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Presentació:

Aquesta Guia està dissenyada per a treballar el curtmetratge “Jo com tu”, realitzat en
el Projecte RIU: “Un riu de cultures, un riu de salut” del Centre de Salut Pública d’Alzira,
i gestionat per la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la
Comunitat Valenciana (FISABIO). Aquest curt és producte d’una investigació-acció participativa, realitzada a Sueca, sobre promoció de la igualtat entre dones i homes i prevenció
de la violència de gènere en el context del Projecte RIU1.
La Guia és una eina per a abordar el tema de la violència de parella en població jove, facilitant els coneixements necessaris, així com una proposta de preguntes amb què dinamitzar
la visualització del curt, incitant a la reflexió i el debat.
Està dirigida a realitzar tallers amb joves, entre 14 i 20 anys, etapa clau del desenvolupament personal en què se solen començar i/o consolidar les primeres relacions de parella.
A qui va dirigida la Guia? A persones (professorat, professionals de la salut, de l’animació
juvenil, l’educació i el treball social, entre altres) que dinamitzen la visualització del curt
i el taller posterior.
Per a què? Per a millorar els seus coneixements sobre el tema i les habilitats per a dinamitzar l’activitat, en definitiva perquè els resulte fàcil preparar-la, portar-la a la pràctica i
resoldre les qüestions que es puguen plantejar.
Quina metodologia s’ha utilitzat? Per a la seua elaboració s’ha dut a terme una revisió de
la literatura sobre la temàtica (guies, manuals, articles i diversos materials digitals). Així
mateix, s’ha comptat amb la col·laboració d’un grup de persones expertes per a la revisió
de continguts i, d’altra banda, per a l’elaboració i revisió de les preguntes proposades per
a dinamitzar el taller. Les preguntes han sigut provades en diversos tallers realitzats amb
població jove, tant en l’àmbit educatiu com en grups amb diversitat cultural, de distint
nivell socioeconòmic, i altres entitats.
Com es distribueix la Guia? Es compon de quatre parts: en la primera, es faciliten els coneixements necessaris sobre violència en parelles joves per a poder dinamitzar el taller;
en la segona, es donen recomanacions per a dinamitzar el taller; la tercera conté les preguntes proposades per a la dinamització; en la quarta part es troba la bibliografia utilitzada. Així mateix, en la tercera part (preguntes) s’indica en quins apartats es poden trobar
els coneixements necessaris per a treballar adequadament eixes preguntes.
(I) Per a més informació: Aviñó D, López M, Paredes-Carbonell JJ. Com posar en marxa un procés d’investigacióacció participativa en Promoció de la salut. Comunitat 2016; 18(3). Disponible en: http://comunidadsemfyc.es/
wp-content/uploads/Cómo-poner-en-marcha-un-proceso-de-investigación-acción-participativa-en-promoción-dela-salud.pdf
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A. Continguts necessaris per a dinamitzar el taller
Hi ha una sèrie de continguts sobre les causes, manifestacions i dinàmiques de la violència
de parella que s’han de conèixer per a poder dirigir el taller. Convé familiaritzar-se amb
ells per a poder treballar-los adequadament.

1. Definicions:
1.1. Sexe i Gènere
w Sexe o sexe biològic: característiques anatòmiques que tenen els homes i les dones
i que els diferencien. Com la genitalitat, aparell reproductor o diferències hormonals i
cromosòmiques.1
w Gènere: característiques psicològiques, conductuals i culturals associades la masculinitat o feminitat. Es refereix a com la societat diu que han de ser i comportar-se les persones
segons el seu sexe biològic.2 El quadre 1 conté les principals característiques del concepte
gènere.3
Quadre 1. Principals característiques del concepte gènere
Relacional

No es refereix a dones o a homes aïlladament, sinó a les relacions que es construeixen socialment entre unes i altres

Asimètric/
jeràrquic

Les diferències que estableix entre dones i homes, lluny de ser neutres, tendeixen
d'atribuir major importància i valor a les característiques i activitats associades
amb el masculí, i a produir relacions desiguals de poder.

Canviant

Els rols i les relacions es modifiquen al llarg del temps i espai, sent susceptibles a
canvis per intervencions.

Contextual

Hi ha variacions en les relacions de gènere d’acord amb ètnia, classe, cultura, etc.

