞŝŶĂ�
que compta amb molt material extra de suport pels equips dinamitzadors. 

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ

�ůŐƵŶĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌƐ�ƉŽĚĞŶ�ƐĞƌǀŝƌ�ƉĞƌ�Ă�ĂƋƵĞƐƚ�ƟƉƵƐ�Ě Ğ͛Ɛ-
ƚƌĂƚğŐŝĂ͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ů Ğ͛ƋƵŝƉ�ĚŝŶĂŵŝƚǌĂĚŽƌ�ĞƐ�ĨŽƌŵŝ�ĂďĂŶƐ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�ůĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�ŐƌƵƉĂůƐ�ĮŶĂůƐ͕�ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ƚĞŶŝƌ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůƐ�ŝ�ŵĞƚŽĚŽůžŐŝĐƐ�ƉĞƌ�
ĂĐŽŵƉĂŶǇĂƌ�ůĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ǀĞƵƐ�ƋƵĞ�ƐƵƌƟŶ͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚĂŵďĠ�ĂƌƌŝďĂƌ�Ăů�ĮŶĂů�
ĚĞ�ůĞƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�Ă�ƚƌĞďĂůůĂƌ�Ăŵď�ůĞƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�ƌĞĂůƐ�ƋƵĞ�ƉĂƐƐĞŶ�Ăů�ŐƌƵƉ͘

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗

ŚƩƉ͗ͬͬƚĂďƵ͘ĐĂƚͬ

ϰ͘ϲ͘�OASIS. Acompanyament per adolescents LGTB

WƌŽũĞĐƚĞ�Ě Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ�ƉĞƌ�ũŽǀĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�λμ�Ă�λρ�ĂŶǇƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĞ-

ƌĂƟǀĂ��ĂŶĚĞůĂ�ŝ�ĂůƚƌĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐ�ŝŶŝĐŝĂƚ�Ğů�μκλο͘�hŶĂ�ĚĞ�ůĞƐ�
ĂĐĐŝŽŶƐ�ĐĞŶƚƌĂůƐ�ĠƐ�ůĂ�ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ�Ě͛ƵŶĞƐ�ĐŽůžŶŝĞƐ�Ě͛ĞƐƟƵ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŶ�ů͛ŽďũĞĐƟƵ�
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ĚĞ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ů Ă͛ƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚƐͬĞƐ�ũŽǀĞƐ�ŝ�ĐƌĞĂƌ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ͘��Ɛ�ƚƌĞďĂůůĂ�
Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞƐƚĂĐĂŶƚ�ůĂ�ĚĞůƐ�ƌĞĨĞƌĞŶƚƐ�ƉŽƐŝƟƵƐ�;ů Ğ͛ƋƵŝƉ�
ĞĚƵĐĂƟƵ�ĠƐ�>'d�Ϳ͕�Ğů�ƐƵƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ�ŝŐƵĂůƐ�ŝ�ů͛ĞĚƵĐĂĐŝſ�ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘

Què destacaria?

�Ɛ�ƵŶ�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ƋƵĞ�ĐƌĞĂ�ƵŶ�ĞƐƉĂŝ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�ŽŶ�ĞƐ�ƐƵďǀĞƌƚĞŝǆĞŶ�ƉĂƌƚ�ŝŵ-

ƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ƐĞǆƵĂůŝƚĂƚ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĨĂĐŝůŝƚĞŶ�
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�Ě Ă͛ƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚ�ŝ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſ�ŵĠƐ�ƐĞŐƵƌĂ͘�dĂŵďĠ�ĠƐ�ƵŶĂ�ĞŝŶĂ�
ĂŶƟĂƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ĞƐĐŽůĂƌ͕ �ũĂ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞƌǀĠ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶƚĞƌŶĂůŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ů Ă͛ƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�
ƋƵĞ�ĨĂŶ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�Ğů�ƌĞďĞŶ�;ĂƵƚŽŽĚŝ͕�ƌĞďƵŝŐ�Ě͛ƵŶͬĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ͕͘͘͘Ϳ�ŝ�ĞŶ�
ůĞƐ�ƉƌžƉŝĞƐ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�ĞŶ�ĐĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĞŝǆŝŶ�ĂƐƐĞƚũĂŵĞŶƚ�ŝ�
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĚĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ͘��Ɛ�ƉŽƚ�ĐƌĞĂƌ�ƵŶ�
ĞƐƉĂŝ�ĞĚƵĐĂƟƵ͕�Ě Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ�Ž�ƚƌŽďĂĚĂ�ƉĞƌ�ũŽǀĞƐ�ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ�ĞŶ�ů͛ăŵďŝƚ�
ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĐŽŵ�Ɛ͛ĞƐƚă�ĨĞŶƚ�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�Ă�ZƵďş͕�dĞƌƌĂƐƐĂ�Ž�sŝůĂŶŽǀĂ͖�ƉĞƌž�
ƚĂŵďĠ�ĠƐ�ƵŶĂ�ďŽŶĂ�ƉƌăĐƟĐĂ͕�ƉĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ĚŽŶĂƌ�ƐƵƉŽƌƚ�ĞĐŽŶžŵŝĐ�Ă�ůĞƐ�
ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ǀŽůĞŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞĐƚĞƐ�ĐŽŵ�KĂƐŝƐ�ŝ�ŶŽ�ƚĞŶĞŶ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ

YƵĂŶ�ĐƌĞĞŵ�ŐƌƵƉƐ�>'d�/н�Ăů�ŵƵŶŝĐŝƉŝ�ĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ǀĂůŽƌĞŵ�Ɛŝ�ǀĂů�ůĂ�ƉĞŶĂ�
ĐƌĞĂƌ�ƵŶ�ŐƌƵƉ�ĞƐƉĞĐşĮĐ�ƉĞƌ�ũŽǀĞƐ͕�ũĂ�ƋƵĞ�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ�ƚĞŶĞŶ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ�ƋƵĞ�ǀŽůĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽďĞƌƚĞƐ͘��Ăů�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚ�ĚĞů�ũŽǀĞŶƚ�ŶŽ�
Ɛ͛ŝĚĞŶƟĮĐĂ�ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂŵĞŶƚ�Ăŵď�ůĞƐ�ƐŝŐůĞƐ�ŝ�ƋƵĞ�ĠƐ�ƉŽƐŝƟƵ�ƋƵĞ͕�Ăŵď�ƋƵĂůƐĞǀŽů�
ĞĚĂƚ͕�ƟŶŐƵĞŵ�ŽďĞƌƚƵƌĂ�Ă�ĂĐŽůůŝƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂŶ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶƚ�Ž�ƚĞŶĞŶ�
ĚƵďƚĞƐ͘�>ĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�>'d�/н͕�Ă�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ƐĞƌͲŚŽ͕�ƚĞŶĞŶ�ĂůƚƌĞƐ�ƉƌŽďůĞŵăƟƋƵĞƐ�Ăŝǆş�
ƋƵĞ�ĐĂůĚƌă�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂů͘��Ŷ�ĂƋƵĞƐƚ�ƐĞŶƟƚ͕�ĠƐ�ƉƌŽďĂďůĞ�
ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�ŐƌƵƉ�ĞƐ�ƌĞƉƌŽĚƵĞŝǆŝŶ�ƚĂŵďĠ͕�ĐŽŵ�ƉĂƐƐĂ�ĞŶ�ƚŽƚƐ�ĞůƐ�ŐƌƵƉƐ͕�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�
ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�;ƌĂĐŝƐŵĞ͕�ĐĂƉĂĐŝƟƐŵĞ͕�ĞƚĐͿ͘���ŵĠƐ͕�ĠƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƌĞǀŝƐĂƌ�ů Ğ͛ŶĨŽĐĂŵĞŶƚ�
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ�ƉĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ŶŽ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌ�ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂůŝƐƚĂ�Ž�ǀŝĐƟŵŝƚǌĂŶƚ͘�
�Ăů�ƌĞĐŽƌĚĂƌ�ƋƵĞ�ů Ž͛ďũĞĐƟƵ�ŚĂ�ĚĞ�ƐĞƌ�ƐĞŵƉƌĞ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�Ě Ă͛ƉŽĚĞƌĂ-

ŵĞŶƚ͘���ů͛ŚŽƌĂ�ĚĞ�ĐƌĞĂƌ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ƟƉƵƐ�ĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƉĂƌƟƌ�ƐĞŵƉƌĞ�ĚĞ�
les necessitats i interessos de les mateixes persones.

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗

ŚƩƉ͗ͬͬŽĂƐŝƐůŐƚď͘ŽƌŐ
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Edurne Jiménez Pérez

ϰ͘ϳ͘�Marxes exploratòries69

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ĐƌĞĂĚĂ�Ă��ĂŶĂĚă�Ă�ŝŶŝĐŝƐ�ĚĞůƐ�σκ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂŶĂůŝƚǌĂƌ�ĚĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ�ĐŽŵ�ůĂ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſ�İƐŝĐĂ͕�ƐŽĐŝĂů�ŝ�ƐŝŵďžůŝĐĂ�ĚĞůƐ�ĞƐƉĂŝƐ�
ƵƌďĂŶƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ�ůĂ�ƉĞƌĐĞƉĐŝſ�Ě͛;ŝŶͿƐĞŐƵƌĞƚĂƚ͘��ů��ŽůͼůĞĐƟƵ�WƵŶƚπ�ĚŝŶĂŵŝƚ-
ǌĞŶ�ĚĞƐ�ĚĞů�μκλλ�ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐ�ĞŶ�ŐƌƵƉ�ƉĞƌ�ů͛ĞƐƉĂŝ�Ƶƌďă�ĚĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ĚĞ�
ŐğŶĞƌĞ�ŝ�ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂů͕�ǀŝƐƵĂůŝƚǌĂŶƚ�ĞůƐ�ĂƐƉĞĐƚĞƐ�İƐŝĐƐ�ŝ�ƐŽĐŝĂůƐ�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĞŶ�
ŝŶƐĞŐƵƌĞƚĂƚ�ŝ�ƚĂŵďĠ�ĂƋƵĞůůƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�ŝ�ůůŝďĞƌƚĂƚ�Ă�ůĂ�ĐŝƵƚĂƚ͘�
�ƵƌĂŶƚ�Ğů�ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ�ĞƐ�ĚĞďĂƚ�ŝ�ǀĂůŽƌĂ�ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ĐĂĚĂƐĐƵŶĂ�
ĚĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ŝ�ƚĂŵďĠ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƚĂƚƐ�ƉƌžƉŝĞƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐ�
ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ƐſŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſ�ĚĞů�ƐĞǆĞ͕�Ğů�ŐğŶĞƌĞ͕�ů͛ĞĚĂƚ͕�ů͛ŽƌŝŐĞŶ͕�
ůĂ�ŝĚĞŶƟƚĂƚ�ƐĞǆƵĂů͕�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů�Ž�ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ�ŵŝŐƌĂƚžƌŝĂ�ĞŶƚƌĞ�
ĂůƚƌĞƐ�ĂƐƉĞĐƚĞƐ͘�dĂŵďĠ�ĞƐ�ĐŽŶǀŝĚĂ�Ă�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƋƵĞ�ĨŽƚŽŐƌĂĮŢŶ�
ĞůĞŵĞŶƚƐ�ƋƵĞ�ƌĞŇĞĐƚĞŝǆŝŶ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶƐ�ŝ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ŝ�ǀŝǀğŶĐŝĂ�
ĚĞ�ů͛ĞŶƚŽƌŶ͘��ů�ĮŶĂůŝƚǌĂƌ�ůĂ�ŵĂƌǆĂ�ĞǆƉůŽƌĂƚžƌŝĂ͕�ĞƐ�ĨĂ�ƵŶĂ�ƌĞŇĞǆŝſ�ĐŽůͼůĞĐƟǀĂ�
ŝ�ĞƐ�ĐŽŶǀŝĚĂ�Ă�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ͘�

Què destacaria?

>Ă�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ĠƐ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƉĞƌƋƵğ�ƉĞƌŵĞƚ�ƌĞĂůŝƚǌĂƌ�ƵŶĂ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ�Ăů�ŵĂƚĞŝǆ�
temps que es fomenta un procés d’apoderament de les dones i persones 

ĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ͘���ŵĠƐ͕�ĚƵƌĂŶƚ�ůĂ�ŵĂƌǆĂ͕�ů͛ĞƐƉĂŝ�ƉƷďůŝĐ�Ɛ͛ŽĐƵƉĂ�Ě͛ƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ŶŽǀĂ�
;ĞǆĞŵƉůĞ͕�ƵŶ�ŐƌƵƉ�ĚĞ�ĚŽŶĞƐ�ƚĂůůĂŶƚ�ƵŶ�ĐĂƌƌĞƌ͕ �ƉĂƐƐĂƌ�ƉĞƌ�ůůŽĐƐ�ĞŶ�ŐƌƵƉ�ƉĞů�
ƋƵĂů�ŶŽ�ĞƐ�ƉĂƐƐĂƌŝĞŶ�ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚͿ�ŝ�ĞƐ�ƉƌŽĚƵĞŝǆ�ƵŶ�ĞĨĞĐƚĞ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƚĞŝǆ�ĞƐƉĂŝ͕�
ĞŶ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĐƌĞƵĞŶ�ŝ�ĞŶ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞŐƵĞŝǆĞŶ�ůĂ�ŵĂƌǆĂ͘��Ɛ�
ƉƌŽŵŽƵ�ůĂ�ĐĞƌĐĂ�Ě Ğ͛ƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ĐŽůͼůĞĐƟǀĞƐ͕�ů Ă͛ŐğŶĐŝĂ�ŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�
en el disseny i la transformació dels seus entorns urbans i es fomenten les 

ǆĂƌǆĞƐ�ǀĞŢŶĂůƐ͘�WŽĚĞŵ�ƉĂƌůĂƌ͕ �ƉĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ƋƵĞ�ĠƐ�ƵŶĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ͘�
�Ɛ�ƐŝŵƵůƚăŶŝĂŵĞŶƚ�ƵŶĂ�ĞŝŶĂ�ĚĞ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ͕�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂŝ�ƉƷďůŝĐ�
i de les persones; i d’apoderament de dones i persones dissidents.

πσ���EŽƚĂ�Ě͛ĞĚŝĐŝſ͗�^ŝ�Śŝ�ŚĂ�ŝŶƚĞƌğƐ�ĞŶ�ĂŵƉůŝĂƌ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſ͕�Ğů�ůůŝďƌĞ�ƐŽƌŐŝƚ�ĚĞů�^ĞŵŝŶĂƌŝ��ŝƵƚĂƚƐ�ŝ�
WĞƌƐŽŶĞƐ�ĚĞ�ů Ă͛ŶǇ�μκλλ�ĞƐƚă�şŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚ�ĚĞĚŝĐĂƚ�Ă�ů͛ĞƐƉĂŝ�ƉƷďůŝĐ�Ăŵď�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�ŝ�Ɛ͛Śŝ�
ƌĞĨĞƌĞŝǆĞŶ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ůŽĐĂůƐ͘
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ͗

�Ăů�ƋƵĞ�Ğů�ŐƌƵƉ�ƉĞƌŵĞƟ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ů͛ŝŶƚĞŐƌĞŶ�ĞƐ�ƉƵŐƵŝŶ�ƐĞŶƟƌ�
ĐžŵŽĚĞƐ�ĐŽŵƉĂƌƟŶƚ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ǀŝǀğŶĐŝĞƐ�ŝ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶƐ�ĞŶƚŽƌŶ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^͘�
WĞƌ�ƚĂŶƚ͕�ĠƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐŝŐƵŝŶ�ŐƌƵƉƐ�ŵŝǆƚŽƐ͕�ƐŝŶſ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĨĂĐŝŶ�Ăŵď�
ŐƌƵƉƐ�ƐĞƉĂƌĂƚƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉĂƌƚĞŝǆŝŶ�ƌĞĂůŝƚĂƚƐ͘�WĞƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͗�ĚŽŶĞƐ�Ăŵď�ĚŝǀĞƌ-
ƐŝƚĂƚ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕�ĚŽŶĞƐ�ůĞƐďŝĂŶĞƐ͕�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƚƌĂŶƐ͕�ŚŽŵĞƐ�ũŽǀĞƐ͕�ĚŽŶĞƐ�ŐƌĂŶƐ͕�
ĞƚĐ͘��ƋƵĞƐƚĂ�ĞŝŶĂ�ĞƐ�ƉŽĚƌŝĂ�ĂƉůŝĐĂƌ�ƚĂŵďĠ�ƉĞƌ�ŚŽŵĞƐ�ƉĞƌ�ƚĂů�ƋƵĞ�ƉƌĞŐƵŝŶ�
ĐŽŶƐĐŝğŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů�ŝ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ�ĚĞ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ĂĐĐŝŽŶƐ͕�
ũĂ�ƐŝŐƵŝ�ĞŶ�ŵĂƌǆĞƐ�ŶŽŵĠƐ�ƉĞƌ�ŚŽŵĞƐ�Ž�ŵŝǆƚĞƐ͘��Ŷ�ĂŵďĚſƐ�ĐĂƐŽƐ�ĐĂůĚƌŝĂ�ƋƵĞ�
les persones dinamitzadores comptessin amb àmplia experiència i amb 

ĞŝŶĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮƋƵĞƐ�ƉĞƌ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ŝ�ĨĞƌ�ĨƌŽŶƚ�Ă�ĂĐƟƚƵĚƐ�
ĚĞ�ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ͕�Ăŝǆş�ĐŽŵ�ĞŝŶĞƐ�ƉĞƌ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ĞůƐ�ŵĂůĞƐƚĂƌƐ�ƋƵĞ�ƉƵŐƵŝŶ�ƐŽƌŐŝƌ�
durant la marxa en relació amb les diferents posicions de les persones par-

ƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�ĞůƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĞŝǆŽƐ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſ�;ŐğŶĞƌĞ͕�ƉƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ�ƐĞǆƵĂů͕�
ŝĚĞŶƟƚĂƚ�ĐƵůƚƵƌĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗

�ŽůͼůĞĐƟƵ�WƵŶƚ�ϲ͘�ϮϬϭϳ͘��ŶƚŽƌŶƐ�,ĂďŝƚĂďůĞƐ͘��ƵĚŝƚŽƌŝĂ�ĚĞ�^ĞŐƵƌĞƚĂƚ�hƌďĂŶĂ�
Ăŵď�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐğŶĞƌĞ�Ă�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ�ŝ�ů Ğ͛ŶƚŽƌŶ͘

ϰ͘ϴ͘�WĂƟƐ�ĐŽĞĚƵĐĂƟƵƐ

WƌŽũĞĐƚĞ�ĚĞ�ůĞƐ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ��ŽĞĚƵĐĂĐĐŝſ�ŝ��ŽůͼůĞĐƟƵ�WƵŶƚπ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ-

Đŝſ�ĚĞůƐ�ƉĂƟƐ�ĞƐĐŽůĂƌƐ�ĚĞƐ�Ě͛ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ�ƋƵĞ�ĚſŶĂ�ǀĞƵ�Ă�ƚŽƚĂ�
ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�;ĞƋƵŝƉƐ�ĚŽĐĞŶƚƐ͕�ĞƋƵŝƉ�ŵĞŶũĂĚŽƌ͕ �ŐƌƵƉ�ĐůĂƐƐĞ͕�ŐƌƵƉ�
ŝŵƉƵůƐŽƌ�ĚĞ� ů Ă͛ůƵŵŶĂƚ� ŝ� ŐƌƵƉ� ŝŵƉƵůƐŽƌ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐͿ� ŝ� ĐŽŶƐƚƌƵĞŝǆ�
ƉƌŽƉŽƐƚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞƐƉƌĠƐ�ĚĞ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�ŝ�ĨĞƌ�ƵŶ�ĚŝĂŐŶžƐƟĐ�ĐŽŵƷ�
ƐŽďƌĞ�ĞůƐ�ƵƐŽƐ� ŝ�ĚŝƐƐĞŶǇ�ĚĞůƐ�ƉĂƟƐ͘�>Ă�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ǀĂ�ŵĠƐ�ĞŶůůă�ĚĞů�ĚŝƐƐĞŶǇ�
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐ͘��Ɛ�ƚƌĞďĂůůĂ�ĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞ�ů͛ĞƋƵŝƉ�ĞĚƵĐĂƟƵ�ƉĞƌ�ĐŽŶ-

ĐĞďƌĞ�Ğů�ƉĂƟ�ĚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗�İƐŝĐĂ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂů�ŝ�ƐŽĐŝĂů͘�>Ă�ŝĚĞĂ�ǀŽů�
ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�ƵŶ�ĞƋƵŝůŝďƌŝ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵĞŶƚ�ŝ�ƉƐŝĐŽ-

ŵŽƚƌŝĐŝƚĂƚ͕�ƚƌĂŶƋƵŝůͼůŝƚĂƚ�ŝ�ŝŶƟŵŝƚĂƚ͕�ŶĂƚƵƌĂ�ŝ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſ�;ŽŶ�Ɛ͛ŝŶĐŽƌƉŽ-

ƌĞŶ�ůĞƐ�ƋƵĂůŝƚĂƚƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůƐ�ƉĞƌƋƵğ�ƐŝŐƵŝŶ�ĞƐƉĂŝƐ�ĂŐƌĂĚĂďůĞƐ�ŝ�ƐĂůƵĚĂďůĞƐͿ͘�
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Edurne Jiménez Pérez

Què destacaria?