Institucionalment
estructurat

Es refereix no sols a les relacions entre dones i homes a nivell personal i privat, sinó
a un sistema social que es recolza en valors institucionals, legislació, religió, etc.

Pres de: García Calvente MdM, 20103.
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1.2. Sexualitat, identitat sexual i identitat de gènere
w Sexualitat: part fonamental de les persones, basada en el sexe, que influeix i es reflecteix en la nostra forma de ser, sentir, pensar i actuar. Està present durant tota la nostra
vida, encara que la forma de mostrar-la i els factors que hi influeixen puguen canviar al
llarg dels anys. És producte de la unió de factors biològics, psicològics, socioeconòmics,
culturals, ètics i religiosos o espirituals. Comprèn distints aspectes (gènere, identitats de
sexe i gènere, orientació sexual, erotisme, vinculació afectiva, l’amor i la reproducció) i
s’experimenta i/o expressa en pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors,
activitats, pràctiques, rols i relacions.4
w Identitat sexual: com la persona s’identifica com a pertanyent a un sexe o un altre, o a
una combinació d’ambdós, i la seua orientació sexual.4
w Identitat de gènere: com i en quin grau la persona s’identifica com a masculina o femenina o una combinació d’ambdós4.
El quadre 2 (pàgina següent) mostra les definicions de les identitats sexuals i de gènere
més comunes:

1.3. Estereotips; estereotips de gènere i micromasclismes
w Estereotips: idees preconcebudes sobre les persones segons les seues característiques o
els grups socials a què pertanyen. Tenen caràcter cultural i es transmeten en les societats,
variant d’uns grups a altres i al llarg del temps. Per exemple, quan s’assumeix que un
home, per ser de nacionalitat francesa, és romàntic.
w Estereotips de gènere: característiques, trets i qualitats que s’atribueixen a les persones
en funció del seu sexe i s’estableixen a partir dels rols i identitats que la societat assigna a
homes i dones;8 és com si ens etiquetaren al nàixer.9 Per exemple, quan es considera que
per ser home t’agrada el futbol i per ser dona les comèdies romàntiques. Els estereotips i
rols de gènere influeixen en la forma d’educar xiquets i xiquetes, els seus jocs i tasques, els
seus comportaments i actituds i inclús en la forma de relacionar-se.
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Cuadro 2. Definiciones de las identidades sexuales y de género más comunes
Palabra

Definició

Homosexual

Persona a qui li atrauen sexualment persones del seu mateix sexe.

Heterosexual

Persona a qui li atrauen sexualment persones del sexe contrari al seu.

Bisexual

Persona a qui li atrauen sexualment persones del seu mateix sexe o del sexe contrari.

Lesbiana

Dona a qui li atrauen sexualment altres dones.

Gai

Home a qui li atrauen sexualment altres homes.

Cisexual

Persona la identitat sexual del qual coincideix amb el seu sexe biològic

Cisgènere

Persona la identitat de gènere del qual coincideix amb la imposada per la societat en
funció del seu sexe biològic

Bigènere

Persona que se sent dona i home al mateix temps.

Androgin

Parcialment home i parcialment dona en aparença, de sexe indeterminat.

Travestit

Persona a qui li agrada vestir-se com si pertanguera al sexe contrari al seu. No implica
cap orientació sexual ni que ho faça sempre.

Transgènere

Persona la identitat de gènere de la qual no coincideix amb la imposada per la societat
en funció del seu sexe biològic. No implica cap orientació sexual ni que s’haja realitzat
el procés de reassignació de sexe. Aquest terme general va començar a usar-se per la
insatisfacció amb el terme categòric de transsexual i reconeix les múltiples identitats de
gènere que no s’ajusten correctament a les categories rígides d’home o dona. Inclou un
espectre d’identitats: transsexual, androgin, bigènere, gènere rar (genderqueer), travestit.

Transsexual

Persona la identitat sexual de la qual no coincideix amb el seu sexe biològic

Pansexual

Persona que se sent atreta per altres persones de qualsevol gènere, independentment
del seu sexe biològic.

Intergènere

Persona que la identitat de gènere de la qual no es correspon amb cap gènere “predefinit” des del punt de vista dicotòmic, no sentint-se ni home ni dona.

Intersexual

Persona que presenta característiques genètiques i fenotípiques, marcades per
l’ambigüitat genital, que inclou un ampli espectre de variacions físiques, de cossos
sexuats que varien respecte a les normes socials i mèdiques establides per a cossos
d’home o de dona, presentant característiques pròpies d’ambdós sexes en diversos
graus (dona i home).

Gènere rar
(genderqueer)

Persona que no s’ajusta a les distincions de gènere convencionals però no s’identifica
amb cap d’ells, ambdós, o una combinació de gèneres masculí i femení.

Font: Realització pròpia a partir de Ruiz Repullo C, 2009;5 Glossari de terminologia LGTB+;6 Fundació
Projecte Arc Iris.7
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w Micromasclismes o microviolències:10 comportaments de dominació i violència que es
donen habitualment en les relacions de parella i que solen passar desapercebuts. Sustenten el desequilibri de poder de l’home sobre la dona i compten amb una base cultural que
els tolera i normalitza. Solen estar presents des de l’inici de la relació i són la base sobre
la qual poden aparèixer la resta de formes de violència. Es diferencien quatre tipus de
micromasclismes:
m Els utilitaris: aprofiten l’assignació tradicional a la dona de les labors domèstiques
i de cures, per exemple fent que s’encarregue de realitzar tots els preparatius quan
es fa algun pla, com podria ser si se’n va a passar el cap de setmana fora, elles són
les que preparen el menjar, fan la compra, arreglen el lloc…
m E ls encoberts: manipulen i abusen de la confiança de la dona ocultant el seu objectiu, per exemple desqualificant-la o fent-se el bo.
m E ls de crisi: forcen la continuïtat de la desigualtat en la parella quan es donen
situacions de les quals pot derivar una major igualtat, ja siga per un augment de
l’autonomia de la dona o per una pèrdua de control o poder per part de l’home.
Per a aconseguir aquesta continuïtat es recorre, per exemple, a la gelosia o a la
victimització.
m E ls coercitius: L’home busca conservar el poder per mitjà de l’ús de la força psicològica, moral, econòmica o la seua pròpia personalitat. El control dels diners o dir que en
les parelles tot es comparteix són exemples d’aquest tipus de micromasclisme.
A més de en la relació de parella, és comú trobar micromasclismes en la societat, per exemple quan en una discoteca les xiques entren gratis i els xics paguen, moltes de les floretes
que es diuen a les xiques, els acudits i cançons masclistes, o la cosificació de la dona en els
videojocs o anuncis publicitaris.

2. Què és la violència?
“Exercir violència és imposar pensaments o valors amb la força, és fer-se valdre amb la por,
és no entrar a dialogar, és excloure i infravalorar tot el que posa en dubte el poder de qui la
posa en marxa i la utilitza”
Graciela Hernández Morales, 200511

11

“Jo com tu”
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la violència com “l’ús intencional de la
força o el poder físic, de fet o com a amenaça, contra u mateix, una altra persona o un grup o comunitat, que cause o tinga moltes probabilitats de causar lesions, mort, danys psicològics, trastorns del
desenvolupament o privacions”.12
La violència sol utilitzar-se per a imposar pensaments o valors, aïllar, encasellar, dominar
o altres objectius que afavorisquen la persona agressora i/o perjudiquen la víctima.
Segons qui siga la persona agressora i la víctima, “la causa” de la violència i les circumstàncies en què es produeix, es tractarà d’un tipus determinat de violència i estarà regit per
una legislació o una altra. Respecte a la violència de parella, hi ha dos conceptes que convé
diferenciar: la violència de gènere i la violència domèstica.

2.1. Què és la violència de gènere?
És aquella que exerceix un xic contra una xica, que són o han sigut parella, es deu a la
desigualtat de poder en la parella i es repeteix en el temps. A Espanya es regeix per la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere.