�ůƐ�ƉĂƟƐ�ƉŽĚĞŶ�ĞƐĚĞǀĞŶŝƌ�ƵŶĂ�ƉŽƌƚĂ�Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ�Ă�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſ�Ě͛ƵŶƐ�ǀĂůŽƌƐ�
ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�Ă�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞůƐ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ĞĚƵĐĂƟƵƐ�ŝ�ĚĞů�ĐŽŶũƵŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ͘�
�ůƐ�ƉĂƟƐ�ĐŽĞĚƵĐĂƟƵƐ�ƐſŶ�ĞƐƉĂŝƐ�ƉƷďůŝĐƐ͕�ŽďĞƌƚƐ�Ăů�ďĂƌƌŝ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŝǆĞŶ�
Ă�ůĂ�ƐŽĐŝĂůŝƚǌĂĐŝſ͕�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ�ŝ� ůĞƐ�ǆĂƌǆĞƐ�ĚĞ�ĐƵƌĂ�ĚĞů�ƐĞƵ�ĞŶƚŽƌŶ͘�
Són espais on comunitàriament s’experimenta amb la transformació de les 

ŶŽƌŵĞƐ�ƐĞǆŝƐƚĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚ�ƌĞŐĞŝǆĞŶ�Ğů�ĚŝƐƐĞŶǇ�ŝ�ů͛ƷƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ĞƐƉĂŝ�
i que estan a la base de les VS. Destaco que es pot fer una transformació 

ĚĞů�ƉĂƟ�ŝŶĐůƷƐ�ĐŽŵƉƚĂŶƚ�Ăŵď�ƉŽĐƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘�

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ͗

WĞƌ�ĂƉůŝĐĂƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ�ĚĞů�ƉĂƟ�ĠƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ�ƋƵĞ�
ů Ğ͛ƋƵŝƉ�ĚŝƌĞĐƟƵ�ĞƐƟŐƵŝ�ĂůƚĂŵĞŶƚ�ŵŽƟǀĂƚ�Ăŵď�Ğů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽĞĚƵĐĂĐŝſ�Ɛ͛ŚĂŐŝ�
ĂƐƐƵŵŝƚ�ĐŽŵ�ƵŶ�ǀĂůŽƌ�Ăů�ĐĞŶƚƌĞ͕�Ž�ĂůŵĞŶǇƐ�ƋƵĞ�Śŝ�ŚĂŐŝ�ŵŽůƚ�ŝŶƚĞƌğƐ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚĂ�
ŵŝƌĂĚĂ͘��Ɛ�ƉŽƐŝƟƵ�ƚĂŵďĠ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵŝ�Ăů�ĐŽŵƉůĞƚ�ĞŶ�Ğů�
ĚŝĂŐŶžƐƟĐ�ĚĞů�ƉĂƟ�ŝ�ůĂ�ĐĞƌĐĂ�Ě Ă͛ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ŝ�ƋƵĞ�Ğů�ĐůĂƵƐƚƌĞ�ĞƐƟŐƵŝ�ŽďĞƌƚ�Ă�ƌĞďƌĞ�
formació. Es requereix per tant que disposin d’un cert temps.

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŝƐƐƵƵ͘ĐŽŵͬƉĂƚŝŽƐĐŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐͬĚŽĐƐͬůŝďƌŽͲƉĂƚŝŽƐĐŽĞĚƵĐĂƚŝ-
ǀŽƐͺϬϵͲϬϰͲϮϬϮϬͺĐĂƐƚ

ϰ͘ϵ͘�Protocol d’actuació contra les agressions sexistes de les festes 
majors del Poble Sec

�ŝŶĂ�ĚŝƐƐĞŶǇĂĚĂ�ƉĞů�ĐŽůͼůĞĐƟƵ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ�WŽďůĞ�̂ ĞĐ�&ĞŵŝŶŝƐƚĂ�ů Ă͛ŶǇ�μκλο�Ăŵď�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ĐŽůͼůĞĐƟƵƐ�ŝ�ĞŶƟƚĂƚƐ�Ăŵď�ůĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞ�ĨĞƌ�ĨƌŽŶƚ�Ăů�ƐĞǆŝƐŵĞ�
ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĨĞƐƚĞƐ�ŵĂũŽƌƐ�ĚĞů�ďĂƌƌŝ͘�/ŶĐŽƌƉŽƌĂ�ĂĐĐŝŽŶƐ�ĚĞ�͞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͕͟ �ĚĞ�͞ ƌĞƐƉŽƐƚĂ͟�
ŝ�͞Ě Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ͕͟ �Ăŝǆş�ĐŽŵ�ƋƺĞƐƟŽŶƐ�Ă�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�Ă�ŶŝǀĞůů�ŐĞŶĞƌĂů͘

Què destacaria?

�Ɛ�ƵŶ�ƉƌŽƚŽĐŽů�ĐƌĞĂƚ�ĚĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ĞŶƟƚĂƚƐ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĚĞů�ďĂƌƌŝ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĐŽ-

ŵƵŶŝƚăƌŝĂ�ŝ�ŶŽ�ĚĞƐ�ĚĞ�ů Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͕�ĐŽƐĂ�ƋƵĞ�ĨĂ�ƋƵĞ�ĞƐƟŐƵŝ�ŵĠƐ�ĂƌƌĞůĂƚ͕�

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez

https://issuu.com/patioscoeducativos/docs/libro-patioscoeducativos_09-04-2020_cast
https://issuu.com/patioscoeducativos/docs/libro-patioscoeducativos_09-04-2020_cast


163

EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ĂũƵĚĂ�Ă�ƋƵĞ�ĞƐ�ĐŽŶĞŐƵŝ�ŵĠƐ�ŝ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�ƋƵĞ�ƟŶŐƵŝ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚĞ�ŵĂũŽƌ͘ ��ƋƵĞƐƚ�
ƉƌŽũĞĐƚĞ�ƚĠ�ƵŶĂ�ůžŐŝĐĂ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠƐ�ŝ�ŶŽ�ƚĂŶƚ�Ě Ă͛ĐĐŝſ�ƉƵŶƚƵĂů�ƉĞƌƋƵğ�ĐŽŶƚĞŵ-

ƉůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ�ƉĞƌ�ůĞƐ�ĞŶƟƚĂƚƐ�ĚĞů�ďĂƌƌŝ�ĐŽŵ�Ă�ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ�
i difusió del propi protocol i accions a desenvolupar en el futur. A nivell de 

ƌĞĚĂĐĐŝſ�ĚĞƐƚĂĐĂ�ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ĐůĂƌĞĚĂƚ�ŝ�ƐŝŶƚĞƟƐŵĞ͘

ZĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ͗

��ů͛ŚŽƌĂ�ĚĞ�ĚŝƐƐĞŶǇĂƌ�ƉůĂŶƐ�ŝ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�ĞƐ�ƌĞĐŽŵĂŶĂ�ůůĞŐŝƌ�ůĂ�ŐƵŝĂ�͞ϳ�ƉĂƐŽƐ�
para construir un plan de abordaje de las violencias sexuales en espacios 
ĨĞƐƟǀŽƐ͟�ĚĞ�EŽĐƚĂŵďƵůΛƐ�Ăŝǆş�ĐŽŵ�ǀĂůŽƌĂƌ�Ɛŝ�ĠƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚǌĂƌ͘ �hŶ�
ĞǆĞŵƉůĞ�ĞŶ�ĂƋƵĞƐƚ�ƐĞŶƟƚ�ĠƐ�Ğů�ƉƌŽƚŽĐŽů�ƉĞƌ�ĚĞƚĞĐƚĂƌ�ŝ�ĞƌƌĂĚŝĐĂƌ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�
ŵĂƐĐůŝƐƚĂ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂ�ĨĞƚ�Ă�ůĂ�ĐŝƵƚĂƚ�ĚĞ��ĞƌŐĂ͕�ŽŶ�ĞƐ�ƚƌĞďĂůůĂ�ůĂ�s^�ƉĞƌž�ĚĞ�ŵĂ-

ŶĞƌĂ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕�ĂŶĂŶƚ�ŵĠƐ�ĞŶůůă�ĚĞ�ů͛ăŵďŝƚ�ĚĞ�ů͛ŽĐŝ�ŶŽĐƚƵƌŶ͘

WĞƌ�ƐĂďĞƌͲŶĞ�ŵĠƐ͗

ŚƩƉƐ͗ͬͬƉŽďůĞƐĞĐĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͘ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϲͬϬϮͬƉƌŽƚŽĐŽůͲĂŶƟ-
ƐĞǆŝƐƚĂͲĚĞĨ͘ ƉĚĨ

ϱ͘��ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ

DĞŶƚƌĞ�Ğů�ƐĞǆŝƐŵĞ͕�Ğů�ŵĂƐĐůŝƐŵĞ�ŝ�ů͛ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀŝƚĂƚ�ƐĞŐƵĞŝǆŝŶ�ƌĞŐƵůĂŶƚ�
ĞůƐ�ŝŵĂŐŝŶĂƌŝƐ͕�ĞůƐ�ǀĂůŽƌƐ�ŝ� ůĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůƐ�Śŝ�ŚĂƵƌă�s^͘��ƋƵĞƐƚ�ĠƐ�ƵŶ�
ŵŝƐƐĂƚŐĞ�ƋƵĞ�ŵŽůƚ�ůĞŶƚĂŵĞŶƚ�ĐĂůĂ�ĞŶ�ĂůŐƵŶƐ�ŐŽǀĞƌŶƐ�ůŽĐĂůƐ�ƋƵĞ�ůĞŶƚĂŵĞŶƚ�
ĚĞŝǆĞŶ�Ě͛ĞŵƉĂƌĂƌͲƐĞ�ĚĂƌƌĞƌĞ�Ğů�ŵŝƌĂƚŐĞ�ƋƵĞ�͞ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ĐŽƐĞƐ�ũĂ�ŶŽ�ƉĂƐƐĞŶ͕�
ĂƌĂ�ũĂ�ƚĞŶŝŵ�ŝŐƵĂůƚĂƚ͘͟ �dŝŶŐƵĞŵ�ĐůĂƌ�ƋƵĞ�Ɛ͛Śŝ�ĂƌƌŝďĂ�ƚĂƌĚ͕�ŝ�ĚĂǀĂŶƚ�ĂƋƵĞƐƚĂ�
ƌĞĂůŝƚĂƚ�ƚĂŶƚ�ŐƌĞƵ�ũĂ�ŶŽ�ĞƐ�ƉŽƚ�ŵŝƌĂƌ�ĐĂƉ�Ă�ƵŶĂ�ĂůƚƌĂ�ďĂŶĚĂ͘��Ɛ�ƵƌŐĞŶƚ�ĐŽŶƐ-
ƚƌƵŝƌ�ƵŶ�ĐŽŵƉƌŽŵşƐ�ƉĞƌ�ĨĞƌͲŚŝ�ĨƌŽŶƚ�ŝ�Ăŝǆž�ĐŽŵƉŽƌƚĂ�ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚ�ŝŶĐŝĚŝƌ�
ĞŶ�Ăůůž�ƋƵĞ�ůĞŐŝƟŵĂ�ŝ�ƐŽƐƚĠ�ƚŽƚĞƐ�ĂƋƵĞƐƚĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ͘

,Ğŵ�ǀŝƐƚ�Ăů�ůůĂƌŐ�ĚĞů�ĐĂƉşƚŽů�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽƐĂ�ŶŽ�ǀĂ�ĚĞ�ǀĂĐƵŶĞƐ�ŝ�ƋƵĞ�Ğů�ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ�
ƉƌĞǀĞŶƟƵ�ďŝŽŵğĚŝĐ�ƚĠ�ŐƌĞƵƐ�ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐ�ƉĞƌ�ĂĐĂďĂƌ�ƌĞĂůŵĞŶƚ�Ăŵď�ůĞƐ�s'�ŝ�
s^͘��Ɛ�ƵŶĂ�ůžŐŝĐĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŶŽŵĠƐ�ŶŽ�ĨƵŶĐŝŽŶĂ�ƐŝŶſ�ƋƵĞ�ƉŽƚ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚƌĂƉƌŽĚƵ-

ĞŶƚ͘�>ĞƐ�ƚĞŽƌŝĞƐ�ŝ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�ƉĂƌůĞŶ�ĚĞƐ�ĚĞ�ĨĂ�ƚĞŵƉƐ�ƋƵĞ�ĐĂů�ƉƌŽ-

ŵŽƵƌĞ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ�ƐŽĐŝĂů� ŝŶƚĞŐƌĂů�ƋƵĞ�ĨĂĐŝŶ�ƚƌŽŶƚŽůůĂƌ�ůĞƐ�

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez

https://poblesecfeminista.files.wordpress.com/2016/02/protocol-antisexista-def.pdf
https://poblesecfeminista.files.wordpress.com/2016/02/protocol-antisexista-def.pdf


164

Edurne Jiménez Pérez

ŶŽƌŵĞƐ�ŝ�ǀĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ƐŽƐƚĞŶĞŶ�ůĞƐ�ũĞƌĂƌƋƵŝĞƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚĞƐ�Ăů�ŐğŶĞƌĞ͕�ůĂ�ƐĞǆƵ-

ĂůŝƚĂƚ͕�ůĂ�ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂ͕�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů�ŝ�ů͛ĞĚĂƚ�ĞŶƚƌĞ�Ě Ă͛ůƚƌĞƐ͘�EŽŵĠƐ�
Ăŝǆş� ĂĐĂďĂƌĞŵ�Ăŵď� ůĞƐ�s^͘� WƌŽĐĞƐƐŽƐ� ĐŽŚĞƌĞŶƚƐ� Ăŵď� ůĞƐ� ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ�
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐ�ĚĞ�ůĂ�����t�ŝ�ĞůƐ�ĚƌĞƚƐ�ƌĞĐŽŶĞŐƵƚƐ͕�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƟŶ�ĨĞƌ�ĂŇŽƌĂƌ�
ƌĞĂůŝƚĂƚƐ�ŵĠƐ�ĞƋƵŝƚĂƟǀĞƐ͕�ůůŝƵƌĞƐ�ŝ�ũƵƐƚĞƐ͘

Convido a les i els professionals (tècnics i càrrecs electes) de l’àmbit local 

Ă�ĞŶĨŽĐĂƌ�ĞƐĨŽƌĕŽƐ�ĐĂƉ�Ă�ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ů͛ŚĞƚĞƌŽƉĂƚƌŝĂƌĐĂƚ�ŝ�Ă�ĨĞƌ�ƵŶ�ĚĞƐƉůĂ-

ĕĂŵĞŶƚ�ĐĂƉ�Ă�ƉƌŽƉŽƐƚĞƐ�ƋƵĞ�ƚƌĞŶƋƵŝŶ�Ăŵď�ŵŝƌĂĚĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĚŽƌĞƐ͕�ŝŶĚŝ-
ǀŝĚƵĂůŝƚǌĂĚŽƌĞƐ͕�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ�ĚĞ�ƋƵŝ�ƉĂƚĞŝǆ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�
ŝ�ĞƐƟŐŵĂƟƚǌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĐĞƌƚƐ�ĐŽůͼůĞĐƟƵƐ͘��ůŚŽƌĂ͕�ůĂ�͞ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͟�ŶŽ�;ŶŽŵĠƐͿ�
ŚĂ�ĚĞ�ƐĞƌ�ƋƵĞůĐŽŵ�ƋƵĞ�ĞƐ� ĨĂ�Ăŵď� ůĂ�ŐĞŶƚ� ũŽǀĞ͕�Ɛ͛ŚĂ�ĚĞ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�Ăŵď�Ğů�
ĐŽŶũƵŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ�ŝ�Ɛ͛ŚĂ�Ě Ă͛ƌƌŝďĂƌ�ƚĂŵďĠ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƐ�ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚ�ĂŶĐŽƌĂĚĞƐ͘�>Ă�ŝŶĐůƵƐŝſ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ŝŶƚĞƌƐĞĐ-

ĐŝŽŶĂů�ĠƐ�ƐĞŶƐ�ĚƵďƚĞ�ƚĂŵďĠ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ƌĞƉƚĞ͘�

�ƐƉĞƌŽ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ďŽŶĞƐ� ƉƌăĐƟƋƵĞƐ� ĐŽŵƉĂƌƟĚĞƐ� ŝŶƐƉŝƌŝŶ� ĂƋƵĞƐƚ� ĐĂŵş͕� ŶŽ�
ƚĂŶƚ�ĐŽŵ�ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂŶ�ĚĞ�ƌĞƉůŝĐĂƌ�ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚ�ŝŐƵĂů͕�ƐŝŶſ�Ă�ƚĂůů�
Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ�ƋƵĞ�ĐĂů�ĂĚĂƉƚĂƌ�Ă�ĐĂĚĂ�ƌĞĂůŝƚĂƚ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ �ƐĞŵƉƌĞ�Ăŵď�ůĂ�ƉŽƐƐŝ-
ďŝůŝƚĂƚ�ĚĞ�ĐŽůͼůĂďŽƌĂƌ�ŝ�ƌĞďƌĞ�Ğů�ƐƵƉŽƌƚ�Ě͛ĞŶƟƚĂƚƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĞƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ĞŶ�
ůĂ�ůůƵŝƚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĞƐ�s'�ŝ�s^͘��ŽŶ�ĐĂŵş͊

ϱ͘�ZĞĨĞƌğŶĐŝĞƐ�ďŝďůŝŽŐƌăĮƋƵĞƐ

ALFAMA͕��ǀĂ͖�^UBIRATS͕�:ŽĂŶ͖ MALPICA͕��ůĂƵĚŝĂ�;μκλμͿ͗ �ǀĂůƵĂĐŝſ�ĚĞ�ů͛ŝŵ-
ƉĂĐƚĞ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�>ůĞŝ�ϱͬϮϬϬϴ�ĚĞů�ĚƌĞƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŽŶĞƐ�Ă�ĞƌƌĂĚŝĐĂƌ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ�
masclista,��ĞůůĂƚĞƌƌĂ͕�h��͕�/'K͘

ALLDRED͕� WĂŵ͖� �/'>/�͕� �ĂƌďĂƌĂ� ;μκλοͿ͗ Gender-Related Violence and 
zŽƵŶŐ�WĞŽƉůĞ͗��Ŷ�KǀĞƌǀŝĞǁ�ŽĨ�/ƚĂůŝĂŶ͕�/ƌŝƐŚ͕�̂ ƉĂŶŝƐŚ͕�h<�ĂŶĚ��h�>ĞŐŝƐůĂƟŽŶ͕�
�ŚŝůĚƌĞŶ�Θ�^ŽĐŝĞƚǇ͕�μσ�;πͿ͗�ππμ�ʹ�προ͘

��W/��h͕� :ŽŬŝŶ� ;μκλρͿ͗ Masculinidades y feminismo͕�DĂĚƌŝĚ͕� dƌĂĮĐĂŶƚĞƐ�
ĚĞ�ƐƵĞŹŽƐ͘

�/'>/�͕��ĂƌďĂƌĂ͖���'>/�ZK͕�^ĂƌĂ͘�;μκλσͿ͗��ďŽƌĚĂũĞƐ�Ǉ� ͚ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͛�ĚĞ�ůĂƐ�
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ�ĐĂƚĂůĂŶĂƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ�>'d�/YнĨſďŝĐĂƐ͕�Quaderns 
de psicologia͕μλ�;μͿ͗�λͲλσ͘

�/'>/�͕� �ĂƌďĂƌĂ͖� :/D�E��͕� �ĚƵƌŶĞ� ;μκλμͿ͗ >ŽƐ� ĚĞƐĂİŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉĞĚĂŐŽŐŝĂ�
ĐǇďĞƌĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͗�ƵŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽ͕��ŚĞŶĞĂ��ŝŐŝƚĂů͕�λμ�;νͿ͗�ρλͲσν͘

�/'>/�͕� �ĂƌďĂƌĂ͖� :/D�E��͕� �ĚƵƌŶĞ� ;μκλοͿ͗ :ſǀĞŶĞƐ͕� 'ĠŶĞƌŽ� Ǉ� sŝŽůĞŶĐŝĂƐ͘�
,ĂŐĂŵŽƐ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘�'ƵşĂ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽ-
fesionales͕�dĂƌƌĂŐŽŶĂ͕�hZs͘ �

�/'>/�͕��ĂƌďĂƌĂ͖�:/D�E��͕��ĚƵƌŶĞ�;μκλςͿ͗ ZĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ĨŽƌŵĂƟǀĂƐ�ƌĂĚŝĐĂůĞƐ�
para afrontar un problema estructural y capilar͘��͗��ĞĂƚƌŝǌ� ^ĂŶƚĂŵĂƌŝŶĂ�
;�ŽŽƌĚ͘Ϳ͕�DƵũĞƌĞƐ�Ǉ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�;ƐŝŶ�ĐŝĨƌĂƐͿ͘�>Ă�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�ŝŶǀŝƐŝďůĞ�;ƉƉ͘�λξσͲ
λππͿ͘��ůǌŝƌĂ͗�EĞŽƉăƚƌŝĂ͘

�/'>/�͕��ĂƌďĂƌĂ͖�>hy�E͕�DĂƌƚĂ͖�:/D�E��͕��ĚƵƌŶĞ�;μκμκ͕�ƉĞŶĚĞŶƚ�ĚĞ�ƉƵ-

ďůŝĐĂĐŝſͿ͗� ͎�ů� ƐƵĞŹŽ� ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͍� �ǀĂůƵĂŶĚŽ� ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ� ĞŶ� ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ� ĚĞ�
ŐĠŶĞƌŽ�ĚĞƐĚĞ� ůĂ� ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ� ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͕��ŵƉŝƌŝĂ�ZĞǀŝƐƚĂ� ĚĞ�ŵĞƚŽůŽŐşĂ� ĚĞ�
ciencias sociales͕�ŶƷŵĞƌŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů͘

�/'>/�͕��ĂƌďĂƌĂ͖�^�EͲD�Zd1E͕��ŽŶĐŚŝ� ;μκκρͿ͗ �ƐƚĂĚŽ�ǁŽŶĚĞƌďƌĂ͗�ĞŶƚƌĞ-
tejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género͕��ĂƌĐĞůŽŶĂ͕�
Virus Editoria.