2.2. Què és la violència domèstica?
El Consell d’Europa13 la defineix com l’ús de la violència dins de la unitat familiar o domèstica o entre parelles o exparelles.
Segons aquesta definició, la violència domèstica, inclou qualsevol acte de violència de parella, independentment del sexe, l’orientació i la identitat sexual de la persona agressora i
l’agredida. A Espanya, aquest tipus de violència ve sancionat pel Codi Penal.
En alguns casos, aquesta violència de parella també explota altres tipus de privilegis, com
els derivats de l’ètnia, classe social, edat, nivell educatiu, situació laboral, relacions socials,
situació legal, etc.14,15
Cal tindre en compte que, en la violència de parella (exercida majoritàriament pels xics
sobre les xiques), el fi principal d’una persona en agredir la seua parella no és fer-li mal,
sinó mostrar-li la seua situació de dominació, poder i control sobre ella, assegurant així el
manteniment d’aquesta relació desigual.
La idealització de les primeres relacions de parella i la percepció que és més fàcil eixirne, han influït en el fet que es relacione la violència de parella amb les relacions entre
12
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persones adultes. No obstant això, entre les parelles joves està molt estesa i sol produir-se
en algunes de molt joves que no conviuen, i entre les quals és freqüent la bidireccionalitat en les seues agressions. En elles, les agressions poden estar relacionades amb la falta
d’experiència prèvia i les dificultats de la població adolescent per a expressar el seu amor
i reconèixer aquests actes agressius com a situacions violentes; a aquesta situació se la
denomina seguici desmanotat o dinàmiques eròtiques agressives.16-20

3. Tipus de violència
La violència física és en la primera en què solem pensar, però no és l’única forma de violència que es pot donar en la parella. Principalment es diferencien 3 tipus de violencia:17,21-23
w 1. Violència psicològica: quan la persona que agredeix intenta imposar una forma de
ser, pensar o actuar a la víctima, l’aïlla o destrueix la seua autoestima o dignitat per mitjà
d’amenaces, insults, humiliacions, destrucció d’objectes, xantatges i manipulacions, vigilància, etc. Aquest tipus de violència disminueix l’autoestima i l’autonomia de la víctima,
l’aïlla i la fa cada vegada més dependent d’ella. La violència psicològica, a pesar de passar
moltes vegades desapercebuda, és el tipus de violència més estès. Les seues conseqüències
poden ser molt greus i les seues seqüeles més duradores que les de la violència física.
w 2. Violència física: quan qui agredeix usa intencionadament la força per a causar lesions, ferides físiques o fer emmalaltir a la víctima, ho aconseguisca o no. Espentes, galtades, agafades, cremades, ús d’armes, etc., són exemples d’aquest tipus de violència. La
violència física sol anar precedida de la violència psicològica.
w 3. Violència sexual: la persona agressora imposa qualsevol comportament sexual a la
víctima o té una relació amb el seu cos que aquesta no desitja, inclou tocaments no desitjats, petons forçats, obligar-la a mantindre relacions sexuals quan no vol, imposar-li pràctiques sexuals, exigir-li reproduir comportaments vistos en pel·lícules pornogràfiques,
etc. La violència sexual sempre va acompanyada, almenys, per un altre tipus de violència.
La tolerància cap a la violència i alguns mites sobre les relacions de parella normalitzen
les relacions violentes i n’entrebanquen la identificació. Per exemple, en alguns casos les
víctimes únicament reconeixen la violència física, sense ser conscients de la violència psicològica o sexual que pateixen, o inclús normalitzant-la.
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w 4. Causes de la violència de parella
Ací es presenten algunes de les principals teories sobre les causes per les quals hi ha la violència de parella i els principals factors que influeixen en la seua aparició. Tot i això, s’ha
de tindre clar que la causa última és el desequilibri de poder en la parella i el seu fi la busca
del poder i control (tal com es veurà més avant en la roda del poder i control).

4.1. Per què es produeix la violència de gènere?
Rosa Patró24 indica que la violència de gènere existeix en la nostra societat per la coexistència de dues cultures:
La cultura del gènere, que provoca relacions desiguals entre homes i dones (societat patriarcal, masclisme), assignant-los distints models i rols.
La legitimació de la cultura de la violència, acceptant l’ús de la violència com a mitjà per a
imposar-se als altres i resoldre conflictes.
Amb aquest enfocament, l’existència d’aquesta violència es deu a una sèrie de trets estructurals i instrumentals que la fomenten i toleren25. Dit en paraules d’Inés Alberdi26 “en cada
cas de violència, veiem el comportament concret d’un home que realitza una agressió contra una
dona, però açò és possible perquè les pautes d’organització de la societat ho permeten i les pautes
culturals li donen una certa legitimitat”.

4.2. I la violència en parelles LGTBI+?II
Inmaculada Mujika27destaca que tant en la violència de gènere com en la intragènere es
“reprodueixen rols de dominació, submissió i control d’una persona sobre una altra” i les diferències que es poden establir es deuen a les circumstàncies que les envolten i a les especificitats en què es mostren.

(II) Les sigles LGTBI+ designen col·lectivament les persones no heterosexuals i/o no cisexuals i/o no cisgènere. Les
sigles es corresponen a les persones lesbianes (L), gais (G), transgènere i transsexuals (T), bisexuals (B), intersexuals
(I) i la resta d’identitats sexuals i de gènere no incloses en les anteriors, excloent les persones heterosexuals,
cisexuals i cisgènere (+).6,7
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4.3. Model ecològic de la violència12,28
Aquesta teoria tracta d’explicar com distints factors influeixen en el fet que una persona es
convertisca en víctima o agressora. L’OMS agrupa aquests factors en 4 nivells (Figura 1):12
Figura 1. Model ecològic de la violència

Social

Comunitari

Relacional

Individual

Pres de: Krug E et al., 200312

w 1. Nivell individual. Característiques personals que augmenten les possibilitats que una
persona siga una víctima o agressora. Es fixa especialment en els factors biològics i de la
història personal que poden influir en el seu comportament (impulsivitat, agressivitat,
etc.).
w 2. Nivell de les relacions. Analitza la influència de les relacions socials pròximes en la
persona. Conviure amb una persona maltractadora , els conflictes en la parella o que les
seues amistats utilitzen i justifiquen la violència, poden ser factors importants en el seu
ús i acceptació.
w 3. Nivell de la comunitat. Examina com els contextos de la comunitat en què la persona
es relaciona (centre educatiu, veïnat…), afavoreixen l’aparició i ús de la violència. Els actes
violents són més freqüents en zones amb degradació de l’entorn físic, amb problemes de
tràfic de drogues, la desocupació elevada o aïllament social, entre altres.
w 4. Nivell social. Observa quins factors socials influeixen que hi haja més o menys violència, per exemple fomentant una major acceptació de la violència o creant intolerància i
tensió entre distints grups de la societat. Entre aquests factors socials, tenim:
m Normes culturals que accepten la violència com a forma de resoldre conflictes.
m Normes que prioritzen la pàtria potestat al benestar dels fills i filles.
m Domini masculí sobre les dones i els xiquets i xiquetes.
m No acceptació de la separació o el divorci.
mP
 olítiques sanitàries, educatives, econòmiques i socials, que ajuden a mantindre
desigualtats entre distints grups socials, etc.
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Alguns estudis completen el model ecològic amb els “factors protectors”, indicant que:
mQ
 uan es té autoritat i poder fora de la família és més rar que es patisca maltractament.
m L a violència tendeix de disminuir si hi ha una ràpida intervenció sobre altres membres de la família.
m E l suport social disminueix la freqüència de la violència i el seu impacte en la salut
física i psíquica de la víctima.
m L a presència de grups de treball femenins protegeix la dona contra el maltractament físic, donant-li suport social i independència econòmica.

5. Com saber si s’està en una relació violenta?
5.1. Aclarint idees sobre la violència de parella
m La violència de parella pot presentar-se en persones de qualsevol nivell socioeconòmic,
origen ètnic, lloc de procedència, creença religiosa, identitat sexual, etc.
m Encara que la gent la sol ocultar, està molt estesa i pot passar-li a qualsevol.
m Malgrat que la persona agressora intente que la víctima se senta culpable per la violència que pateix, la justifique i busque excuses sobre el seu comportament, qui agredeix
és l’únic responsable del seu comportament i qui decideix dur a terme l’agressió.
m Les víctimes no han de sentir vergonya per la situació. Reconèixer-ho i demanar ajuda
és el primer pas per a eixir-ne.

5.2. Aclarint idees sobre què és i què no és estimar5
m L ’amor està relacionat amb la violència. La violència no és una expressió de l’amor
ni una forma d’estimar.
m L a gelosia no és una expressió d’amor, sinó que mostren inseguretat, possessió i
control. L’entrega incondicional a la parella no és amor, és submissió.
mU
 na persona no ha de canviar per amor, ha de fer-ho perquè realment vullga, no
perquè la seua parella li ho diga.
m L es relacions sexuals no són una mostra d’amor cap a la parella, sinó que és quelcom
que s’ha de fer perquè a ambdós els abellisca i de forma consensuada.