�K��>ME͕��ŶĐĂƌŶĂ� ;μκκςͿ͗ La violencia contra las mujeres y el derecho 
ŶŽͲĂŶĚƌŽĐĠŶƚƌŝĐŽ͕�ƉĠƌĚŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ĚĞů�ĨĞŵŝŶŝƐŵŽ͘��͗�WĂ-

ƚƌŝĐŝĂ� >ĂƵƌĞŶǌŽ� �ŽƉĞůůŽ͕�DĂƌşĂ� >ƵŝƐĂ�DĂƋƵĞĚĂ� �ďƌĞƵ͕� �ŶĂ�DĂƌşĂ� ZƵďŝŽ�
�ĂƐƚƌŽ� ;ĐŽŽƌĚͿ�'ĠŶĞƌŽ͕�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĚĞƌĞĐŚŽ�;ƉƉ͘�μροͲνκκͿ͘��ĂƌĐĞůŽŶĂ͗�dŝ-
ƌĂŶƚ�>Ž��ůĂŶĐŚ͘

�Zh^,͕� >ŝƐĂ��͖͘�D/>>�Z͕� �ůŝƐĂďĞƚŚ� ;μκλσͿ͗ dƌŽƵďůĞ� ŝŶ�WĂƌĂĚŝŐŵ͗� ͞'ĞŶĚĞƌ�
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ͟�WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ�ŝŶ�sŝŽůĞŶĐĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ͕�μο�;λξͿ͗λπνοͲλποπ

�h^d�>K͕�DĂƌşĂ�;μκλξͿ͗ Three decades of state feminism and gender equa-
ůŝƚǇ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ŝŶ�ŵƵůƟͲŐŽǀĞƌŶĞĚ�^ƉĂŝŶ͕�^Ğǆ�ZŽůĞƐ͕�ρξ�;νͿ͘

�h^d�>K͕�DĂƌşĂ͖�>KD��Z�K͕��ŵĂŶƵĞůĂ�;μκλμͿ͗ Understanding and asses-
ƐŝŶŐ�ƋƵĂůŝƚǇ�ŝŶ�ŐĞŶĚĞƌ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ŝŶ�/ƚĂůǇ�ĂŶĚ�^ƉĂŝŶ. Paper presented 

Ăƚ�ƚŚĞ���WZ�:ŽŝŶƚ�^ĞƐƐŝŽŶƐ͕��ŶƚǁĞƌƉ͕��Ɖƌŝů͘
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�K,�E͕�>ĂƌƌǇ͖�^t/&d͕ �^ƵƐĂŶ�;λσσσͿ͗�dŚĞ�ƐƉĞĐƚƌƵŵ�ŽĨ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͗�ĚĞǀĞůŽ-
ƉŝŶŐ�Ă�ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ� ŝŶũƵƌǇ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶƐ͕� /ŶũƵƌǇ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕�
ο͗μκνͲμκρ͘

�KEE�>>� Z͘t͖�D�^^�Z^�,D/�d͕ � :ĂŵĞƐ�t� ;μκκοͿ͗ Hegemonic masculi-
nity͘�ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƉƚ͕�'ĞŶĚĞƌ�Θ�^ŽĐŝĞƚǇ͕ �λσ�;πͿ͗�ςμσͲςοσ͘

�Z���/M�WK^/d/s��;μκλπͿ͗ L’abordatge de les violències sexuals a Catalu-
nya͘�WĂƌƚ�ν͘��ŝĂŐŶŽƐŝ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŵŽĚĞů�Ě Ă͛ďŽƌĚĂƚŐĞ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůğŶĐŝĞƐ�ƐĞǆƵĂůƐ�
Ă��ĂƚĂůƵŶǇĂ͕��ĂƌĐĞůŽŶĂ͘

�ZKK<^͕� �ůĂŝƌĞ� s͘ ͖� :�&&�͕� WĞƚĞƌ͘ ͖� �hE>KW͕ � �ĂĞůǇ͖͘� <�ZZz͕ � �ŵĂŶĚĂ͖�
�yE�ZͲ�KZd�E^͕� �ĞŝŶĞƌĂ� ;μκλσͿ͗ WƌĞǀĞŶƟŶŐ� 'ĞŶĚĞƌͲ�ĂƐĞĚ� sŝŽůĞŶĐĞ�
�ŵŽŶŐ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ�ĂŶĚ�zŽƵŶŐ��ĚƵůƚƐ͗�>ĞƐƐŽŶƐ�&ƌŽŵ�Ϯϱ�zĞĂƌƐ�ŽĨ�WƌŽŐƌĂŵ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ĂŶĚ��ǀĂůƵĂƟŽŶ͕�sŝŽůĞŶĐĞ��ŐĂŝŶƐƚ�tŽŵĞŶ͕�μο�;λͿ͗�μσͲοο͘

�h��>>^͕� :ĞŶŶǇ͕ ���^�>D/'>/�͕��ŶŶĂ� ŝ��>��Zd1E͕�WŝůĂƌ� ;μκλκͿ͗ ^ŝƐƚĞŵĂ�Ǉ�
ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ͗�ůĂ�ŝŶǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�
de la violencia machista͕�YƵĂĚĞƌŶƐ�ĚĞ�WƐŝĐŽůŽŐŝĂ͕�λμ�;μͿ͗�λσοͲμκρ͘

��s/^͕��ŶŐĞůĂ�;λσςλͿ͗�tŽŵĂŶ͕�ƌĂĐĞ�ĂŶĚ�ĐůĂƐƐ͕�EĞǁ�zŽƌŬ͕�sŝŶƚĂŐĞ��ŽŽŬƐ͘

��s/^͕� ZĂĐŚĞů͖� &h:/�� W�Z<^͕� >ŝƐĂ͖� �K,�E͕� >ĂƌƌǇ� ;μκκπͿ͗�^ĞǆƵĂů� sŝŽůĞŶĐĞ�
ĂŶĚ�^ƉĞĐƚƌƵŵ�ŽĨ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ͘�dŽǁĂƌĚƐ�Ă��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ŽůƵƟŽŶ͕�h^�͕�>�͗�WƌĞ-

ǀĞŶƟŽŶ�/ŶƐƟƚƵƚĞ͕�EĂƟŽŶĂů�^ĞǆƵĂů�sŝŽůĞŶĐĞ�ZĞƐŽƵƌĐĞ��ĞŶƚĞƌ͘  

��W���ŝ���E��>��;μκμκͿ͗ WĞƌ�ƋƵğ�ůŝ�ĚŝƵĞŶ�ƐĞǆƟŶŐ�ƋƵĂŶ�ƉĂƌůĞŶ�ĚĞ�ƐĞǆƉƌĞĂ-
ding͍��ĂƌĐĞůŽŶĂ͕��ĚWĂĐ�ŝ��ĂŶĚĞůĂ͘

�>>^��Z'͕�DĂƌǇ͖��Z�E'K͕��ŝĂŶĂ�:͖͘�DKZdKE͕�DĂƩŚĞǁ͖�'�EE�Z/͕�&ůŽƌŝ-
ǌĂ͖�</W>�^hE�͕�^ǀĞŝŶƵŶŐ͖��KEdZ�Z�^͕�DĂŶƵĞů͖�t�dd^͕��ŚĂƌůŽƩĞ͘�;μκλοͿ͗ 
WƌĞǀĞŶƟŽŶ�ŽĨ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ŐŝƌůƐ͗�tŚĂƚ�ĚŽĞƐ�ƚŚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ�
say? Lancet͕�νςο͗�λοοοͲλοππ͘

&Z�/Z�͕�WĂƵůŽ�;λσςοͿ�WĞĚĂŐŽŐşĂ�ĚĞů�ŽƉƌŝŵŝĚŽ͕�DĠǆŝĐŽ�μǐ�ĞĚŝĐŝſŶ͕�^ŝŐůŽ�
XXI Editores.

&Z�/Z�͕� WĂƵůŽ� ;λσςοͿ Educación para el cambio social͕� �ƵĞŶŽƐ� �ŝƌĞƐ͕�
Tierra Nueva.
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EŽ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƉŽŵĂ�ƉŽĚƌŝĚĂ͕�ĠƐ�Ğů�ĐŝƐƚĞůů�ƐĞŶĐĞƌ͊�ϵ�ďŽŶĞƐ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘͘͘

'�>dhE'�:ŽŚĂŶ�;μκλπͿ͗�͞>Ă�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�ĐƵůƚƵƌĂů͕�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů�Ǉ�ĚŝƌĞĐƚĂ͘͟ ��ƵĂ-
dernos de Estrategia͘�WŽůşƟĐĂ�Ǉ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͗�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�ƚĞžƌŝĐĂ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
ĞŶ�ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ĐŽůͼůĞĐƟǀĂ͘�DĂĚƌŝĚ͕�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĞĨĞŶƐĂ͕�ƉƉ͘λξρͲλπς

'KE��>���'KZK^�ZZ/͕�DĂƌşĂ�;μκλπͿ͗ �ŽůŽŶŝĂ͗�ůĂƐ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�Ăƚƌŝ-
buir la violencia sexual a los refugiados. WŝŬĂƌĂ�DĂŐĂǌŝŶĞ.

,�/^�͕�>ŽƌŝĞ�;λσσςͿ͗ sŝŽůĞŶĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ǁŽŵĞŶ͗��Ŷ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕�ĞĐŽůŽŐŝĐĂů�ĨƌĂ-
ŵĞǁŽƌŬ͕�sŝŽůĞŶĐĞ��ŐĂŝŶƐƚ�tŽŵĞŶ͕�ξ�;νͿ͕�μπμͲμσκ͘

,K>>�E��Z͕�:ŽĐĞůǇŶ��͘�;μκλξͿ͗ Does self-defense training prevent sexual 
ǀŝŽůĞŶĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ǁŽŵĞŶ͍͕�sŝŽůĞŶĐĞ��ŐĂŝŶƐƚ�tŽŵĞŶ͕�μκ�;νͿ͗�μομͲμπσ͘

:/D�E��͕� �ĚƵƌŶĞ͖��/'>/�͕��ŝŐůŝĂ͖�K>/s�>>�͕�DĂƌŝĂ� ;μκλξͿ͗�'ĂƉtŽƌŬ͘�Lle-
ŶĂŶĚŽ�ǀĂĐşŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ƉĂƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�
trabajan con jóvenes en cataluña͘� �͗�ss��͕� /н'�μκλξ��ƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ� Ă� ůĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ŐĞŶĞƌŽ͕�^ĞǀŝůůĂ͕�^ŝĞŵƵƐ͘

>��s�>>�,Z�ŝ��>�Z<��'�;λσποͿ͗ WƌĞǀĞŶƟǀĞ�DĞĚŝĐŝŶĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽĐƚŽƌ�ŝŶ�,ŝƐ�
Community͕�EĞǁ�zŽƌŬ͕�DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů��ŽŽŬ��ŽŵƉĂŶǇ͘

>KD��Z�K͕��ŵĂŶƵĞůĂ�;μκλρͿ͗ TŚĞ�^ƉĂŶŝƐŚ�ŐĞŶĚĞƌ�ƌĞŐŝŵĞ�ŝŶ�ƚŚĞ��h�ĐŽŶ-
ƚĞǆƚ͗�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĂŶĚ�ƐƚƌƵŐŐůĞƐ�ŝŶ�ƟŵĞƐ�ŽĨ�ĂƵƐƚĞƌŝƚǇ͕�'ĞŶĚĞƌ͕ �tŽƌŬ�ĂŶĚ�KƌŐĂ-

ŶŝǌĂƟŽŶ͕�μξ�;λͿ͗�μκͲνν͘

>MW���'ŝů͕�^ŝůǀŝĂ͖͘���EK��ƵĞŶĐĂ͕�'ĞƌŵĄŶ�;μκλςͿ͗ Los feminismos que vie-
nenun diálogo sobre el #MeToo͘��͗�EƵƌŝĂ��ůĂďĂŽ�;ĐŽŽƌĚ͘Ϳ͕�hŶ�ĨĞŵŝŶŝƐŵŽ�
ĚĞů�σσй͕�ƉƉ͘�λλλͲλμπ͘

D�,�Z͕�&ƌĂŶĐĞƐ��͖͘�d,KDW^KE͕�DĂƌǇ�<ĂǇ�;λσσξͬμκκλͿ͗�The feminist clas-
ƐƌŽŽŵ͗��ǇŶĂŵŝĐƐ�ŽĨ�'ĞŶĚĞƌ͕ �ZĂĐĞ�ĂŶĚ�WƌŝǀŝůĞŐĞ͕�h^�͕�ZŽǁŵĂŶ�Θ�>ŝƩůĞĮĞůĚ�
WƵďůŝƐŚĞƌƐ͘

D�>�Z�E͕�>ŝŶĚƐĂǇ͖�,�t�͕�WĞŶĞůŽƉĞ�;μκκοͿ͗��ĐŽůŽŐŝĐĂů�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ�ŝŶ�ŚĞ-
alth research͕��ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ�ĂŶĚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�,ĞĂůƚŚ,�οσ͗�πʹλξ͘

D�^^E�Z͕�DŝĐŚĂĞů��͘�;μκλπͿ͗��ĂĚ�DĞŶ͕�'ŽŽĚ�DĞŶ͕��ǇƐƚĂŶĚĞƌƐ͗�tŚŽ�/Ɛ�ƚŚĞ�
Rapist? 'ĞŶĚĞƌ�ĂŶĚ�^ŽĐŝĞƚǇ͕�νκ�;λͿ͗�ορͲππ͘
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D/>>�Z͕��ůŝƐĂďĞƚŚ�;μκλςͿ͗�ZĞĐůĂŝŵŝŶŐ�'ĞŶĚĞƌ�ĂŶĚ�WŽǁĞƌ�ŝŶ�̂ ĞǆƵĂů�sŝŽůĞŶĐĞ�
WƌĞǀĞŶƟŽŶ�ŝŶ��ĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͕�sŝŽůĞŶĐĞ��ŐĂŝŶƐƚ�tŽŵĞŶ͕�μξ�;λοͿ͗�λρςοͲλρσν͘

MINISTERIO DEL INTERIOR�;μκμκͿ͗ WŽƌƚĂů�ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ�ĚĞ�ĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚ͕�ƐĞƌŝ-
ĞƐ�ĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ĚĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�Ğ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĚĞůŝƚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�
sexual͘��ŽŶƐƵůƚĂĚŽ�Ğů�μκ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�μκμκ͘

EK�d�D�h>Λ^� ;μκμκͿ͗ ϳ�ƉĂƐŽƐ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĂďŽƌĚĂũĞ�ƉĂƌĂ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ� ĚĞ�
ůĂƐ� ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ� ƐĞǆƵĂůĞƐ� ĞŶ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ� ĨĞƐƟǀŽƐ. Guía de apoyo técnico para 

elaborar protocolos y planes frente a las violencias sexuales en espacios 

ĨĞƐƟǀŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĚĞ�ĚƌŽŐĂƐ͕��ĂƌĐĞůŽŶĂ͗�&ƵŶĚĂĐŝſŶ�^ĂůƵĚ�Ǉ��ŽŵƵŶŝ-
ĚĂĚ͕�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂŶŝĚĂĚ͘

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUD� ;μκκσͿ͗ Prevencion de la vio-
ůĞŶĐŝĂ͗�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ.

Kh�^,KKZE͕�:ƵĚĂŚ͖�^dhd�D�E͕�>ŽƌƌĂŝŶĞ͖�:��<�dd͕ �DŝĐŚĞůůĞ�;μκλοͿ͗ The 
ůŝƩůĞ� ďŽŽŬ�ŽĨ� ƌĞƐƚŽƌĂƟǀĞ� ũƵƐƟĐĞ� ĨŽƌ� ƐĞǆƵĂů� ĂďƵƐĞ͘�,ŽƉĞ� ƚƌŽƵŐŚƚ� ƚƌĂƵŵĂ͕�
/ŶƚĞƌĐŽƵƌƐĞ͕�W�͗�'ŽŽĚ��ŽŽŬƐ͘

W�^�K�͕��͘:͖͘�,K>>�E��Z͕�:ŽĐĞůǇŶ���;μκλπͿ͗�'ŽŽĚ�ŐƵǇƐ�ĚŽŶ͛ƚ�ƌĂƉĞ͗�'ĞŶ-
der͕��ŽŵŝŶĂƟŽŶ�ĂŶĚ�DŽďŝůŝǌŝŶŐ�ZĂƉĞ͕�'ĞŶĚĞƌ�Θ�^ŽĐŝĞƚǇ,�νκ�;λͿ͗�πρͲρσ͘

ZK�Z1'h��͕�ZŝĐĂƌĚŽ͖��K��>ME͕��ŶĐĂƌŶĂ�;μκλοͿ͗ Mujeres maltratadas en 
ůŽƐ�ũƵǌŐĂĚŽƐ͗�ůĂ�ĞƚŶŽŐƌĂİĂ�ĐŽŵŽ�ŵĠƚŽĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞŶƚĞŶĚĞƌ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�͞ĞŶ�ĂĐ-
ción͕͟ �ZĞǀŝƐƚĂ��Ğ��ŶƚƌŽƉŽůŽŐşĂ�^ŽĐŝĂů͕�Ϯϰ͗�λκοͲλμπ͘

^�'�dK͕� ZŝƚĂ� >ĂƵƌĂ� ;μκκνͿ͗� >ĂƐ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ� ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͗�
ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ǉ�ƐƚĂƚƵƐ�ĞŶ�ůĂ�ĞƟŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŽůğŶĐŝĂ͕��ƌĂƐŝůŝĂ͕�^ĞƌŝĞ��ŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĂ�
ννξ͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ��ƌĂƐŝůŝĂ͘

^,Z�t^�hZz͕ ��ĂƌŽůǇŶ�;λσςρͬλσσνͿ͗ tŚĂƚ�ŝƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚ�ƉĞĚĂŐŽŐǇ? Women’s 

^ƚƵĚŝĞƐ�YƵĂƌƚĞƌůǇ͕ �λο�;νͲξͿ͕�πͲλξ͘�

^dKZ�Z͕�,ĞĂƚŚĞƌ� >͖͘� �ĂƐĞǇ͕ � �ƌŝŶ� �͖͘� �ĂƌůƐŽŶ͕� :ƵůŝĂŶĂ͖� �ĚůĞƐŽŶ͕� :ĞīƌĞǇ� >͖͘�
dŽůŵĂŶ͕� ZŝĐŚĂƌĚ� ;μκλοͿ͗ WƌŝŵĂƌǇ� WƌĞǀĞŶƟŽŶ� /Ɛ͍� ��'ůŽďĂů� WĞƌƐƉĞĐƟǀĞ� ŽŶ�
,Žǁ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ� �ŶŐĂŐŝŶŐ�DĞŶ� ŝŶ� WƌĞǀĞŶƟŶŐ�'ĞŶĚĞƌͲ�ĂƐĞĚ�sŝŽůĞŶĐĞ�
�ŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĞ�ĂŶĚ�KƉĞƌĂƟŽŶĂůŝǌĞ�dŚĞŝƌ�tŽƌŬ͕�sŝŽůĞŶĐĞ��ŐĂŝŶƐƚ�tŽŵĞŶ͕�
μμ�;μͿ͗�μξσʹμπς͘
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Capítol 6. Concloure pels descosits 

Ara, que em trobo cosint el darrer pedaç d'aquesta peça de roba, recordo que vaig començar 

l’ aventura d'escriure una tesi, com tantes altres persones, amb escassa claredat sobre què 

volia investigar. Tenia vàries intuïcions i un sac d'experiència formativa en violències, però 

haig de reconèixer que el sentit del que aquí he presentat s'ha anat construint en el camí. Un 

procés marcat per l'entusiasme i les ganes d'aportar un granet de sorra a la transformació del 

cisheteropatriarcat, però també per limitacions imposades per la realitat material. 

Sigui com sigui, he arribat al moment de concloure el treball, al menys temporalment, i de 

visualitzar els elements que poden ajudar a redefinir les formes d’entendre i actuar davant 

les VGs a través de processos formatius en un moment d'eclosió de les polítiques de violència 

des de perspectives feministes a Catalunya. És moment de compartir les reflexions sorgides 

d'aquest treball, tant teòriques com polítiques-d'intervenció i metodològiques, així com les 

possibles línies de recerca i acció futures. Ho faré recuperant el quatre objectius específics de 

la tesi (Apartat 1.4). 

6.1. Cap a una reconceptualització de les VGs feminista i 
interseccional (OE 1) 

El primer objectiu específic, de caràcter teòric, s’ha materialitzat en la sistematització d’un 

nou marc interpretatiu  “de les violències de gènere” amb implicacions pràctiques. La 

comprensió comunitària de les violències, que defuig de veure-les només com un fenomen 

intersubjectiu, posa al centre la masculinitat hegemònica i la responsabilitat col·lectiva, i 

evita homogeneïtzar les dones i enquistar-les en un rol exclusiu i essencial de víctima. Per 

aquest treball ha estat útil adaptar el model de les violències de Galtung (1998) al cas de les 

VGs. 

A la llum de l'experiència del GapWork, he pogut aprofundir en la comprensió de les causes 

comunes de les violències contra les dones i la LGTBIfòbia, tot visualitzant el caràcter 

heteronormatiu del binomi home-dona i implicant les professionals de joventut com a agent 

clau per la seva superació (Publicació 3). L'USVreact, per la seva banda, aporta llum al camp 
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de les VSs a les universitats, però sempre dintre del marc de les VGs (Publicació 1).  Un 

avantatge d'aquesta aposta interpretativa és que no fracciona necessàriament continguts 

separant cursos per treballar uns tipus de violències i altres, sinó que es planteja de manera 

més orgànica i interrelacionada, fet que esperem que multipliqui la influència de les accions 

formatives que treballen des d'aquesta perspectiva. 

De fet, hi ha treballs recents que alerten que l’assetjament escolar (hetero)sexista o 

lgtbifòbic, la violència en les relacions sexe-afectives del jovent i les VSs en aquestes etapes 

vitals comparteixen factors de risc (Crooks et al 2019) i que per desarticular l’assetjament 

escolar i diferents formes de VS, per exemple, el treball d’abordatge de l’homofòbia és crucial 

(Espelage et al 2015). En aquest sentit, ja fa anys que demanem que la coeducació inclogui el 

qüestionament de les categories binàries tals com home-dona i heterosexual-homosexual 

(Jiménez, Vilaplana i Cela 2015). 

El fet d'aportar un marc interpretatiu de les violències diferent a l'hegemònic suposa, però, 

un repte de cara a les participants i altres agents dels projectes. Aquestes necessiten temps 

per integrar-lo veritablement i amb tots els matisos sense caure en un relativisme 

despolititzat o inclús en discursos antifeminsites. El fet que les dones no siguin els únics 

subjectes que pateixen VGs o que puguem reconèixer el caràcter performatiu del gènere, no 

significa en absolut que les violències siguin neutres. 

Ara bé, penso que seria adient fer un pas més endavant i aportar una crítica constructiva a 

l'ús del concepte LGTBIfòbia en tant que comprensió que amaga certa individualització de la 

violència. Si bé tant el GapWork com a l'USVreact entenen que no estem parlant de 

comportaments discriminatoris aïllats i que la LGTBIfòbia no es dirigeix exclusivament a 

persones LGTBI+, sinó al conjunt de la població en forma de violència simbòlica i control del 

comportament; la interpretació d'aquesta violència com a fòbia pot caure en certa 

patologització i individualització de la discriminació quan en realitat no es refereix a cap 

mena de trastorn patit per les persones que discriminen (FRA 2009). És evident, per tant, que 

seria convenient revisar el terme i buscar-ne un altre que s'ajusti més a una perspectiva 

sociocultural.                                                                                               
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6.2. Estratègies formatives i d’avaluació feministes (OE 2) 

Al llarg de les dues IAF i de les publicacions de la tesi, especialment la primera, hem 

dissenyat dos programes formatius que incorporem propostes de les pedagogies feministes i  

parteixen del marc interpretatiu de les VGs. També hem dissenyat i provat dos models 

avaluatius que han donat lloc, amb la revisió realitzada a la Publicació 3, a la definició de 

criteris per avaluar formacions sobre VGs.  

Fruit de la metodologia aplicada i de la implementació del monitoratge continuat, els dos 

programes resultants estan altament contextualitzats. Una de les apostes clares d'ambdós 

IAF ha estat l'aplicació de pedagogies feministes, tal com explico a les Publicacions 1 i 3, 

aspecte que mereix una atenció específica i que compta amb molt bona valoració per part de 

tots els agents implicats en els projectes. A la llum de les experiències descrites, sembla que 

com més propicien les formades que les participants relacionin els continguts del curs amb 

la seva experiència personal, més influència té la formació, doncs més significatiu és 

l'aprenentatge. I com més curós és l'acompanyament de les formadores, conscients de què 

parlar de VGs és parlar d'experiències personals ocupant diferents rols i posar en joc 

emocions, més fàcilment es pot generar un clima adient per compatir en primera persona i 

posar-se en joc. El rol de formadora, per tant, requereix d'expertesa en gestió de grups i 

acompanyament emocional així com habilitats i metahabilitats per gestionar relacions de 

poder de diversos tipus. Però no només això, en projectes d'IAF, també demana d'una actitud 

oberta cap a l'avaluació i certa curiositat reflexiva i autoreflexiva.    

Els relats de les participants del GapWork validen el diagnòstic inicial de que bona part de les 

professionals que treballen amb joves a Catalunya tenen problemes per abordar les 

dinàmiques androcèntriques, sexistes i cisheteronormatives amb/entre les joves (Biglia, 

Olivella i Jiménez 2013), així com per incorporar una perspectiva de gènere transversal i 

generar espais lliures de violències. El mateix passa amb l'USV, però en l'àmbit específic de 

les VSs a les universitats, un espai sovint marcat per una cultura negadora del problema. 

Gràcies a l'aplicació d'un ampli rang d'instruments d'avaluació, hem observat que la majoria 

de participants abans del curs difícilment són capaces d'identificar formes subtils de 

violència (com la revictimització, per exemple) però no s'adonen d'aquest límit d'entrada i 
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només amb el pas per formacions feministes en prenen consciència i comencen a 

comprendre's com a part, tant del problema, com de la solució. Tal com hem vist en part 

important dels relats, els costa, així mateix, portar a la pràctica els coneixements adquirits 

durant les formacions (i sentir-se segures), per això és central incloure activitats pràctiques o 

espais col·lectius de suport. Encara és millor, sense dubte, incloure assessoraments tècnics 

després de les formacions, així ho indica l'èxit que ha tingut el projecte Tres Voltes de l'Agència 

Catalana de Joventut i Candela vigent fins a dia d'avui i sorgit del GapWork, anomenat PAT a 

les primeres edicions (Publicació 3). 

En definitiva, accions formatives com les del GapWork i l'USVreact són necessàries perquè 

permeten que les participants prenguin consciència de les seves pròpies limitacions i, el que 

és més important, es comprometin amb la lluita contra les VGs, també a nivell personal.  

Tot això requereix temps així que la formació per la conscientització de gènere s'ha d'entendre 

com un procés vital, més que com a acció puntual. És habitual que al principi les participants 

generin una falsa il·lusió d'expertesa (Publicació 3), sensació que es desfà si segueixen 

formant-se i provant d'aplicar els aprenentatges al seu dia a dia, moment en què millora la 

comprensió dels límits i exigències de la intervenció situada.  

En aquest sentit, ha estat curiós detectar que, mentre part de les professionals d'espais 

juvenils i educatius (GapWork) pequen, des de la motivació, de voler assumir tasques 

d'atenció psicològica a joves en situació de violència que no els corresponen, algunes 

professionals de les universitats amb funcions d'aplicació de Protocols i de primera atenció 

(USVreact) cauen justament en l'actitud contrària de sentir que no els toca atendre els casos, 

quan en realitat és la seva funció. Probablement, l'imperatiu d'haver d'atendre casos, que de 

vegades impliquen companyes de feina (a diferència de les participants del GapWork que 

només treballen amb joves amb qui s'estableix certa distància), sense tenir formació 

especialitzada ni gaudir d'espais regulars de supervisió, genera una sensació de pressió que 

no és bona aliada. Tampoc deu ajudar la falta de compromís institucional de les universitats 

catalanes a l'hora de reconèixer l'existència d'agressions i altres violències estructurals entre 

les membre de les seves comunitats.   
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En definitiva, és urgent que les persones a càrrec dels Protocols estiguin formades i se sentin 

segures per fer una bona acollida. Per guanyar seguretat és important que comptin amb 

recolzament institucionals fruit d'un compromís clar en la lluita contra les VGs. D'aquí la 

rellevància de la formació continuada pel PAS i el professorat universitari entorn les 

normativitats de gènere, la primera atenció en cas de VGs, la inclusió de la perspectiva de les 

diversitats sexuals, etc. Després de l'experiència viscuda, també considero que és positiu 

convidar les estudiants a participar d'aquest tipus de cursos. L'aposta suposa fer un 

desplaçament paradigmàtic en el que les discents són vistes com part de la sol·lució i no 

només del problema, fet que ajuda a trencar l'adultisme que amaga la perspectiva contrària. 

Donada la valoració positiva d'aquesta aposta per part tant de participants com de 

formadores i avaluadores de l'USVreact, animo a que es provi en altres àmbits educatius més 

enllà de les universitats (escoles, instituts i altres espais educatius). 

Veurem què passa a partir d'ara a Catalunya amb el conjunt de mesures de la Llei 17/2020 i 

amb l'esperançadora Subdirecció de Sensibilització i Prevenció de les Violències Masclistes, creada 

recentment en el marc de la nova Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 

Catalunya. D’entre les millores que inclou la llei es troba l'ampliació de les mesures 

formatives per professionals de diferents àmbits disposades fins al moment i l'atribució d'un 

major pes a l'àmbit educatiu i universitari. Durant els propers anys haurem de valorar com es 

tradueixen aquestes mesures a efectes pràctics.  

Així mateix, properament comprovarem quines altres estratègies es posen en marxa per fer 

front als discursos que culpen les dones de les violències, també reproduïts per professionals 

dels àmbits acadèmic i socioeducatiu, inclús després d'haver rebut formació en gènere. 

Queda pendent també estudiar en profunditat la persistència o aparició de nous mites 

racistes i adultistes sobre les VGs als discursos de professionals de l'àmbit de la intervenció 

social i educativa, així com l'impacte dels posicionaments essencialistes del gènere i TERF 

(Trans-Exclusionary Radical Feminist). 

Pel que fa a la inclusió d'accions d'avaluació integral dels processos formatius i similars al 

nostre territori, és clarament també una assignatura pendent. Espero que la proposta de 

criteris que hem elaborat (Publicació 2) sigui útil per trencar la dinàmica i es tingui en 
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compte els aprenentatges adquirits amb les nostres IAF. Si les poso en diàleg, un element 

que destaco és la importància de fer una bona planificació del node avaluació per no generar 

més dades de les que es poden processar i evitar, així, la sobrecàrrega de participants i 

formadores amb més activitats d'avaluació que les necessàries. L'experiència de l'USVreact, 

en la que vam reduir l'ús dels instruments, ha estat positiva en aquest sentit. 

6.3. Recomanacions pel disseny de polítiques d’abordatge de 
les VGs (OE 3) 

Tal com he mostrat al llarg de la tesi, encara queda un llarg camí per recórrer perquè les 

accions que promouen un canvi de patrons socioculturals profunds esdevinguin una política 

pública articulada amb entitat pròpia i operativa (Toledo 2020, Plataforma Estambul España 

2018). El diagnòstic de partida del marc de les VGs demana la revisió de les estratègies 

d'abordatge del problema, que requereixen d'un treball multinivell, més enllà de la posada 

en marxa d'accions formatives i la seva avaluació (Publicació 4), al que poden servir les 

següents reflexions. 

6.3.1. La necessitat d’una estratègia radical 

A la llum del que he pogut aprendre al llarg d'aquests sis anys de doctorat i treball en el 

camp, no només cal augmentar els recursos públics per a fer front a la cultura 

cisheteropatriarcal sinó que és urgent fer-ho de manera planificada, estructurada i 

participada amb diferents agents. 

Les polítiques públiques catalanes (i espanyoles) encara no han superat el paradigma 

biomèdic de la prevenció que presenta notables dificultats a l'hora de front a un fenomen 

d’arrels socioculturals com són les VGs (Publicació 4). La prevenció del conjunt de VGs, i no 

només de la violència directa, és una entelèquia i la seva concreció, segons el meu punt de 

vista, no ha de passar per la lògica de la vacunació (ex. la impartició d'una xerrada puntual) 

que probablement sí és funcional a l'hora de prevenir contagis de virus o altres organismes 

vius. 

La desarticulació d'un problema tant complex com les VGs requereix d’actuacions multi-

nivell a llarg termini que accionin en un plànol profund no només els individus, sinó també 
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les institucions i les comunitats. En aquest sentit, és important no malinterpretar el sentit de 

transversalitat de la perspectiva de gènere com malauradament ha passat, per exemple, en el 

disseny dels plans de formació de docents universitàries i dels currículum de matèries de 

graus, postgraus, etc. en els que la inclusió d'aquesta perspectiva queda totalment 

difuminada (Donoso-Vazquez i Velasco-Martínez 2013; Anguita i Torrego 2009).  

Coincideixo amb Galtung (2006), lluny de desresponsabilitzar-nos i prendre'ns en 

indefinicions des de l'Administració Pública i d'altres agents socials i comunitaris, en què 

hem d'implementar accions per desarticular les violències dels tres vèrtex de l’iceberg que he 

presentat anteriorment la Figura 2. L’abordatge exclusiu del nivell visible (violència directa) 

no és suficient. La realització d'accions descoordinades tampoc. 

En aquest sentit, proposo que les aproximacions penals i assistencials siguin revisades 

també per donar pas a altres paradigmes transformatius d'acompanyament i 

responsabilització que complementin la feina de fons a nivell educatiu i formatiu del 

conjunt de la societat.  

A la Figura 4 elaboro una primera proposta de tres modalitats d’actuacions, cada una relativa 

a un tipus de violència del model de Galtung (1998), encaminades a generar abordatges 

radicals de les VGs. Les tres mesures estàn interconnectades i són necessàries per tal de 

generar actuacions que superin els paradigmes d'acció hegemònics  a la política pública: 

biomèdic, punitiu i assistencial revictimitzador. Així, les tres estratègies proposades tenen la 

voluntat d’intervenir i transformar el problema d'arrel i no parteixen d'un tractament de la 

violència com si fos una malaltia que certs individus desenvolupen de manera aïllada. 

Figura 4. Triangle d’accions per l’abordatge radical de les violències de gènere. 

Font: elaboració pròpia. 
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El model que suggereixo articula, per tant, tres tipus de mesures a implementar 

simultàniament per tal de deslegitimar les VGs i és important que totes elles gaudeixin de 

recolzament polític i dotació de recursos suficient.  

En primer lloc, associades a la violència directa, sigui individual o col·lectiva, estan aquelles 

mesures que pretenen aturar les agressions i restaurar el dany. L'autodefensa individual i 

col·lectiva n'és una aplicació clara i els processos restauratius que busquen pal·liar i reparar 

els efectes de la violència per qui l'ha patit i el seu entorn, també. La posada en pràctica de 

mesures restauratives ajuda a facilitar l’assumpció de responsabilitats per part de qui ha 

exercit violència, tot posant al centre el dany causat i l'agència de qui la pateix, i sense 

oblidar la responsabilitat comunitària en el manteniment dels abusos i agressions 

(Oudshoorn, Stutzman i Jackett 2015). 

En segon lloc, associades a la violència estructural, se situen aquelles mesures que 

compensen i corregeixen les desigualtats i discriminacions per motiu de gènere en sentit 

ampli. Podem incloure aquí aquelles mesures redistributives i d'acció positiva en l'accés a 

recursos, per exemple, que actuen en àmbit laboral, de salut, educatiu, entre d'altres. 

Per últim, associades a la violència cultural, trobem les accions orientades a desnaturalitzar 

categories, normes i codis socioculturals (Publicació 4). Si bé les mesures dels altres dos 

vèrtex del triangle funcionen també per desnaturalitzar patrons i trencar creences (ex. 

desmuntar la idea que els subjectes socialitzats com a dones no poden defensar-se), en 

aquest vèrtex ubico les accions de sensibilització, educatives i formatives que poden 

desenvolupar-se en contextos més o menys formals i en el marc de diferents enfocaments 

pedagògics. Poden ser campanyes, cursos, jornades, guies, jocs interactius, entre d'altres.  

Espero poder seguir desenvolupant amb detall aquesta proposta amb més detall en futurs 

treballs. 

6.3.2. La dignificació de les entitats feministes i LGTBI+ que treballen 
en l’àmbit de les violències 

Al juny de 2020 una notícia deixa consternat l'equip del GapWork. La Cooperativa Tamaia 

decideix posar fi després de 28 anys a la seva tasca d'acompanyament a dones en el procés 
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de recuperació de les violències masclistes i de sensibilització i formació. Les integrants de 

l'entitat donen el pas amb un emotiu i dignificant comunicat públic que posa de manifest la 

situació d'intempèrie a la que estaven exposades durant tots aquests anys que empitjora de 

manera insostenible amb l'arribada de la Covid-19 i la gestió que se'n fa. Una pèrdua terrible 

que interpel·la directament les Administracions Públiques i qüestiona les polítiques de 

violència fins al moment.  

Malauradament, el treball de camp m'ha mostrat que trobem un sector precaritzat, per 

exemple, degut a les millorables condicions de les contractacions públiques a nivell de 

retribució, calendaris i estabilitat dels encàrrecs. En aquest sentit, el desgast emocional que 

suposa treballar en l'àmbit de violència requeriria millors condicions laborals, impossibles 

de mantenir amb les condicions que es proposen des de l'administració pública. Caldrà 

veure si en un futur immediat els administracions catalanes decideixen transformar aquesta 

greu situació que segueix assolant les entitats feministes i LGTBI+ que sostenen finalment 

part important d'aquestes polítiques, més enllà del cas de Tamaia.  

6.4. Aportacions de la Investigació-Acció Feminista per 
l’abordatge de les VGs 

Fa deu anys assenyalàvem les dificultats a l'hora de portar a la pràctica les ensenyances de les 

teories i epistemologies feministes degut a la falta de sistematitzacions metodològiques 

(Biglia i Jiménez 2012). Actualment, tot i que encara no hem superat completament el repte, 

cada cop més recercadores a Catalunya i l'Estat espanyol ens atrevim a experimentar amb 

recerques feministes i a difractar els resultats i aprenentatges. Aquesta millora 

probablement té a veure, a part d'altres factors, amb l'existència d'espais com el SIMReF que 

han promogut l'ús de metodologies feministes generant un espai col·lectiu de validació i 

suport mutu. 

Amb aquesta tesi queda palés que GapWork i USVreact han estat dos experiències 

interessants a l'hora d'aplicar els preceptes feministes al camp de l'IA, concretament al camp 

de la formació en VGs. Entre les aportacions principals d'aquesta aplicació destaca la 

priorització del treball col·laboratiu entre diferents agents, fet que enriqueix les 
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intervencions i ajuda a avançar en la definició d'eines per lidiar amb les jerarquies visibles i 

invisibles que sovint estan darrera dels conflictes que es donen als grups. També és una 

aportació destacable el fet d'aplicar la lògica difractiva transversal que permet generar un 

efecte multiplicador i augmentar la transformació social. A la Publicació 3 he presentat 

alguns resultats en aquesta direcció però sense dubte caldria seguir investigant la influència 

de les accions formatives (o similars) derivades d'ambós projectes. 

Una altra aportació destacable és el fet que la IAF permet generar un metodologia flexible i 

adaptable al context que posa al centre l'avaluació contínua. Ja he comentat en diverses 

ocasions que l'escassetat d'avaluacions dels anomenats programes de prevenció de les VGs 

és preocupant i encara més d'aquelles que incorporen les propostes feministes descrites a la 

Publicació 2. Si bé és cert que actualment tenim, per exemple, el cas de l'entitat catalana del 

tercer sector SidaStudi que desenvolupa el Programa Evalua+ d'avaluació de programes 

d'educació afectivasexual amb finançament públic; l'exploració realitzada durant la tesi 

indica que pràcticament segueix sent l'excepció que confirma la regla. 

Considero, per tant, que una gran aportació de la IAF és que ajuda a trencar la polaritat 

existent entre entitats públiques i del tercer sector principalment orientades a l'acció que 

observen de lluny una acadèmia massa enfocada a la producció teòrica i sovint 

desconnectada de la intervenció social. La posada en pràctica d'IAF en l'àmbit que ens ocupa 

hauria d'ajudar a crear una cultura d'avaluació més forta. 

6.5. Per acabar… 

Comentava a la introducció que amb aquest treball he volgut transitar cap a un model 

relacional poliamorós amb l'objecte d'investigació-acció menys fragment. Així ho he intentat i 

ha estat un procés gratificant, però no sempre fàcil. Algunes de les dificultats viscudes es 

relacionen amb qüestions estructurals com el fet de no comptar amb suport econòmic per 

realitzar el doctorat o d'haver viscut una pandèmia durant el desenvolupament de la part 

final de la tesi. Altres, en canvi, tenen a veure amb aspectes com la gestió personal de la 

multiplicitat de rols. 

282

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



Malgrat que el procés no ha estat lineal, els suports que he gaudit i el treball col·laboratiu 

han estat claus per a descobrir fils dels que tirar per a actualitzar les formes d'entendre i actuar 

front les VG des de perspectives apoderadores i més comunitàries, per a començar a 

(re)pensar la meva-nostra pràctica i per a explorar, de pas, les contribucions que la IAF pot 

tenir per a l'acció i la transformació social.  

Sóc conscient dels descosits del treball i, d'alguna forma, els celebro, perquè permeten oferir 

una peça de roba inacabada que s'obre al futur per sumar més reflexions i mirades, des 

d'altres posicionalitats que complementin aquesta, la meva-nostra, versió situada. 

Aquest ha estat, fins al moment, el procés de costura d'aquesta tesi. Espero haver aconseguir 

una peça de roba que vesteix i escalfa però que en cap cas treu les ganes de seguir teixint 

col·lectivament. 
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Qüestionari pre final (GapWork)
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Qüestionari Inicial II_II

Benvinguda/t al qüestionari inicial del curs “Joves,
Gènere i Violències”

que requereix d’uns 15-20 minuts per a ser emplenat.