(III) Les denominacions “Relació KO” i “Relació OK” per a denominar a les relacions abusives i igualitàries ha
sigut preses de la Federació de Dones Progressistes. Hi havia una vegada un masclisme ‘xicotiu’? Segona Jornada
sobre micromasclismes. 12 de novembre de 2015.
(IV) La roda del poder i control i la roda de la igualtat van ser creades dins del model Duluth per Domestic Abuse
Intervention Project (http://www.theduluthmodel.org/).
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mV
 oler una persona no vol dir que haja d’agradar-li tot el que a la seua parella li agrada, ni semblar-li bé tot el que opina. L’important és respectar-se, parlar les coses i
negociar. Mai s’han de resoldre les diferències amb violència, o xantatges, ni intentar anul·lar l’altra persona perquè pense i actue com la seua parella vol. Anul·lar la
persona no és estimar.
m L es persones són lliures, no és la seua parella qui li dóna la llibertat.

5.3. Sobre les relacions abusives i les igualitàries: Relacions KO i
Relacions OKIII
No totes les relacions de parella són sanes i igualitàries, algunes poden ser molt perjudicials per a algun dels membres de la parella; en elles se sol fer sempre el que vol un
dels dos, que és qui “mana” i l’altra persona hi està, conscientment o inconscientment,
sotmesa.
Relació KO. Com és una relació abusiva o violenta?29
m Hi ha un desequilibri de poder en la parella.
mQ
 ui agredeix busca exercir el poder i control sobre la parella i, en molts casos, ho fa
amb convicció d’estar en el seu dret i encobrint-ho amb la preocupació pel benestar
de la parella.
m S ón habituals alguns comportaments com el xantatge emocional, la gelosia o culpar
la víctima de la situació que viu.
m Aquest tipus de relacions fan a la víctima sentir-se insegur i infeliç.9
La roda del poder i control per a parelles jovesIV (Figura 2), mostra una sèrie de formes
d’abús que sol usar la persona agressora en aquest tipus de relacions:29-31
Figura 2. Roda del poder i control per a parelles joves
Amenaçes
Minimitzar,
negar i culpar
Dominació i ús
de privilegis

Intimidació
Abús sexual
i físic

PODER I
CONTROL

Aïllament

Abús
emocional
Abús
económic

Realització pròpia a partir de: New York State Office for the Prevention of Domestic Violence;29,30 National
Center on Domestic and Sexual Violence3.31
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Intimidació:
Provocant por de través de les seues mirades, accions, gestos, forma d’expressar-se. Abusant de les mascotes. Mostrant armes. Trencant fotos, regals i objectes. Control homofòbic
(amenaçant de revelar la teua orientació sexual a amistats, familiars…)
Abús sexual i físic:
Comparant amb parelles anteriors. Lligant per a provocar gelosia. Usar drogues o alcohol
perquè siga més fàcil tindre relacions sexuals. Posant en dubte la seua sexualitat. Subjectant la persona maltractada perquè no puga anar-se’n. Colpejant, espentant… ferint en
zones on no es veuen els colps. Amenaçant de ferir-la físicament.
Abús emocional:
Fent sentir-se inferior, mal amb si mateixa, culpable… Humiliant. Qüestionant la seua
orientació sexual. Reforçant l’homofòbia/lesbofòbia/bifòbia/transfòbia interioritzada
(sentiments negatius cap a la pròpia orientació sexual) i explotant-la en contra seu. Culpar-la “d’haver-la convertit”.
Abús econòmic:
Aprofitant-se dels diners de la parella, agafar-li’ls per a administrar-los, i obligant que li’n
demane. No deixant que estudie ni treballe.
Aïllament:
Usant la gelosia com a símbol d’amor. Controlant el que la parella fa, a qui veu i amb qui
parla. Limitant les seues relacions socials. Dient que ningú creurà la seua orientació sexual.
Amenaces:
Dient que no pot viure sense ella i amenaçant de suïcidar-se o matar-la si l’abandona. Amenaçant d’anar-se’n o eixir amb una altra persona. Amenaçant de fer mal persones que la
víctima vol, les mascotes, o de trencar objectes. Assetjant. Dient-li que l’abandonarà si no
li fa cas. Amenaçant de crear-li mala reputació dins de la comunitat LGTBI+. Si la víctima és
transgènere i li han receptat el consum d’hormones, amenaçant de llevar-li-les.
Dominació i ús de privilegis:
Tractant la parella com una possessió o fent que assumisca totes les tasques de la llar. No
deixant que prenga decisions. Establint totes les regles en la relació i definint els rols de
cada membre de la parella. Definint com “ha de” vestir o actuar.
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Minimitzar, negar i culpar:
Minimitzant l’abús. No assumint la responsabilitat de les seues pròpies accions. Negant
el que succeeix. Fent sentir la parella com la responsable del maltractament, culpabilitzant-la i dient-li que ho mereix. Normalitzar la situació de violència. Dient-li que ningú
la creurà i que, en ser del mateix sexe, no hi ha desequilibri de poder i no pot haver-hi
abús.
Relació OK. Com és una relació igualitària?5,32
m E s basa en els bons tractes, la negociació justa, la comprensió, la llibertat, la igualtat,
la confiança i el respecte mutu.
m L a parella ho passa bé de forma conjunta i per separat; dediquen temps a quedar
amb les seues amistats i familiars, comprenent i respectant l’espai propi i de l’altra
persona.
m S ón lliures d’expressar les seues opinions i es recolzen, encara que puguen tindre
les seues diferències; mantenen la seua autonomia, llibertat, forma de pensar i idees
i respecten les de l’altre.
m E stan a gust i s’ajuden a sentir-se feliços; són relacions en què ambdós guanyen.
En contraposició a la roda del poder i el control, a continuació es mostra la roda de la
igualtat per a parelles joves (figura 3), en la qual es mostren els comportaments que
s’hi han de donar:31
Figura 3. Rueda de la igualdad para parejas jóvenes
Confiança
y suport