Aquest qüestionari anònim serveix per avaluar si el curs ha estat
dissenyat correctament i en cap cas és per a avaluar-vos a

vosaltres. Tanmateix demanem a totes les persones que participareu al curs que l'ompliu de
forma que recollim les dades necessàries per a la recerca dels subvencionadors del projecte
(Unió Europea).

 

En el qüestionari trobareu diferents tipus de respostes:

Escales de valoració (1 - 5): on 1 significa “gens” i 5 significa “molt”
Respostes múltiples (RM): on es poden seleccionar més d’una resposta
Resposta simple: on cal escollir només una opció d'entre les que oferim (SI/NO, etc.)
Resposta oberta: on podeu escriure el que vulgueu

Malgrat totes les respostes són importants per a nosaltres, trobareu algunes optatives. Les que tenen un *
vermell són obligatòries i ha de ser contestades per a poder avançar al qüestionari.

Us agraïm el temps i l’energia que dediqueu a respondre, les vostres opinions i respostes seran de gran
utilitat per a la millora de l'acció formativa.

Moltes gràcies,

L’equip del GapWork project

Hi ha 26 preguntes en aquesta enquesta

Característiques personals i professionals

1 []

Amb quin gènere t'identifiques? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Dona

 Home

 Altre  
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2 []Quin any van nèixer? *

Cada respuesta debe estar entre 1920 y 2000

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

 

3 []On vas nèixer? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Catalunya

 Resta de l'estat espanyol

 Resta de la Unió Europea

 Altre  

4 []Indica la titulació màxima aconseguida *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Formació Professional

 Diplomatura o Licenciatura

 Posgrau, màter o superior

 Altre  

5 []La teva preferència sexual és cap a...

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Dones

 Homes

 Dones i Homes

 Altre  
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6 []Quina és la teva ocupació actual? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Professorat de formació professional

 Altres tipus de professorat

 Tècnic/a joventut

 Tècnic/a d’Integració social

 Infermera

 Animador/a juvenil

 Informador/a juvenil

 Monitor/a de lleure

 Director/a de lleure

 Altre  

7 []Quan de temps portes en aquesta ocupació? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Menys de 6 mesos

 Entre 6 mesos i 3 anys

 Entre 3 anys i 6 anys

 6 anys o més

8 []Quin tipus de contractació tens?

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Contracte formatiu (o en pràctiques, becaris/es)

 Contracte de durada determinada (temporal, per obra i servei, per projecte)

 Indefinit o Funcionari/a

 Altre  
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9 []On desenvolupes la teva ocupació? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Centre educatiu de secundària i/o FP

 Serveis municipals o comarcals

 Entitats de lleure, juvenils, socials

 Altre  

10 []Quina és la  franja d’edat majoritària dels i les joves amb qui
treballes? *

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin:

 Menys de 12 anys

 Entre 12 i 13 anys

 Entre 14 i 15 anys

 Entre 16 i 17 anys

 18 anys o més
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MOTIVACIONS I EXPECTATIVES

11 []

Al llarg de la teva vida, quin tipus de formació específica sobre Violències
de Gènere has rebut?

  *

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin:

 Cap

 Formació no reglada (cursos, seminaris, jornades, xerrades)

 Formació reglada bàsica (assignatura complerta en el marc d'una titulació)

 Formació reglada superior (màster o posgrau específic)

Pensa en les formacions sobre: violència domèstica, violència de gènere, violència masclista, violència contra
les dones, homofòbia o similars.

12 []En quina mesura són necessaris cursos sobre violències de gènere
per professionals que treballen amb joves? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

1 = gens necessaris; 5 = molt necessaris
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13 []

De les següents motivacions, quines són les principals per apuntar-te al
curs?

 

Por favor seleccione de 1 a 3 respuestas

Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 7

Por favor, escoja al menos 1 elementos.

Por favor, no escoja más de 3 elementos.

  Complir la petició explicita de fer-ho per part dels meus superiors

  Rebre una formació on la teoria i la pràctica van unides

  Aprendre coneixements teòrics específics

  Desenvolupar eines i habilitats per aplicar a la meva feina

  Rebre una formació vivencial y professional de forma integrada

  Tenir la possibilitat de debatre amb companys i companyes de professió

  Tenir un títol útil per a la professió

14 []De les següents opcions, quines representen millor el que esperes
del curs?

Por favor seleccione de 1 a 3 respuestas

Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 6

Por favor, escoja al menos 1 elementos.

Por favor, no escoja más de 3 elementos.

  Créixer a nivell personal

  Crear xarxa amb altres professionals

  Desenvolupar estratègies per fer front a aquesta problemàtica

  Ampliar coneixements sobre violències de gènere

  Adquirir eines que em serveixin per a la meva feina

  Debatre amb la resta del grup
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HABILITATS Y CONEIXIMENTS 1

 

En quin grau estàs d’acord amb les següents afirmacions?

(1 = gens d'acord; 5 = molt d'acord)

15 []Sóc capaç d'identificar... *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Llenguatge i comportaments sexistes
Normes i expectatives de gènere
Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius
en relacions de parella o similars
Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment algú
Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o
bisexual)

16 []Tinc coneixements per fer front  a... *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Llenguatge i comportaments sexistes
Normes i expectatives de gènere
Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius
en relacions de parella o similars
Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment algú
Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o
bisexual)

17 []Sé com i quan donar suport a un/a jove subjecte a... *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Llenguatge i comportaments sexistes
Normes i expectatives de gènere
Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius
en relacions de parella o similars
Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment algú
Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o
bisexual)
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18 []

Sé com crear un ambient segur i acollidor entre gent jove *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
 

19 []Sóc capaç d’imaginar formes de promoció de l’equitat de gènere a la
meva organització/centre/entitat *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
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HABILITATS I CONEIXEMENTS 2

20 []

A continuació et plantegem tres situacions on es dóna algun tipus de
problemàtica o conflicte. Et demanem que les llegeixis amb atenció i
contestis les preguntes argumentant les teves respostes.

 

SITUACIÓ 1:

 

La Maria té 7 anys i és alegre i activa. Li agrada el futbol i jugar a lluitar amb els seus
cosins, porta els cabells curts i vesteix amb roba de nen. Posar-li un vestidet o
qualsevol cosa rosa és absolutament impossible. A l’inici, els seus pares no prestaven
massa atenció a aquestes manifestacions, però quan la Maria començà a parlar de sí
mateixa en masculí i a dir que de gran es casaria amb una dona i tindrien molts fills,
es començaren a preocupar. El pediatra a qui han consultat els ha aconsellat portar la
nena amb urgència al psicòleg per tal de què es realitzi un diagnòstic i s’iniciï el
tractament corresponent, abans que la situació degeneri.

 

1.Quin creus que és el problema? *

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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21 []

2. Què els aconsellaries per sol·lucionar-ho?

  *

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

 

22 []

SITUACIÓ 2:

 

La teva amiga Sara t’explica que està malament. Es va quedar a l’atur inesperadament fa un mes. Dues
setmanes després, el Marc- el seu company de tota la vida- va decidir trencar la relació unilateralment,
dient que s'havia enamorat d'una altra persona. La Sara se sent enganyada i maltractada, per què
pensa que no ha pogut decidir res de la ruptura; que ell ha aprofitat el seu moment de vulnerabilitat
per deixar-la, i per què el procés de separació ha estat ple de discussions sovint pujades de to.

 

1. Quin creus que és el problema? *

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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23 []

2. Què aconsellaries a la Sara? *

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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24 []

SITUACIÓ 3:

 

La Sofia, la teva cosina de 18 anys, et té molta confiança i t'explica les seves
experiències. La darrera és la que va ocórrer el dissabte passat quan va sortir de festa
amb les amigues. Van conèixer un grup de nois i  van estar tontejant.  Ella  estava bé
parlant i ballant amb un d'ells, l' Andreu, i no buscava més, però ell va començar a
fer-li petons. La Sofia va pensar que era millor no ser una aixafaguitarres, fer-li uns
petons no era tanta cosa! Mentre anava passant l’estona, les seves amigues van
començar a marxar amb els noi que havien conegut i l'Andreu li va proposar marxar
cap al cotxe. Ella s'hi resistia, tot i que per una banda, no volia tornar sola a casa, ni
semblar l’avorrida del grup. Però per l'altre, començava a sentir malestar per
l'insistència de l'Andreu.  Ell li va recordar, entre broma i broma,  que no podia
deixar-lo així, que ja l’havia escalfat, i que si no seguien, serien els avorrits de la
festa. Ella ja no sabia com dir que no, se sentia malament per haver tontejat amb ell i
ara donar-li llargues. A més, pensava en els comentris de les amigues el dia següent.
Finalment mentre Sofia estava feta un embolic, l' Andreu la va agafar de la mà i va
començar a caminar cap a la porta. 

 

1. Quina/es problemàtica/ques aparèixen en aquesta situació? *

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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25 []

2. Quins consells donaries a la Sofia i a l'Andreu? *

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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HABILITATS I CONEIXEMENTS 3

26 []

A continuació, et demanen que valoris fins a quin punt poden ser
considerats expressions de violències de gènere, les actituts i
comportaments dels i les diferents protagonistes de les històries que
t'hem presentat.

  *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
L'actitud dels pares de la Maria
L'actitud del pediatre de la Maria
El comportament del Marc
El comportament de la Sara
L'actitud de l'Andreu
El comportament de la Sofia
La pressió social del cas de la Sofia
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Moltes gràcies!

Us esperem a la primera sessió del curs!

Enviar Enquesta.
Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.
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Annex 2 

Qüestionari post final (GapWork)
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Qüestionari Final II
Et donem la benvinguda al segon qüestionari del curs “Joves, Gènere i Violències” que pretén valorar la teva
experiència en la participació de les sessions presencials del curs, tot completant la valoració individual que vau fer a
la darrera sessió. El qüestionari és confidencial i no trigaràs més de 15-20 minuts en respondre’l.  

El qüestionari està format per diferents tipus de preguntes i respostes. En la majoria dels casos et demanem que
valoris diferents elements a través d'una escala de l'1 al 5 . En aquests casos, l'1 correspon a "gens d'acord o molt
malament" i el 5 a "molt d'acord o molt bé".   Altres tipus de respostas també han estat utilitzades, com per exemple:
triar una opció entre una llista, si/no, ordenar elements, resposta oberta. En tot cas, cal recordar que les preguntes
amb un * són de resposta obligatòra.  

Agraïm la teva sinceritat per a que les dades recollides ens puguin ser útils per millorar futures aplicacions del curs.

Hi ha 35 preguntes en aquesta enquesta

Continguts + Actividad 0

[]

Valora els següents aspectes del disseny del curs:

*

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Coherència amb els objectius
Equilibri entre continguts teòrics i pràctics
Adequació a les necessitats del grup

[]

En general valores els coneixements del professorat com:
*

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Bons

 Variables entre talleristes i sessions però tendencialment bons

 Suficients

 Variables entre talleristes i sessions però tendencialment insuficients

 Insuficients
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[]

Valora els continguts de cada sessió: *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Les arrels de les violències de gènere (sessió 1)
Abús, control i violències en les relacions sexo-afectives
entre joves (sessió 2)
Violències per diversitat sexual i identitat de gènere a joves
(sessió 3)
La prevenció de les violències de gènere com a eina
fonamental per a la seva eradicació (sessió 4)
Passem a la pràctica! (sessió 5)

[]

Consideres que l'habilitat del professorat per dinamitzar
les activitats ha estat: *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Bona

 Tendencialment positiva encara que variable entre professores/rs i sessions

 Suficient

 Tendencialment negativa encara que variable entre professores/rs i sessions

 Dolenta

[]

Valores que les activitats proposades durant les sessions:
*

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Han facilitat la interiorització dels continguts teòrics
Han permés la familiarització amb coneixements aplicats
Han possibilitat partir de l'experiència pròpia
Han mostrat eines útils per treballar amb joves
Han estimulat la reflexió i el debat entre el grup
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Activitats
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[]

Selecciona les activitats que més t’hagin agradat per
ordre de preferència (màx 5 - mín 0).

Por favor seleccione de 0 a 5 respuestas

Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 22

Por favor, no escoja más de 5 elementos.

  Qüestionari de revisió de la història personal: com era la teva família? I l'escola?... (Sessió

1)

  Conceptes clau a través de fragments de pel·lícules i curts: “Mi vida en rosa”, “Las mujeres

de verdad tienen curvas”, “Estereotipos de disney”, etc. (Sessió 1)

  Explicació teòrica: sistema sexe-gènere, gènere i adolescència (Sessió 1)

  Detecció de discriminacions entre els i les joves amb qui treballes (Sessió 1)

  Anàlisi de notícies reals sobre violència masclista a la parella (Sessió 2)

  Detecció dels mites sobre violència masclista (“Les dones que pateixen violència són...”)

(Sessió 2)

  Jugar a fer poesia sobre l’amor romàntic: “L'amor és...” i reflexió (Sessió 2)

  Explicació teòrica sobre violència masclista en les relacions sexo-afectives i detecció

(Sessió 2)

  Treball corporal (Sessió 2)

  Estereotips: "Joc de mímica: els personatges", "Qui és qui? Fotos de famosos/es LGTBI" i

explicació teòrica (Sessió 3)

  Explicació teòrica de la realitat LGTBI

  "El punt de mira": exemples de discriminacions conscients/inconscients,

vissibles/encobertes, estructurals/grupals/individuals (Sessió 3)

  Explicació del bullying amb videos ("Jonah Mowry", vídeo de Pixar per la campanya "It gets

better"...) (Sessió 3)

  Casos pràctics de detecció i intervenció de violències contra el col·lectiu LGTBI als centre

educatius (Sessió 3)

  Explicació teòrica amb videos: publiciat, ciberassetjament ("Amanda Todd") i patologització

transexualitat ("El test de la vida real") (Sessió 4)
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  Casos pràctics de mites de violència masclista des d'una perspectiva interseccional (fotos

de les nenes amb vel i diversitat funcional) (Sessió 4)

  Explicació teòrica de pautes per a la derivació amb anàlisis de casos (Sessió 4)

  Explicació de recursos de prevenció (Sessió 4)

  Dinàmica corporal (Sessió 4)

  Presentació de recursos existents (Sessió 5)

  Explicació dels circuits d'atenció en violència masclista (Sessió 5)

  Ronda individual de valoració del curs (Sessió 5)

Surveys Pedagogia - Qüestionari Final II https://pedagogia.fcep.urv.cat/limesurvey/index.php/admin/pri...

5 de 23 25/09/14 20:39

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



Actividad 2
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[]

Selecciona les activitats que consideres inadequades en el
marc d’aquest curs, de més negativa a menys (màx 5 -
mín 0).

Por favor seleccione de 0 a 5 respuestas

Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 22

Por favor, no escoja más de 5 elementos.

  Qüestionari de revisió de la història personal: com era la teva família? I l'escola?... (Sessió

1)

  Conceptes clau a través de fragments de pel·lícules i curts: “Mi vida en rosa”, “Las mujeres

de verdad tienen curvas”, “Estereotipos de disney”, etc. (Sessió 1)

  Explicació teòrica: sistema sexe-gènere, gènere i adolescència (Sessió 1)

  Detecció de discriminacions entre els i les joves amb qui treballes (Sessió 1)

  Anàlisi de notícies reals sobre violència masclista a la parella (Sessió 2)

  Detecció dels mites sobre violència masclista (“Les dones que pateixen violència són...”)

(Sessió 2)

  Jugar a fer poesia sobre l’amor romàntic: “l'amor és...” i reflexió (Sessió 2)

  Explicació teórica sobre violència masclista en les relacions sexo-afectives i detecció

(Sessió 2)

  Treball corporal (Sessió 2)

  Estereotips: "Joc de mímica: els personatges", "Qui és qui? Fotos de famosos/es LGTBI" i

explicació teòrica (Sessió 3)

  Explicació teòrica de la realitat LGTBI

  "El punt de mira": exemples de discriminacions conscients/inconscients,

vissibles/encobertes, estructurals/grupals/individuals (Sessió 3)

  Explicació del bullying amb videos ("Jonah Mowry", vídeo de Pixar per la campanya "It gets

better"...) (Sessió 3)

  Casos pràctics de detecció i intervenció de violències contra el col·lectiu LGTBI als centre

educatius (Sessió 3)

  Explicació teòrica amb videos: publiciat, ciberassetjament ("Amanda Todd") i patologització
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transexualitat ("El test de la vida real") (Sessió 4)

  Casos pràctics de mites de violència masclista des d'una perspectiva interseccional (fotos

de les nenes amb vel i diversitat funcional) (Sessió 4)

  Explicació teòrica de pautes per a la derivació amb anàlisis de casos (Sessió 4)

  Explicació de recursos de prevenció (Sessió 4)

  Dinàmica corporal (Sessió 4)

  Presentació de recursos existents (Sessió 5)

  Explicació dels circuits d'atenció en violència masclista (Sessió 5)

  Ronda individual de valoració del curs (Sessió 5)
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Procès

[]

Valora els següents aspectes de la pràctica a l'aula: *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Implicació del professorat
Implicació de la resta de participants
La teva implicació
Relació entre participants
Relació amb el professorat
Clima de l’aula
Creació d'un espai participatiu
La metodologia
El material de suport (powers, vídeos, fotos, etc.)
La bibliografia i materials recomanats
El fil conductor de tot el curs

[]

Et sembla que s'ha respectat el ritme d'aprenentatge
individual de l'alumnat? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 Més o menys

 Depèn de la sessió

 No
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[]

T'has sentit respectada/t? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 Més o menys

 Depèn de la sessió

 No

[]

T'has sentit valorada/t? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 Més o menys

 Depèn de la sessió

 No

[]

S'ha afavorit el treball col·laboratiu entre l'alumnat? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 Més o menys

 Depèn de la sessió

 No
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HABILITATS Y CONEIXIMENTS 1

En quin grau estàs d’acord amb les següents afirmacions?

[]Sóc capaç d'identificar... *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Llenguatge i comportaments sexistes
Normes i expectatives de gènere
Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius en
relacions de parella o similars
Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment algú
Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o
bisexual)

[]Tinc coneixements per fer front  a... *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Llenguatge i comportaments sexistes
Normes i expectatives de gènere
Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius en
relacions de parella o similars
Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment algú
Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o
bisexual)

[]Sé com i quan donar suport a un/a jove subjecte a... *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Llenguatge i comportaments sexistes
Normes i expectatives de gènere
Llenguatge i comportaments controladors, coercitius o abusius en
relacions de parella o similars
Tracte o llenguatge que objectualitza sexualment algú
Discriminació per preferència sexual (per ser gai, lesbiana o
bisexual)
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[]Sé com crear un ambient segur i acollidor entre gent jove *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

[]Sóc capaç d’imaginar formes de promoció de l’equitat de gènere a la
meva organització/centre/entitat *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5
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HABILITATS I CONEIXEMENTS 2
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[]

A continuació et plantegem dos situacions on es dóna
algun tipus de problemàtica o conflicte. Et demanem que
les llegeixis amb atenció i contestis les preguntes
argumentant les teves respostes.

 

SITUACIÓ 1:

La Paula té 19 anys i s'ha animat a anar a una visita ginecològica per
primer cop.

 

Metgesa: mantens relacions sexuals?

Paula: Sí

Metgesa: Tens parella estable?

Paula: No

Metgesa: Quin mètode anticonceptiu utilitzes?

Paula: Cap

 

La metgesa la mira de forma amable i maternal i li comença a parlar de la
importància de prevenir embarassos no desitjats, la importància de
l'auto-cura, que és una mostra d'autoestima, i més si no té parella fixe.
Després d'estar escoltant una bona estona, quan la metgesa comença a
parlar-li de les pastilles anticonceptives, la Paula, s'aixeca de la cadira i
marxa de la consulta.

 

1. Què penses que li ha passat?

*

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]

2. Com consideres l'actuació de la metgesa?

 

*

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

 

[]

3. Com consideres l'actitud de la Paula?

*

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]

Visiona aquest video dirigit a prevenir el sexting:

 

 

Entenent que el sexting és l' enviament de material privat
per part de persones, normalment joves, a través del
telèfon mòbil o d'Internet en el qual es mostren
fotografies o vídeos -propis/es, de coneguts/des, d'
amistats o de la parella- de caràcter eròtic i d'índole
privat....

 

1. Quin efocament es proposa en aquest vídeo del fenòmen del sexting?

*

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]

2. Valora els punts forts i febles d'aquest video, com a meterial de sensibilització.

*

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

 

[]

3. En cas que ho consideris necessari, com penses que es podria millorar aquest video?

*

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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Acompliment d'expectatives

[]

Ordena el elements pels que el curs no t'ha servit (màx. 3
- mín. 0):

Por favor seleccione de 0 a 3 respuestas

Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 5

Por favor, no escoja más de 3 elementos.

  Crèixer a nivell personal

  Adquirir eines que em serveixin per a la meva feina

  Ampliar coneixements sobre violències de gènere

  Desenvolupar estratègies per fer front a les violències de gènere

  Crear xarxa amb altres professionals

[]

Selecciona per ordre de preferència els elements pels que
t'ha servit el curs (màx. 3 - mín. 0):

Por favor seleccione de 0 a 3 respuestas

Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 5

Por favor, no escoja más de 3 elementos.

  Crèixer a nivell personal

  Adquirir eines que em serveixin per a la meva feina

  Ampliar coneixements sobre violències de gènere

  Desenvolupar estratègies per fer front a les violències de gènere

  Crear xarxa amb altres professionals
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[]

Valora en quina mesura el curs ha complert les teves
expectatives. *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

[]

Valora els següents aspectes de l'estructura i organització
del curs: *

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
L’horari de les sessions
La durada del curs
La freqüència de les sessions
L’ordre de les sessions
L’espai on s’han realitzat les sessions
La informació proporcionada durant el curs
La gestió de les inscripcions
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Satisfacció global

[]

Estàs satisfet/a d’haver realitzat aquest curs? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]

Creus que el curs té una coherència lògica clara? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]

Estàs satisfet/a amb els aprenentatges assolits? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]

Participaries en altres cursos per aprofundir en la
temàtica? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No
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[]

Recomanaries als teus companys i companyes de feina
participar en aquest curs? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]

Recomanaries realitzar altres edicions d'aquest curs? *

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]

Valora els següents aspectes del curs, comparant-lo amb
altres cursos sobre violències de gènere o similars que
hagis realitzat (si no tens altres experiències, passa a la
següent pregunta).

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

 1    2    3    4    5
Innovació en l'efocament de les violències de gènere
Profunditat dels contiguts
Atenció dedicada a la interiorització de les temàtiques
tractades
Acompanyament en el procès de creixement personal
Seqüencialitat i coherència del camí proposat
Possibilitat de retenció dels aprenentatges
Utilitat per al futur professional
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[]

Podries sintetitzar les principals aportacions que el curs
ha tingut per a tu?

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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El qüestionari ha estat enviat correctament, gràcies.  

 

T' esperem a la darrera sessió presencial del curs on presentareu l'acció que esteu dissenyant i acabarem de debatre
amb profunditat diferents aspectes de l'experiència formativa.  

 

Moltes gràcies,  

 

L'equip GAP WORK

Enviar Enquesta.
Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.
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Annex 3 

Qüestionari post final (USVreact)
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7H GDPRV OD ELHQvHQLGD D HVWH FXHVWLRQDULR TXH SUHWHQGH vDORUDU WX HxSHULHQFLD HQ OD
SDUWLFLSDFLóQ HQ HO FXUVR “9LROHQFLDV VHxXDOHV HQ OD XQLvHUVLGDG: UHFRQRFHU,

DFRPSDñDU y UHSHQVDU HVWUDWHJLDV GH UHVSXHVWD”. 6H WUDWD GH 15 SUHJXQWDV, DOJXQDV
REOLJDWRULD GH VHOHFFLóQ PúOWLSOH R HVFDOD OLNHUW (GH 1 D 5) y RWUDV DELHUWDV, TXH QR VRQ

GH UHVSXHVWD REOLJDWRULD SHUR TXH WH DQLPDPRV D FRQWHVWDU. (O WLHPSR DSURxLPDGR
SRU HVWD HQFXHVWD HV HQWUH 10 y 15 PLQXWRV.

/RV GDWRV UHFRJLGRV VHUáQ WUDWDGRV GH IRUPD DQóQLPD y XWLOLzDGRV SDUD OD PHMRUD GHO
FXUVR, DVí FRPR HQ ODV SXEOLFDFLRQHV TXH GHULvHQ GH OD LQvHVWLJDFLóQ. 7X VLQFHULGDG HV
IXQGDPHQWDO GH FDUD D TXH HVWRV GDWRV VHDQ úWLOHV SDUD PHMRUDU IXWXUDV DSOLFDFLRQHV

GHO FXUVR.

/D IRUPDFLóQ y HO FXHVWLRQDULR IRUPDQ SDUWH GH OD LQvHVWLJDFLóQ DFFLóQ “$SRyR D ODV
víFWLPDV GH ODV vLROHQFLDV VHxXDOHV HQ HO FRQWHxWR XQLvHUVLWDULR: FUHDQGR PRGHORV
HVWDEOHV GH IRUPDFLóQ” (-867/2014/5'$3/$*/9,&7/7401) FR-ILQDQFLDGD SRU OD

&RPLVLóQ (XURSHD '* -XVWLFLD, 3URJUDPD GH 'HUHFKRV, ,JXDOGDG y &LXGDGDQíD (OíQHD
'$3+1( ). 3DUD VDEHU PáV SXHGHV FRQVXOWDU QXHVWUD wHE KWWS://XVvUHDFW.HX

6HFFLóQ $: 'DWRV SHUVRQDOHV

$1. ¿$ TXé XQLvHUVLGDG SHUWHQHFHV"

 
96:

9%&

94*

9-:ic

9&

3tro

3tro
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$2. ¿&XáO HV WX vLQFXODFLóQ FRQ OD XQLvHUVLGDG"

 
4(-

4%7

)studiantado

3tro

3tro

$3. ¿$ TXé IDFXOWDG, LQVWLWXWR R XQLGDG SHUWHQHFHV"

$4. (Q OD XQLvHUVLGDG, ¿GHVDUUROODV DOJXQD IXQFLóQ GH DWHQFLóQ DO
HVWXGLDQWDGR" (Q FDVR DILUPDWLvR, ¿SRGUíDV HVSHFLILFDU FXáO" 

 

 
2o

7í 

7í

$5. (GDG

$6. ¿&RQ TXé JéQHUR WH LGHQWLILFDV"
*emenino

1asculino

3tros

3tros

$7. (Q HO áPELWR GH ODV UHODFLRQHV DIHFWLvR-VHxXDOHV, WX SUHIHUHQFLD HV
KDFLD

1ujeres

,ombres

8anto mujeres como hombres

3tra

3tra
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6HFFLóQ %: (xSHFWDWLvDV y vDORUDFLóQ JOREDO

%1. ¿&XáOHV VRQ ODV RSFLRQHV TXH UHSUHVHQWDQ PHMRU OR TXH HVSHUDEDV GHO
FXUVR" 6HñDOD GRV GH HOODV

'recer a nivel personal

%dquirir herramientas para favorecer un ambiente más respetuoso en la universidad.

%mpliar conocimiento

(esarrollar estrategias para hacer frente a las violencias sexuales

'rear red con otras/os profesionales

8ener un título reconocido

2inguna expectativa. 7e ha frecuentado el curso a petición de jefes/docentes

%2. $ QLvHO GH FUHFLPLHQWR SHUVRQDO, ¿HQ TXé PHGLGD KD FXPSOLGR HO FXUVR
WXV HxSHFWDWLvDV" (1 1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5

%3. 5HVSHFWR D DGTXLULU KHUUDPLHQWDV SDUD IDvRUHFHU XQ DPELHQWH PáV
UHVSHWXRVR HQ OD XQLvHUVLGDG ¿HQ TXé PHGLGD KD FXPSOLGR HO FXUVR WXV
HxSHFWDWLvDV" (1 1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5

%4. 5HVSHFWR D DPSOLDU FRQRFLPLHQWR, ¿HQ TXé PHGLGD KD FXPSOLGR HO
FXUVR WXV HxSHFWDWLvDV" (1 1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5
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%5. 5HVSHFWR D GHVDUUROODU HVWUDWHJLDV SDUD KDFHU IUHQWH D ODV vLROHQFLDV
VHxXDOHV, ¿HQ TXé PHGLGD KD FXPSOLGR HO FXUVR WXV HxSHFWDWLvDV" (1
1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5

%6. 5HVSHFWH D FUHDU UHG FRQ RWUDV/RV SURIHVLRQDOHV, ¿HQ TXé PHGLGD KD
FXPSOLGR HO FXUVR WXV HxSHFWDWLvDV" (1 1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5

%7. 5HVSHFWR D WHQHU XQ WíWXOR UHFRQRFLGR, ¿HQ TXé PHGLGD KD FXPSOLGR HO
FXUVR WXV HxSHFWDWLvDV" (1 1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5

%8. 5HVSHFWR D QR WHQHU QLQJXQD QLQJXQD HxSHFWDWLvD y TXH VH KD
IUHFXHQWDGR HO FXUVR D SHWLFLóQ GH MHIHV/GRFHQWHV, ¿HQ TXé PHGLGD KD
FXPSOLGR HO FXUVR WXV HxSHFWDWLvDV" (1 1DGD, 5 0XFKR)

 
1

2

3

4

5
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%9. ¿(Q XQD HVFDOD GH 1 D 5, HQ JHQHUDO ¿FóPR vDORUDUíDV HVWH FXUVR" (1
GHILFLHQWH, 5 HxFHOHQWH)

 
1

2

3

4

5

%10. ¿(VWáV VDWLVIHFKD FRQ ORV DSUHQGLzDMHV DGTXLULGRV" (1 QDGD VDWLVIHFKD,
5 PXy VDWLVIHFKD)

 
1

2

3

4

5

6HFFLóQ &: 9DORUDFLRQ 3URFHVR (VWUXFWXUD 2UJDQLzDFLRQ

&1. 9DORUD ORV VLJXLHQWHV DVSHFWRV HVSHFíILFRV GHO FXUVR (1, GHILFLHQWH; 5
HxFHOHQWH)

1 2 3 4 5

0a implicación de quien(es dinamizaba(n

0a habilidad del la(s dinamizadora(s

0a relación entre las participantes

)l clima / ambiente en el aula

0a claridad de los objetivos

0a metodología utilizada durante la sesiones

)l material de apoyo (artículos, presentaciones, vídeos, fichas...

)l horario de las sesiones

0a duración del curso

)l espacio donde se ha realizado el curso

0os contenidos facilitados durante el curso
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1 2 3 4 5

0a información proporcionada durante el curso a nivel de recursos
prácticos y contactos

6HFFLóQ ': &RQWHQLGRV y DFWLvLGDGHV

'1. ¿&RQVLGHUDV TXH DOJXQR GH ORV EORTXHV GHO FXUVR QR KD IXQFLRQDGR
DGHFXDGDPHQWH" (Q FDVR DILUPDWLvR VHOHFFLRQD WRGRV ORV TXH
FRQVLGHUHV GHILFLHQWHV (3XHGHV GHMDUOD HQ EODQFR R VHOHFFLRQDU KDVWD 4
RSFLRQHV):

&loque 1. ¿5ue son las violencias sexuales (:7#

&loque 2. ¿'ómo se configuran las :7 en las universidades#

&loque 3. %gentes activos y respetuosos en el abordaje de las :7

&loque 4. ,erramientas, servicios y estrategias para dar una primera respuesta

'2. 6L TXLHUHV y SXHGHV, HVSHFLILFD FXáOHV DVSHFWRV GHO FXUVR PHMRUDUíDV
(QR VóOR D QLvHO GH FRQWHQLGR VLQR WDPELéQ HQ UHODFLóQ D ODV GLQáPLFDV
GH DXOD y D ODV HPRFLRQHV TXH DOOí VH KDQ JHQHUDGR)

'3. 6HñDOD HQ TXé PHGLGD HVWáV GH DFXHUGR FRQ ODV VLJXLHQWHV
DILUPDFLRQHV VREUH HO FXUVR (1 1DGD GH DFXHUGR. 5 0Xy GH DFXHUGR)

1 2 3 4 5

,a propuesto un enfoque innovador alrededor del problema

,a permitido profundizar en los contenidos teóricos

,a facilitado la interiorización de las temáticas tratadas

,a ofrecido un acompañamiento en el proceso de crecimiento
personal

,a originado reflexiones a partir de experiencias personales y/o
laborales

0os contenidos han sido adaptados a las necesidades/inquietudes
de las participantes

,a facilitado elementos y herramientas para reconocer y actuar
delante de situaciones de violencias sexuales en el contexto de la

comunidad universitaria

,a  estimulado la reflexión y el debate entre participantes
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1 2 3 4 5

,a facilitado la creación de una red heterogénea para ofrecer
respuestas ante de las violencias sexuales en la comunidad

universitaria

6HFFLóQ (: 1HFHVLGDG $WULEXLGD

(1. ¿&UHHV TXH HVWH FXUVR VH GHEHUíD VHJXLU RIHUWDQGR"

 
7í

2o

(2. ¿3DUWLFLSDUíDV HQ XQ FXUVR GH SURIXQGLzDFLóQ VREUH HVWH WHPD"

 
7í

2o

(3. 6HOHFFLRQD GRV PRWLvRV SRU ORV FXDOHV FUHHV TXH XQ FXUVR GH HVWH WLSR
HV QHFHVDULR SDUD OD FRPXQLGDG XQLvHUVLWDULD: 

6esponde a un problema presente en el conjunto de la comunidad universitaria

*alta formación específica al respecto

4ermite aumentar la seguridad en la universidad

*acilita la visibilización de una problemática oculta

*avorece que se dé una respuesta integral a las agresiones o violencias sexuales

%yuda a crear un clima más respetuoso en la universidad

2inguna

2o creo que sean necesarios (señala por qué

2o creo que sean necesarios (señala por qué

6HFFLóQ ): 3UHJXQWDV $ELHUWDV

)1. ¿'H TXé PDQHUD FUHHV TXH SXHGH KDEHUWH VLGR úWLO HVWH FXUVR"
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)2. ¿&UHHV TXH SRGUáV DSOLFDU OR DSUHQGLGR HQ HVWH FXUVR HQ WX GíD D GíD
HQ OD XQLvHUVLGDG" (Q FDVR DILUPDWLvR, ¿FóPR"

)3. ¿'H TXé PDQHUD VH SRGUíD PHMRUDU OD FDSDFLGDG GH LQFLGHQFLD GH XQ
FXUVR FRPR HVWH HQ WX áPELWR GH WUDEDMR R HVWXGLRV" 

)4. 6L TXLHUHV DñDGLU DOJR PáV SXHGHV XVDU HVWH HVSDFLR
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0XFKDV JUDFLDV SRU KDEHU SDUWLFLSDGR HQ HVWH FXHVWLRQDULR. (VSHUDPRV SRGHU VHJXLU
HQ FRQWDFWR SDUD VHJXLU WUDEDMDQGR VREUH HVWH WHPD. &XDOTXLHU GXGD R FRQVXOWD VREUH
OD LQvHVWLJDFLóQ SXHGHV HVFULELU D LQvHVWLJDFLRB859#XVvUHDFW.HX

 

0Xy DJUDGHFLGDV,

(O HTXLSR #869UHDFW

KWWS://XVvUHDFW.HX/HV

7KH 869UHDFW 3URMHFW (-867/2014/5'$3/$*/9,&7/7401) LV FR-IXQGHG Ey WKH
(XURSHDQ &RPPLVVLRQ, LWV SXEOLFDWLRQV DQG FRPPXQLFDWLRQV UHIOHFW WKH vLHwV RQOy RI
WKH DXWKRUV, DQG WKH &RPPLVVLRQ FDQQRW EH KHOG UHVSRQVLEOH IRU DQy XVH PDGH RI WKH

LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG WKHUHLQ.

3RZHUHG�E\�7&3')��ZZZ�WFSGI�RUJ�
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Annex 4 

Fitxa de seguiment de les formadores (GapWork i USVreact)
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1

	 	

FITXA	DE	SEGUIMENT	DELS	GRUPS 
Us demanem que empleneu entre les dues talleristes una única fitxa després de cada taller.  
Data:   /           /     Sessiò: ☐A  ☐ B ☐ C ☐ D 
Entitat:☐ Candela ☐ Tamaia    Grup: ☐Professorat FP  ☐ Infermeres + TIS ☐ 
Joventut 

Sessions A, B: Característiques del grup a destacar  
Sessions C, D: Detecteu més capacitat de posar-se en joc o més obertura de les 
participants respecte sessions anteriors? 	

En general com heu viscut el clima de la sessió? Com us heu sentit?	

Avalua de l’ 1(gens) al 5 (molt) aquestes característiques: 1 2 3 4 5

Coneixements previs del grup sobre els temes tractats 

Homogeneïtat dels coneixements del grup 

Interès mostrat durant la sessió 

Participació

Col·laboració entre participants

Actitud oberta cap a les talleristes i el treball proposat

Comoditat a l’aula de la tallerista 1

Comoditat a l’aula de la tallerista 2 

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176 	
JOVES,	GÈNERE	I	VIOLÈNCIES.	Fem	nostra	la	prevenció
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2

	 	

En el cas d’haver marcat algunes de les casilles en gris, si us plau especifica una 
mica més que ha passat (posa el  nom de la dinàmica i l'element sobre el que 
reflexiones. (Ej D1_A)  

Comentari sobre: 

Comentari sobre: 

Comentari sobre: 

Per cada dinàmica contesta 
les pregutes:

D. 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7

si no si no si no si no si no si no si no

A S’ha pogut treballar el que 
s’esperava?     

B Ha sigut fàcil la realització de 
l’activitat?

C Heu detectat resistències 
particulars d’alguns subjectes?

D Heu tingut alguna dificultat 
com talleristes?

E Creus que ha tingut efectes en 
les participants? 
(interioritzacions,..)

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176 	
JOVES,	GÈNERE	I	VIOLÈNCIES.	Fem	nostra	la	prevenció
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3

	 	

Comentari sobre: 

Comentari sobre: 

Comentari sobre: 

OBSERVACIONS I COMENTARIS PER A LES ALTRES TALLERISTES: 

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176 	
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Annex 5 

Fitxa de disseny de l’acció pedagògica (GapWork)
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PASSEM A LA PRÀCTICA! 

En aquesta fitxa et demanem informacions bàsiques sobre el disseny de l’acció 
pedagògica.  

  

DADES GRUPALS

Noms i cognoms de les autores (membres del grup):

Branques professionals de les autores:

Breu descripció de l’acció a desenvolupar (títol, format):

Data/es previstes per a la realització o posada en pràctica de l’acció:

Públic destinatari general:

Objectiu general de l’acció pedagògica: 

Objectius específics de l’acció pedagògica: 

Metodologia	

Instruments d’avaluació previstos: 

Tutora (nom i entitat):

Altres comentaris/informacions: 

This material has been produced within the Gap work project (http://sites.brunel.ac.uk/gap) and with the financial 
support of the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this material are the sole responsibility of its author 
and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. 
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176 

JOVES, GÈNERE I VIOLÈNCIES. Fem nostra la prevenció
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Annex 6 

Fitxa d’avaluació de l’acció pedagògica (GapWork)
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FITXA DE SEGUIMENT DE LA REALITZACIÓ DE L'ACCIÓ PEDAGÒGICA 

Aquesta fitxa serà omplerta després de realitzar l'acció pedagògica. Normalment serà omplerta 
individualment, excenpte en els casos en que hagueu realitzat l'acció en grup. 

1. DADES IDENTIFICATIVES 

Nom de la/es persona/es que han realitzat l'acció: 

Descripció de l'acció (títol, format, temàtica): 

Data i lloc de realització: 

Persones destinatàries (especificar característiques, nombre, etc): 

Breu descripció de la posada en pràctica de l'acció pedagògica: 

2. AVALUACIÓ INDIVIDUAL DE LA POSA LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACCIÓ 
Us demanem una primera avaluació breu. Els detalls es comentaran en la sessió F de forma 
extensiva. 

De l’1 (poc/malament) al 5 (molt/bé), com valores.... ? 1 2 3 4 5 NS
NC

La teva formació per dur a terme l'acció

La utilitat de lo après en les sessions presencials per a la realització de 
l'acció

Les tutories pel disseny de l'acció

La freqüència de les tutories rebudes

L'us del moodle per a les tutories

La facilitat en definir els continguts de l'acció

La facilitat en fer el disseny de l'acció

La facilitat en dur a la pràctica l'acció

Els aprenentatges de les persones destinatàries de l'acció

L'acompliment dels objectius de l'acció

Les teves ganes de tornar a fer accions d'aquesta mena

El procès que va des del disseny fins la posada en pràctica de l'acció 
(valoració general)
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Especifica els punts forts de l'acció (resposta no obligatòria): 

Especifica els punts febles de l'acció (resposta no obligatòria): 

Siusplau, adjunta tots els materials d'interés: imatges, guió del taller/xerrada, powers, qüestionaris 
d'avaluació, tríptics, etc.
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Annex 7 

Qüestionari pre, model inicial (GapWork)
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%HQvLQJuGD/t DO TüHstLRQDUL LQLFLDO GHO FuUs “-RvHs, *èQHUH L 9LROèQFLHs”

TuH UHTuHUHLx G’uQs 15 PLQuts SHU D sHU HPSOHQDt.

$TuHst TüHstLRQDUL DQòQLP sHUvHLx SHU DvDOuDU sL HO FuUs KD HstDt GLssHQyDt
FRUUHFtDPHQt L HQ FDS FDs és SHU D DvDOuDU-vRs D vRsDOtUHs. 7DQPDtHLx

GHPDQHP D tRtHs OHs SHUsRQHs TuH SDUtLFLSDUHu DO FuUs TuH O'RPSOLu GH IRUPD
TuH UHFROOLP OHs GDGHs QHFHssàULHs SHU D OD UHFHUFD GHOs suEvHQFLRQDGRUs GHO

SURMHFtH (8QLó (uURSHD).

(Q HO TüHstLRQDUL tUREDUHu GLIHUHQts tLSus GH UHsSRstHs:

(sFDOHs GH vDORUDFLó (1 - 5): RQ 1 sLJQLILFD “JHQs” L 5 sLJQLILFD “PROt” 5HsSRstHs
PúOtLSOHs (50): RQ Hs SRGHQ sHOHFFLRQDU Pés G’uQD UHsSRstD 5HsSRstD sLPSOH:
RQ FDO HsFROOLU QRPés uQD RSFLó G'HQtUH OHs TuH RIHULP (6,/12, HtF.) 5HsSRstD

REHUtD: RQ SRGHu HsFULuUH HO TuH vuOJuHu

0DOJUDt tRtHs OHs UHsSRstHs sóQ LPSRUtDQts SHU D QRsDOtUHs, tUREDUHu DOJuQHs
RStDtLvHs. /Hs TuH tHQHQ uQ * vHUPHOO sóQ REOLJDtòULHs L KD GH sHU FRQtHstDGHs
SHU D SRGHU DvDQçDU DO TüHstLRQDUL. 

8s DJUDïP HO tHPSs L O’HQHUJLD TuH GHGLTuHu D UHsSRQGUH, OHs vRstUHs RSLQLRQs L
UHsSRstHs sHUDQ GH JUDQ utLOLtDt SHU D OD PLOORUD GH O'DFFLó IRUPDtLvD.

0ROtHs JUàFLHs,

/’HTuLS GHO *DS:RUN SURMHFt

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



6HFtLRQ $: &DUDFtHUístLTuHs SHUsRQDOs L SURIHssLRQDOs

$1. $PE TuLQ JèQHUH t'LGHQtLILTuHs"

 
'RQD

+RPH

$OWUH

$OWUH

$2. 4uLQ DQy vDQ QèLxHU"

$3. 2Q vDs QèLxHU"

 
&DWDOXQ\D

5HVWD GH O'HVWDW HVSDQ\RO

5HVWD GH OD 8QLó (XURSHD

$OWUH

$OWUH

$4. ,QGLFD OD tLtuODFLó PàxLPD DFRQsHJuLGD

 
)RUPDFLó 3URIHVVLRQDO

'LSORPDWXUD R /LFHQFLDWXUD

3RVJUDX, P¢WHU R VXSHULRU

$OWUH

$OWUH
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$5. /D tHvD SUHIHUèQFLD sHxuDO és FDS D...

 
'RQHV

+RPHV

'RQHV L +RPHV

$OWUH

$OWUH

$6. 4uLQD és OD tHvD RFuSDFLó DFtuDO"

 
3URIHVVRUDW GH IRUPDFLó SURIHVVLRQDO

$OWUHV WLSXV GH SURIHVVRUDW

7ªFQLF/D MRYHQWXW

7ªFQLF/D G’,QWHJUDFLó VRFLDO

,QIHUPHUD

$QLPDGRU/D MXYHQLO

,QIRUPDGRU/D MXYHQLO

0RQLWRU/D GH OOHXUH

'LUHFWRU/D GH OOHXUH

$OWUH

$OWUH

$7. 4uDQ GH tHPSs SRUtHs HQ DTuHstD RFuSDFLó"

 
0HQ\V GH 6 PHVRV

(QWUH 6 PHVRV L 3 DQ\V

(QWUH 3 DQ\V L 6 DQ\V

6 DQ\V R P«V
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$8. 4uLQ tLSus GH FRQtUDFtDFLó tHQs"

 
&RQWUDFWH IRUPDWLX (R HQ SU¢FWLTXHV, EHFDULV/HV)

&RQWUDFWH GH GXUDGD GHWHUPLQDGD (WHPSRUDO, SHU REUD L VHUYHL, SHU SURMHFWH)

,QGHILQLW R )XQFLRQDUL/D

$OWUH

$OWUH

$9. 2Q GHsHQvROuSHs OD tHvD RFuSDFLó"

 
&HQWUH HGXFDWLX GH VHFXQG¢ULD L/R )3

6HUYHLV PXQLFLSDOV R FRPDUFDOV

(QWLWDWV GH OOHXUH, MXYHQLOV, VRFLDOV

$OWUH

$OWUH

$10. 4uLQD és OD  IUDQMD G’HGDt PDMRULtàULD GHOs L OHs MRvHs DPE TuL tUHEDOOHs"

0HQ\V GH 12 DQ\V

(QWUH 12 L 13 DQ\V

(QWUH 14 L 15 DQ\V

(QWUH 16 L 17 DQ\V

18 DQ\V R P«V

6HFtLRQ %: 027,9$&,216 , (;3(&7$7,9(6

%1. $O OODUJ GH OD tHvD vLGD, TuLQ tLSus GH IRUPDFLó HsSHFíILFD sREUH 9LROèQFLHs
GH *èQHUH KDs UHEut"  

3HnsD Hn lHs IormDFions soErH: violènFiD GomèstiFD, violènFiD GH JènHrH, violènFiD mDsFlistD, violènFiD FontrD lHs GonHs, homoIòEiD o similDrs.

&DS

)RUPDFLó QR UHJODGD (FXUVRV, VHPLQDULV, MRUQDGHV, [HUUDGHV)

)RUPDFLó UHJODGD E¢VLFD (DVVLJQDWXUD FRPSOHUWD HQ HO PDUF G'XQD WLWXODFLó)

)RUPDFLó UHJODGD VXSHULRU (P¢VWHU R SRVJUDX HVSHFíILF)
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%2. (Q TuLQD PHsuUD sóQ QHFHssDULs FuUsRs sREUH vLROèQFLHs GH JèQHUH SHU
SURIHssLRQDOs TuH tUHEDOOHQ DPE MRvHs"

1   JHns nHFHssDris; 5   molt nHFHssDris

 
1

2

3

4

5

%3. 'H OHs sHJüHQts PRtLvDFLRQs, TuLQHs sóQ OHs SULQFLSDOs SHU DSuQtDU-tH DO
FuUs"  

&RPSOLU OD SHWLFLó H[SOLFLWD GH IHU-KR SHU SDUW GHOV PHXV VXSHULRUV

5HEUH XQD IRUPDFLó RQ OD WHRULD L OD SU¢FWLFD YDQ XQLGHV

$SUHQGUH FRQHL[HPHQWV WHòULFV HVSHFíILFV

'HVHQYROXSDU HLQHV L KDELOLWDWV SHU DSOLFDU D OD PHYD IHLQD

5HEUH XQD IRUPDFLó YLYHQFLDO \ SURIHVVLRQDO GH IRUPD LQWHJUDGD

7HQLU OD SRVVLELOLWDW GH GHEDWUH DPE FRPSDQ\V L FRPSDQ\HV GH SURIHVVLó

7HQLU XQ WíWRO úWLO SHU D OD SURIHVVLó

%4. 'H OHs sHJüHQts RSFLRQs, TuLQHs UHSUHsHQtHQ PLOORU HO TuH HsSHUHs GHO FuUs"
&U«L[HU D QLYHOO SHUVRQDO

&UHDU [DU[D DPE DOWUHV SURIHVVLRQDOV

'HVHQYROXSDU HVWUDWªJLHV SHU IHU IURQW D DTXHVWD SUREOHP¢WLFD

$PSOLDU FRQHL[HPHQWV VREUH YLROªQFLHV GH JªQHUH

$GTXLULU HLQHV TXH HP VHUYHL[LQ SHU D OD PHYD IHLQD

'HEDWUH DPE OD UHVWD GHO JUXS
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6HFtLRQ &: +$%,/,7$76 < &21(,;,0(176 1

 

(Q TXLQ JUDX HVW¢V G’DFRUG DPE OHV VHJüHQWV DILUPDFLRQV" 

(1   JHQV G'DFRUG; 5   PROW G'DFRUG)

&1. 6óF FDSDç G'LGHQtLILFDU...

1 2 3 4 5

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV VH[LVWHV

1RUPHV L H[SHFWDWLYHV GH JªQHUH

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV FRQWURODGRUV, FRHUFLWLXV R DEXVLXV HQ
UHODFLRQV GH SDUHOOD R VLPLODUV

7UDFWH R OOHQJXDWJH TXH REMHFWXDOLW]D VH[XDOPHQW DOJú

'LVFULPLQDFLó SHU SUHIHUªQFLD VH[XDO (SHU VHU JDL, OHVELDQD R ELVH[XDO)

&2. 7LQF FRQHLxHPHQts SHU IHU IURQt  D...

1 2 3 4 5

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV VH[LVWHV

1RUPHV L H[SHFWDWLYHV GH JªQHUH

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV FRQWURODGRUV, FRHUFLWLXV R DEXVLXV HQ
UHODFLRQV GH SDUHOOD R VLPLODUV

7UDFWH R OOHQJXDWJH TXH REMHFWXDOLW]D VH[XDOPHQW DOJú

'LVFULPLQDFLó SHU SUHIHUªQFLD VH[XDO (SHU VHU JDL, OHVELDQD R ELVH[XDO)
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&3. 6é FRP L TuDQ GRQDU suSRUt D uQ/D MRvH suEMHFtH D...

1 2 3 4 5

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV VH[LVWHV

1RUPHV L H[SHFWDWLYHV GH JªQHUH

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV FRQWURODGRUV, FRHUFLWLXV R DEXVLXV HQ
UHODFLRQV GH SDUHOOD R VLPLODUV

7UDFWH R OOHQJXDWJH TXH REMHFWXDOLW]D VH[XDOPHQW DOJú

'LVFULPLQDFLó SHU SUHIHUªQFLD VH[XDO (SHU VHU JDL, OHVELDQD R ELVH[XDO)

&4. 6é FRP FUHDU uQ DPELHQt sHJuU L DFROOLGRU HQtUH JHQt MRvH

1 2 3 4 5

 

&5. 6óF FDSDç G’LPDJLQDU IRUPHs GH SURPRFLó GH O’HTuLtDt GH JèQHUH D OD PHvD
RUJDQLtzDFLó/FHQtUH/HQtLtDt

1 2 3 4 5
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6HFtLRQ ': +$%,/,7$76 , &21(,;(0(176 2

'1. (stàs G’DFRUG DPE OHs sHJüHQts DILUPDFLRQs"

6í ,QFHUW 1R

(OV KRPHV TXH DEXVHQ R PDOWUDFWHQ D OD VHYD SDUHOOD WHQHQ XQ SHUILO PROW YDULDEOH

/HV GRQHV TXH SDWHL[HQ PDOWUDFWDPHQWV L QR GHL[HQ D OHV VHYHV SDUHOOHV, VóQ WDPE«
UHVSRQVDEOHV GHO SUREOHPD

/HV PDMRULD GH YLRODFLRQV WHQHQ OORF HQ HO PDUF GH OD IDPíOLD L JHQW SURSHUD

/D JHORVLD «V XQD PRVWUD G'DPRU

4XH HOV JDLV VLJXLQ SURPLVFXV L QR PDVVD FDSD©RV GH WHQLU UHODFLRQV OODUJXHV «V VRODPHQW
XQ PLWH

/HV YLROªQFLHV GH JªQHUH HV GRQHQ HQ PDMRU JUDX HQWUH JHQW G’DOWUHV FXOWXUHV

+L KD SHUVRQHV WUDQVH[XDOV TXH HVWDQ FRQWHQWHV DPE HO VHX FRV L QR YROHQ RSHUDU-VH

/HV OHVELDQHV VROHQ KDYHU WLQJXW H[SHULªQFLHV VH[XDOV WUDXP¢WLTXHV D OD LQI¢QFLD

/’ DWUDFFLó SHU SHUVRQHV GHO PDWHL[ VH[H GXUDQW O’DGROHVFªQFLD KD GH VHU HQWHVD VHPSUH
FRP XQD IDVH SDVVDWJHUD

'2. 4uè SHQsHs GH OHs sHJüHQts LPDtJHs"
ÉV XQ PRGHO SRVLWLX
SHU D OHV SHUVRQHV
MRYHV SHUTXª WUHQFD

DPE HOV UROV
HVWHUHRWLSDWV GH

JªQHUH

ÉV XQD LPDWJH
SRF UHOOHYDQW
SHU DOV UROV GH

JªQHUH

ÉV XQ PRGHO
QHJDWLX SHUTXª
UHIRU©D HOV

HVWHUHRWLSV GHOV
UROV GH JªQHUH

ÉV XQD LPDWJH
TXH WUHQFD DPE
HOV UROV GH JªQHUH
SHUò KR ID G'XQD
PDQHUD VH[LVWD
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'3. 'H OHs sHJüHQts sLtuDFLRQs, TuLQHs FRQsLGHUHs TuH sóQ HxSUHssLRQs GH
vLROèQFLHs GH JèQHUH"

6í ,QFHUW 1R

4XH XQ JUXS GH QRLV VXUWLQ GH IHVWD VHQVH OHV VHYHV SDUHOOHV L DPLJXHV

1HJDU-VH D WHQLU UHODFLRQV VH[XDOV DPE OD SUòSLD SDUHOOD

/OHJLU OHV FRQYHUVHV HQ HO PòELO/PDLO GH OD SDUHOOD

'HL[DU D OD SDUHOOD TXDQ V’DFDED GH TXHGDU D O’DWXU

5HWRFDU HOV FRVVRV GH OHV PRGHOV SHU D LPDWJHV SXEOLFLW¢ULHV

3UHJXQWDU GH IRUPD REHUWD D XQD SHUVRQD DPE H[SUHVVLó GH JªQHUH DPELJXD VL SUHIHUHL[ VHU
WUDFWDGD HQ PDVFXOí R IHPHQí

3LURSHMDU XQD QRLD GHVFRQHJXGD SHO FDUUHU

'HPDQDU D GRV QRLV TXH PDU[LQ GHO EDU RQ HV WUREHQ SHUTXª V’HVWDQ IHQW SHWRQV

'4. 0DUFD OHs DILUPDFLRQs FRUUHFtHs.

(O VLVWHPD SDWULDUFDO JHQHUD YLROªQFLHV GH JªQHUH

(O PRGHO G’DPRU URP¢QWLF DPE “SUíQFHSV L SULQFHVHV” IDFLOLWD OD UHSURGXFFLó GH OHV YLROªQFLHV GH JªQHUH

(OV PLWMDQV GH FRPXQLFDFLó DFWXDOPHQW RIHUHL[HQ PROWV UHIHUHQWV SRVLWLXV SHU D O’ HUDGLFDFLó GH OHV YLROªQFLHV
GH JªQHUH

/D OOHL LQWHJUDO VREUH YLROªQFLD GH JªQHUH KD IDFLOLWDW XQ DXJPHQW GH OHV GHQúQFLHV G’DTXHVWV FDVRV

(O SUREOHPD GH OHV YLROªQFLHV GH JªQHUH KD WRUQDW D LQWHQVLILFDU-VH D FDXVD GH OHV UHFHQWV RQDGHV PLJUDWòULHV

/D PDMRULD GH OLWHUDWXUD SHU D MRYHV, HGXFD SHU D XQD VRFLHWDW LJXDOLW¢ULD L VHQVH YLROªQFLHV

&DOGULD P«V SHOyOíFXOHV L VªULHV MXYHQLOV DPE SURWDJRQLVWHV KRPRVH[XDOV SHU D HUDGLFDU OD KRPRIòELD

/HV QRYHV WHFQRORJLHV VóQ UHVSRQVDEOHV GH O’DXJPHQW GH OHV YLROªQFLHV GH JªQHUH HQWUH MRYHV

6HFtLRQ (: $ssRFLD D FDGD uQD GH OHs LPDtJHs, O'DILUPDFLó TuH FRQsLGHULs FRUUHFtD

(1.

 
(V UHJDOHQ QLQHV D OHV QHQHV SHUTXª VH VDS TXH D HOOHV HOV DJUDGD

(V WHQGHL[ D HGXFDU HOV QHQV D VHU IRUWV L D QR SORUDU SHU D TXH DUULELQ D VHU KRPHV

(2.

 

$OOò QDWXUDO «V TXH OHV SHUVRQHV WLQJXLQ RUJXHV VH[XDOV PDVFXOLQV R IHPHQLQV GH IRUPD WRWDOPHQW
GLIHUHQFLDGD

([LVWHL[ XQD JUDQ YDULHWDW GH JHQLWDOLWDWV L FURPRVRPHV D OD QDWXUD, SHUò OD QRVWUD FXOWXUD HOV KD UHGXïW D GRV
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(3.

 
(O JªQHUH «V XQD FRQVWUXFFLó VRFLDO

(O VH[H GHWHUPLQD HO JªQHUH

(4.

 
6'DFRVWXPD D SDUODU GH PDQHUD GLIHUHQW D QHQHV R QHQV SHWLWHV D FDXVD GH OHV QRVWUHV H[SHFWDWLYHV GH JªQHUH

6'DFRVWXPD SDUODU GH PDQHUD PROW VHPEODQW D QHQHV L QHQV, L VL KL KD GLIHUªQFLHV QR WHQHQ D YHXUH DPE HOV
HVWHUHRWLSV L H[SHFWDWLYHV GH JªQHUH

(5.

 

(O OOHQJXDWJH «V VH[LVWD SHUTXª YLYLP HQ XQD VRFLHWDW DQGURFªQWULFD L «V QHFHVVDUL WUREDU IRUPHV DOWHUQDWLYHV
SHU D FRPXQLFDU-VH

(O PDVFXOí JHQªULF  «V OD IóUPXOD FRUUHFWD SHU UHIHULU-VH D JUXSV PL[WRV L OD TXH V'KD G'XWLOLW]DU

6HFtLRQ ): 3(5 $ &21&/285( ...

)1. 6L SUHsHQFLHssLs uQ DtDF KRPòIRE FDS D uQ/D MRvH DPE TuL tUHEDOOHs, Tuè
IDULHs"

 
1R LQWHUYLQGULD, GRQDW TXH QR VóF HVSHFLDOLVWD HQ HO WHPD

1R LQWHUYLQGULD, SUREDEOHPHQW HP TXHGDULD EORTXHMDW/GD VHQVH VDEHU TXª IHU

1R LQWHUYLQGULD HQ HO PRPHQW, SHUò WUHEDOODULD HO WHPD DPE HOV MRYHV SRVWHULRUPHQW

,QWHUYLQGULD SHU DWXUDU HO FRQIOLFWH HQ HO PRPHQW, SHUò QR FUHF TXH VH OL KDJL GH GRQDU PDVVD YROWHV

,QWHUYLQGULD SHU DWXUDU-OR, D P«V YLVXDOLW]DULD O’DWDF FRP D KRPòIRE

)2. 4uè IDULHs sL uQD QRLD GH 16 DQys DPE TuL tUHEDOOHs t’HxSOLFD TuH HO QRL
DPE TuL suUt s’HQIDGD sL HOOD Hs UHODFLRQD DPE DOtUHs QRLs, OD tUuFD PROt
sRvLQt L sHPSUH vRO sDEHU Tuè ID L DPE TuL"

7UXFDU HOV VHXV SDUHV LPPHGLDWDPHQW

'HULYDU-OD D XQ UHFXUV HVSHFLDOLW]DW G’DWHQFLó D OHV GRQHV

3ODQLILFDU DFWLYLWDWV GH SUHYHQFLó GH UHODFLRQV DEXVLYHV DO FHQWUH

(VSHUDU XQD PLFD GH WHPSV SHU YHXUH VL FDQYLD DTXHVWD UHODFLó

3DUODU DPE HOOD SHU D TXH VHQWíV VXSRUW

)HU XQ SOD G’ DFWXDFLó DPE HOOD

'LU-OL DO QRL TXH OD VHYD DFWXDFLó HV LQDGHTXDGD
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)3. L sL t'HxSOLTués TuH, D Pés, HOO O'DPHQDçD IRUtDPHQt FDGD vHJDGD TuH HOOD
tUHu HO tHPD"

'HULYDU-OD D XQ UHFXUV HVSHFLDOLW]DW G’DWHQFLó D OHV GRQHV

3ODQLILFDU DFWLYLWDWV GH SUHYHQFLó GH UHODFLRQV DEXVLYHV DO FHQWUH

(VSHUDU XQD PLFD GH WHPSV SHU YHXUH VL FDQYLD DTXHVWD UHODFLó

3DUODU DPE HOOD SHU D TXH VHQWíV VXSRUW

)HU XQ SOD G’ DFWXDFLó DPE HOOD

'LU-OL DO QRL TXH OD VHYD DFWXDFLó HV LQDGHTXDGD

)4. (t GHPDQHP TuH PLULs DTuHst vLGHR L FRQtHstLs D OHs sHJüHQts SUHJuQtHs: GH
Tuè HQs Hstà SDUODQt DTuHstD QHQD" OHs FRsHs TuH GLu tHQHQ DOJuQD UHODFLó
DPE OHs vLROèQFLHs GH JèQHUH"

0ROtHs JUàFLHs!

8s HsSHUHP D OD SULPHUD sHssLó GHO FuUs!
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Annex 8 

Qüestionari post, model final (GapWork)
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(W GRQHP OD EHQYLQJXGD DO VHJRQ TüHVWLRQDUL GHO FXUV “-RYHV, *èQHUH L
9LROèQFLHV” TXH SUHWéQ YDORUDU OD WHYD HxSHULèQFLD HQ OD SDUWLFLSDFLó GH OHV

VHVVLRQV SUHVHQFLDOV GHO FXUV, WRW FRPSOHWDQW OD YDORUDFLó LQGLYLGXDO TXH YDX
IHU D OD GDUUHUD VHVVLó. (O TüHVWLRQDUL éV FRQILGHQFLDO L QR WULJDUàV PéV GH 15-20

PLQXWV HQ UHVSRQGUH’O.

(O TüHVWLRQDUL HVWà IRUPDW SHU GLIHUHQWV WLSXV GH SUHJXQWHV L UHVSRVWHV. (Q OD
PDMRULD GHOV FDVRV HW GHPDQHP TXH YDORULV GLIHUHQWV HOHPHQWV D WUDYéV G'XQD

HVFDOD GH O'1 DO 5 . (Q DTXHVWV FDVRV, O'1 FRUUHVSRQ D "JHQV G'DFRUG R PROW
PDODPHQW" L HO 5 D "PROW G'DFRUG R PROW Eé".

$OWUHV WLSXV GH UHVSRVWDV WDPEé KDQ HVWDW XWLOLWzDGHV, FRP SHU HxHPSOH: WULDU
XQD RSFLó HQWUH XQD OOLVWD, VL/QR, RUGHQDU HOHPHQWV, UHVSRVWD REHUWD. (Q WRW FDV,

FDO UHFRUGDU TXH OHV SUHJXQWHV DPE XQ * VóQ GH UHVSRVWD REOLJDWòUD.

$JUDïP OD WHYD VLQFHULWDW SHU D TXH OHV GDGHV UHFROOLGHV HQV SXJXLQ VHU úWLOV SHU
PLOORUDU IXWXUHV DSOLFDFLRQV GHO FXUV.
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6HFWLRQ $: &RQWLQJXWV + $FWLYLGDG 0

$1. 9DORUD HOV VHJüHQWV DVSHFWHV GHO GLVVHQy GHO FXUV:

1 2 3 4 5

&RKHUèQFLD DPE HOV REMHFWLXV

(TXLOLEUL HQWUH FRQWLQJXWV WHòULFV L SU¢FWLFV

$GHTXDFLó D OHV QHFHVVLWDWV GHO JUXS

$2. (Q JHQHUDO YDORUHV HOV FRQHLxHPHQWV GHO SURIHVVRUDW FRP:

 
%RQV

9DULDEOHV HQWUH WDOOHULVWHV L VHVVLRQV SHUò WHQGHQFLDOPHQW ERQV

6XILFLHQWV

9DULDEOHV HQWUH WDOOHULVWHV L VHVVLRQV SHUò WHQGHQFLDOPHQW LQVXILFLHQWV

,QVXILFLHQWV

$3. 9DORUD HOV FRQWLQJXWV GH FDGD VHVVLó:

1 2 3 4 5

/HV DUUHOV GH OHV YLROèQFLHV GH JèQHUH (VHVVLó 1)

$EúV, FRQWURO L YLROèQFLHV HQ OHV UHODFLRQV VH[R-DIHFWLYHV HQWUH MRYHV
(VHVVLó 2)

9LROèQFLHV SHU GLYHUVLWDW VH[XDO L LGHQWLWDW GH JèQHUH D MRYHV (VHVVLó 3)

/D SUHYHQFLó GH OHV YLROèQFLHV GH JèQHUH FRP D HLQD IRQDPHQWDO SHU D OD
VHYD HUDGLFDFLó (VHVVLó 4)

3DVVHP D OD SU¢FWLFD! (VHVVLó 5)

$4. &RQVLGHUHV TXH O'KDELOLWDW GHO SURIHVVRUDW SHU GLQDPLWzDU OHV DFWLYLWDWV KD
HVWDW:

 
%RQD

7HQGHQFLDOPHQW SRVLWLYD HQFDUD TXH YDULDEOH HQWUH SURIHVVRUHV/UV L VHVVLRQV

6XILFLHQW

7HQGHQFLDOPHQW QHJDWLYD HQFDUD TXH YDULDEOH HQWUH SURIHVVRUHV/UV L VHVVLRQV

'ROHQWD
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$5. 9DORUHV TXH OHV DFWLYLWDWV SURSRVDGHV GXUDQW OHV VHVVLRQV:

1 2 3 4 5

+DQ IDFLOLWDW OD LQWHULRULW]DFLó GHOV FRQWLQJXWV WHòULFV

+DQ SHUPéV OD IDPLOLDULW]DFLó DPE FRQHL[HPHQWV DSOLFDWV

+DQ SRVVLELOLWDW SDUWLU GH O'H[SHULèQFLD SUòSLD

+DQ PRVWUDW HLQHV úWLOV SHU WUHEDOODU DPE MRYHV

+DQ HVWLPXODW OD UHIOH[Ló L HO GHEDW HQWUH HO JUXS
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6HFWLRQ %: $FWLYLWDWV

%1. 6HOHFFLRQD OHV DFWLYLWDWV TXH PéV W’KDJLQ DJUDGDW SHU RUGUH GH SUHIHUèQFLD
(Pàx 5 - PíQ 0).

4üHVWLRQDUL GH UHYLVLó GH OD KLVWòULD SHUVRQDO: FRP HUD OD WHYD IDPíOLD" , O'HVFROD"... (6HVVLó 1)

&RQFHSWHV FODX D WUDYéV GH IUDJPHQWV GH SHOyOíFXOHV L FXUWV: “0L YLGD HQ URVD”, “/DV PXMHUHV GH YHUGDG WLHQHQ FXUYDV”,
“(VWHUHRWLSRV GH GLVQH\”, HWF. (6HVVLó 1)

([SOLFDFLó WHòULFD: VLVWHPD VH[H-JèQHUH, JèQHUH L DGROHVFèQFLD (6HVVLó 1)

'HWHFFLó GH GLVFULPLQDFLRQV HQWUH HOV L OHV MRYHV DPE TXL WUHEDOOHV (6HVVLó 1)

$Q¢OLVL GH QRWíFLHV UHDOV VREUH YLROèQFLD PDVFOLVWD D OD SDUHOOD (6HVVLó 2)

'HWHFFLó GHOV PLWHV VREUH YLROèQFLD PDVFOLVWD (“/HV GRQHV TXH SDWHL[HQ YLROèQFLD VóQ...”) (6HVVLó 2)

-XJDU D IHU SRHVLD VREUH O’DPRU URP¢QWLF: “/'DPRU éV...” L UHIOH[Ló (6HVVLó 2)

([SOLFDFLó WHòULFD VREUH YLROèQFLD PDVFOLVWD HQ OHV UHODFLRQV VH[R-DIHFWLYHV L GHWHFFLó (6HVVLó 2)

7UHEDOO FRUSRUDO (6HVVLó 2)

(VWHUHRWLSV: "-RF GH PíPLFD: HOV SHUVRQDWJHV", "4XL éV TXL" )RWRV GH IDPRVRV/HV /*7%," L H[SOLFDFLó WHòULFD (6HVVLó 3)

([SOLFDFLó WHòULFD GH OD UHDOLWDW /*7%,

"(O SXQW GH PLUD": H[HPSOHV GH GLVFULPLQDFLRQV FRQVFLHQWV/LQFRQVFLHQWV, YLVVLEOHV/HQFREHUWHV,
HVWUXFWXUDOV/JUXSDOV/LQGLYLGXDOV (6HVVLó 3)

([SOLFDFLó GHO EXOO\LQJ DPE YLGHRV ("-RQDK 0RZU\", YíGHR GH 3L[DU SHU OD FDPSDQ\D ",W JHWV EHWWHU"...) (6HVVLó 3)

&DVRV SU¢FWLFV GH GHWHFFLó L LQWHUYHQFLó GH YLROèQFLHV FRQWUD HO FROyOHFWLX /*7%, DOV FHQWUH HGXFDWLXV (6HVVLó 3)

([SOLFDFLó WHòULFD DPE YLGHRV: SXEOLFLDW, FLEHUDVVHWMDPHQW ("$PDQGD 7RGG") L  SDWRORJLW]DFLó WUDQVH[XDOLWDW ("(O WHVW GH
OD YLGD UHDO") (6HVVLó 4)

&DVRV SU¢FWLFV GH PLWHV GH YLROèQFLD PDVFOLVWD GHV G'XQD SHUVSHFWLYD LQWHUVHFFLRQDO (IRWRV GH OHV QHQHV DPE YHO L
GLYHUVLWDW IXQFLRQDO)  (6HVVLó 4)

([SOLFDFLó WHòULFD GH SDXWHV SHU D OD GHULYDFLó DPE DQ¢OLVLV GH FDVRV (6HVVLó 4)

([SOLFDFLó GH UHFXUVRV GH SUHYHQFLó  (6HVVLó 4)

'LQ¢PLFD FRUSRUDO  (6HVVLó 4)

3UHVHQWDFLó GH UHFXUVRV H[LVWHQWV (6HVVLó 5)

([SOLFDFLó GHOV FLUFXLWV G'DWHQFLó HQ YLROèQFLD PDVFOLVWD (6HVVLó 5)

5RQGD LQGLYLGXDO GH YDORUDFLó GHO FXUV (6HVVLó 5)
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6HFWLRQ &: $FWLYLGDG 2

&1. 6HOHFFLRQD OHV DFWLYLWDWV TXH FRQVLGHUHV LQDGHTXDGHV HQ HO PDUF G’DTXHVW
FXUV, GH PéV QHJDWLYD D PHQyV (Pàx 5 - PíQ 0).

4üHVWLRQDUL GH UHYLVLó GH OD KLVWòULD SHUVRQDO: FRP HUD OD WHYD IDPíOLD" , O'HVFROD"... (6HVVLó 1)

&RQFHSWHV FODX D WUDYéV GH IUDJPHQWV GH SHOyOíFXOHV L FXUWV: “0L YLGD HQ URVD”, “/DV PXMHUHV GH YHUGDG WLHQHQ FXUYDV”,
“(VWHUHRWLSRV GH GLVQH\”, HWF. (6HVVLó 1)

([SOLFDFLó WHòULFD: VLVWHPD VH[H-JèQHUH, JèQHUH L DGROHVFèQFLD (6HVVLó 1)

'HWHFFLó GH GLVFULPLQDFLRQV HQWUH HOV L OHV MRYHV DPE TXL WUHEDOOHV (6HVVLó 1)

$Q¢OLVL GH QRWíFLHV UHDOV VREUH YLROèQFLD PDVFOLVWD D OD SDUHOOD (6HVVLó 2)

'HWHFFLó GHOV PLWHV VREUH YLROèQFLD PDVFOLVWD (“/HV GRQHV TXH SDWHL[HQ YLROèQFLD VóQ...”) (6HVVLó 2)

-XJDU D IHU SRHVLD VREUH O’DPRU URP¢QWLF: “O'DPRU éV...” L UHIOH[Ló (6HVVLó 2)

([SOLFDFLó WHóULFD VREUH YLROèQFLD PDVFOLVWD HQ OHV UHODFLRQV VH[R-DIHFWLYHV L GHWHFFLó (6HVVLó 2)

7UHEDOO FRUSRUDO (6HVVLó 2)

(VWHUHRWLSV: "-RF GH PíPLFD: HOV SHUVRQDWJHV", "4XL éV TXL" )RWRV GH IDPRVRV/HV /*7%," L H[SOLFDFLó WHòULFD (6HVVLó 3)

([SOLFDFLó WHòULFD GH OD UHDOLWDW /*7%,

"(O SXQW GH PLUD": H[HPSOHV GH GLVFULPLQDFLRQV FRQVFLHQWV/LQFRQVFLHQWV, YLVVLEOHV/HQFREHUWHV,
HVWUXFWXUDOV/JUXSDOV/LQGLYLGXDOV (6HVVLó 3)

([SOLFDFLó GHO EXOO\LQJ DPE YLGHRV ("-RQDK 0RZU\", YíGHR GH 3L[DU SHU OD FDPSDQ\D ",W JHWV EHWWHU"...) (6HVVLó 3)

&DVRV SU¢FWLFV GH GHWHFFLó L LQWHUYHQFLó GH YLROèQFLHV FRQWUD HO FROyOHFWLX /*7%, DOV FHQWUH HGXFDWLXV (6HVVLó 3)

([SOLFDFLó WHòULFD DPE YLGHRV: SXEOLFLDW, FLEHUDVVHWMDPHQW ("$PDQGD 7RGG") L  SDWRORJLW]DFLó WUDQVH[XDOLWDW ("(O WHVW GH
OD YLGD UHDO") (6HVVLó 4)

&DVRV SU¢FWLFV GH PLWHV GH YLROèQFLD PDVFOLVWD GHV G'XQD SHUVSHFWLYD LQWHUVHFFLRQDO (IRWRV GH OHV QHQHV DPE YHO L
GLYHUVLWDW IXQFLRQDO)  (6HVVLó 4)

([SOLFDFLó WHòULFD GH SDXWHV SHU D OD GHULYDFLó DPE DQ¢OLVLV GH FDVRV (6HVVLó 4)

([SOLFDFLó GH UHFXUVRV GH SUHYHQFLó  (6HVVLó 4)

'LQ¢PLFD FRUSRUDO  (6HVVLó 4)

3UHVHQWDFLó GH UHFXUVRV H[LVWHQWV (6HVVLó 5)

([SOLFDFLó GHOV FLUFXLWV G'DWHQFLó HQ YLROèQFLD PDVFOLVWD (6HVVLó 5)

5RQGD LQGLYLGXDO GH YDORUDFLó GHO FXUV (6HVVLó 5)
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6HFWLRQ ': 3URFèV

'1. 9DORUD HOV VHJüHQWV DVSHFWHV GH OD SUàFWLFD D O'DXOD:

1 2 3 4 5

,PSOLFDFLó GHO SURIHVVRUDW

,PSOLFDFLó GH OD UHVWD GH SDUWLFLSDQWV

/D WHYD LPSOLFDFLó

5HODFLó HQWUH SDUWLFLSDQWV

5HODFLó DPE HO SURIHVVRUDW

&OLPD GH O’DXOD

&UHDFLó G'XQ HVSDL SDUWLFLSDWLX

/D PHWRGRORJLD

(O PDWHULDO GH VXSRUW  (SRZHUV, YíGHRV, IRWRV, HWF.)

/D ELEOLRJUDILD L PDWHULDOV UHFRPDQDWV

(O ILO FRQGXFWRU GH WRW HO FXUV

'2. (W VHPEOD TXH V'KD UHVSHFWDW HO ULWPH G'DSUHQHQWDWJH LQGLYLGXDO GH
O'DOXPQDW"

 
6í

0éV R PHQ\V

'HSèQ GH OD VHVVLó

1R

'3. 7'KDV VHQWLW UHVSHFWDGD/W"

 
6í

0éV R PHQ\V

'HSèQ GH OD VHVVLó

1R

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DES DE LES ARRELS PROPOSTES SITUADES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE AMB PROCESSOS FORMATIUS 
Edurne Jiménez Pérez



'4. 7'KDV VHQWLW YDORUDGD/W"

 
6í

0éV R PHQ\V

'HSèQ GH OD VHVVLó

1R

'5. 6'KD DIDYRULW HO WUHEDOO FRO·ODERUDWLX HQWUH O'DOXPQDW"

 
6í

0éV R PHQ\V

'HSèQ GH OD VHVVLó

1R

6HFWLRQ (: +$%,/,7$76 < &21(,;,0(176 1
(Q TXLQ JUDX HVW¢V G’DFRUG DPE OHV VHJüHQWV DILUPDFLRQV"

(1. 6óF FDSDç G'LGHQWLILFDU...

1 2 3 4 5

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV VH[LVWHV

1RUPHV L H[SHFWDWLYHV GH JèQHUH

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV FRQWURODGRUV, FRHUFLWLXV R DEXVLXV HQ
UHODFLRQV GH SDUHOOD R VLPLODUV

7UDFWH R OOHQJXDWJH TXH REMHFWXDOLW]D VH[XDOPHQW DOJú

'LVFULPLQDFLó SHU SUHIHUèQFLD VH[XDO (SHU VHU JDL, OHVELDQD R ELVH[XDO)

(2. 7LQF FRQHLxHPHQWV SHU IHU IURQW  D...

1 2 3 4 5

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV VH[LVWHV

1RUPHV L H[SHFWDWLYHV GH JèQHUH

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV FRQWURODGRUV, FRHUFLWLXV R DEXVLXV HQ
UHODFLRQV GH SDUHOOD R VLPLODUV

7UDFWH R OOHQJXDWJH TXH REMHFWXDOLW]D VH[XDOPHQW DOJú

'LVFULPLQDFLó SHU SUHIHUèQFLD VH[XDO (SHU VHU JDL, OHVELDQD R ELVH[XDO)
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(3. 6é FRP L TXDQ GRQDU VXSRUW D XQ/D MRYH VXEMHFWH D...

1 2 3 4 5

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV VH[LVWHV

1RUPHV L H[SHFWDWLYHV GH JèQHUH

/OHQJXDWJH L FRPSRUWDPHQWV FRQWURODGRUV, FRHUFLWLXV R DEXVLXV HQ
UHODFLRQV GH SDUHOOD R VLPLODUV

7UDFWH R OOHQJXDWJH TXH REMHFWXDOLW]D VH[XDOPHQW DOJú

'LVFULPLQDFLó SHU SUHIHUèQFLD VH[XDO (SHU VHU JDL, OHVELDQD R ELVH[XDO)

(4. 6é FRP FUHDU XQ DPELHQW VHJXU L DFROOLGRU HQWUH JHQW MRYH

 
1

2

3

4

5

(5. 6óF FDSDç G’LPDJLQDU IRUPHV GH SURPRFLó GH O’HTXLWDW GH JèQHUH D OD PHYD
RUJDQLWzDFLó/FHQWUH/HQWLWDW

 
1

2

3

4

5

6HFWLRQ ): $FRPSOLPHQW G'HxSHFWDWLYHV

)1. 2UGHQD HO HOHPHQWV SHOV TXH HO FXUV QR W'KD VHUYLW (Pàx. 3 - PíQ. 0):
&UèL[HU D QLYHOO SHUVRQDO

$GTXLULU HLQHV TXH HP VHUYHL[LQ SHU D OD PHYD IHLQD

$PSOLDU FRQHL[HPHQWV VREUH YLROèQFLHV GH JèQHUH

'HVHQYROXSDU HVWUDWèJLHV SHU IHU IURQW D OHV YLROèQFLHV GH JèQHUH

&UHDU [DU[D DPE DOWUHV SURIHVVLRQDOV
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)2. 6HOHFFLRQD SHU RUGUH GH SUHIHUèQFLD HOV HOHPHQWV SHOV TXH W'KD VHUYLW HO FXUV
(Pàx. 3 - PíQ. 0):

&UèL[HU D QLYHOO SHUVRQDO

$GTXLULU HLQHV TXH HP VHUYHL[LQ SHU D OD PHYD IHLQD

$PSOLDU FRQHL[HPHQWV VREUH YLROèQFLHV GH JèQHUH

'HVHQYROXSDU HVWUDWèJLHV SHU IHU IURQW D OHV YLROèQFLHV GH JèQHUH

&UHDU [DU[D DPE DOWUHV SURIHVVLRQDOV

)3. 9DORUD HQ TXLQD PHVXUD HO FXUV KD FRPSOHUW OHV WHYHV HxSHFWDWLYHV.

 
1

2

3

4

5

)4. 9DORUD HOV VHJüHQWV DVSHFWHV GH O'HVWUXFWXUD L RUJDQLWzDFLó GHO FXUV:

1 2 3 4 5

/’KRUDUL GH OHV VHVVLRQV

/D GXUDGD GHO FXUV

/D IUHTüèQFLD GH OHV VHVVLRQV

/’RUGUH GH OHV VHVVLRQV

/’HVSDL RQ V’KDQ UHDOLW]DW OHV VHVVLRQV

/D LQIRUPDFLó SURSRUFLRQDGD GXUDQW HO FXUV

/D JHVWLó GH OHV LQVFULSFLRQV

6HFWLRQ *: 6DWLVIDFFLó JOREDO

*1. (VWàV VDWLVIHW/D G’KDYHU UHDOLWzDW DTXHVW FXUV"

 
6í

1R
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*2. &UHXV TXH HO FXUV Wé XQD FRKHUèQFLD OòJLFD FODUD"

 
6í

1R

*3. (VWàV VDWLVIHW/D DPE HOV DSUHQHQWDWJHV DVVROLWV"

 
6í

1R

*4. 3DUWLFLSDULHV HQ DOWUHV FXUVRV SHU DSURIXQGLU HQ OD WHPàWLFD"

 
6í

1R

*5. 5HFRPDQDULHV DOV WHXV FRPSDQyV L FRPSDQyHV GH IHLQD SDUWLFLSDU HQ
DTXHVW FXUV"

 
6í

1R

*6. 5HFRPDQDULHV UHDOLWzDU DOWUHV HGLFLRQV G'DTXHVW FXUV"

 
6í

1R

*7. 9DORUD HOV VHJüHQWV DVSHFWHV GHO FXUV, FRPSDUDQW-OR DPE DOWUHV FXUVRV
VREUH YLROèQFLHV GH JèQHUH R VLPLODUV TXH KDJLV UHDOLWzDW (VL QR WHQV DOWUHV
HxSHULèQFLHV, SDVVD D OD VHJüHQW SUHJXQWD).

1 2 3 4 5

,QQRYDFLó HQ O'HIRFDPHQW GH OHV YLROèQFLHV GH JèQHUH

3URIXQGLWDW GHOV FRQWLJXWV

$WHQFLó GHGLFDGD D OD LQWHULRULW]DFLó GH OHV WHP¢WLTXHV WUDFWDGHV

$FRPSDQ\DPHQW HQ HO SURFèV GH FUHL[HPHQW SHUVRQDO

6HTüHQFLDOLWDW L FRKHUèQFLD GHO FDPí SURSRVDW

3RVVLELOLWDW GH UHWHQFLó GHOV DSUHQHQWDWJHV

8WLOLWDW SHU DO IXWXU SURIHVVLRQDO
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*8. 3RGULHV VLQWHWLWzDU OHV SULQFLSDOV DSRUWDFLRQV TXH HO FXUV KD WLQJXW SHU D
WX"

(O TüHVWLRQDUL KD HVWDW HQYLDW FRUUHFWDPHQW, JUàFLHV.   7' HVSHUHP D OD GDUUHUD
VHVVLó SUHVHQFLDO GHO FXUV RQ SUHVHQWDUHX O'DFFLó TXH HVWHX GLVVHQyDQW L

DFDEDUHP GH GHEDWUH DPE SURIXQGLWDW GLIHUHQWV DVSHFWHV GH O'HxSHULèQFLD
IRUPDWLYD.

0ROWHV JUàFLHV,

/'equip *$3 W2R.
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