Independència

Respecte
Responsabilitats
Compartides

Honestitat
IGUALDAD

Comunicació

Comportament
sense amenaces

Justícia

Realització pròpia a partir de: National Center on Domestic and Sexual Violence31

Comportament sense amenaces:
Parlant i actuant de manera que la parella se senta segura per a expressar-se i actuar lliurement. No usant amenaces ni manipulant la parella.
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Justícia:
Buscant resoldre els conflictes entre ambdós. Sent flexible. Complint compromisos positius.
Comunicació:
Comunicant-se de forma oberta i sincera.
Compartir responsabilitats:
Compartint i distribuint de mutu acord les responsabilitats. Prenent les decisions de forma conjunta.
Respecte:
Escoltant sense jutjar. Demostrant suport emocional, ferm i comprensiu. Valorant l’opinió
de la parella.
Confiança i suport:
Recolzant-se mútuament en les seues metes. Respectant els seus drets, sentiments, amistats, activitats i opinions. Evitant escenes de gelosia, enveja i ressentiment.
Independència:
Reconeixent i entenent les necessitats d’independència de cadascú. Fomentant les identitats individuals.
Honestedat:
Acceptant la seua pròpia responsabilitat. Tractant de corregir errors del passat..
“I com és la meua relació?”
Continues tenint dubtes sobre com és la teua relació? Mira el quadre 3 i descobreix-ho.
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Quadre 3. La teua relació de parella és…
...de control i poder desigual?
(violenta)

...equitativa, justa y de respeto?
(igualitaria) Si la otra persona...

Si l’altra persona…….

Respecta el teu dret a tindre amistats i activitats pròpies.

..equitativa, justa i de respecte? (igualitària)

Accepta i respecta la teua forma de vestir, encara que
a vegades puga no agradar-li i ho expresse.

Si l’altra persona…..

Confia en tu i en la vostra relació.

Et pressiona per a tindre relacions sexuals fins a
aconseguir-ho, encara que no vullgues.

Encara que vullga tindre relacions sexuals i t’ho diga,
accepta i respecta si tu no vols.

Si teniu relacions sexuals, decideix quan i com
tindre'n.

Les relacions sexuals que teniu són de mutu acord.

Si manteniu relacions sexuals, no pren precaucions
per a evitar infeccions de transmissió sexual o controlar els embarassos (parelles heterosexuals).

Si manteniu relacions sexuals, preneu les precaucions
necessàries per a evitar les infeccions de transmissió
sexual i sou coresponsables en la planificació de possibles embarassos (parelles heterosexuals).

No respecta les teues decisions sobre el teu propi cos.

Respecta les teues decisions sobre el teu cos.

Pren totes les decisions econòmiques i controla els
diners.

Te té en compte en la presa de decisions econòmiques i compartiu les despeses.

Quan discutiu reacciona amb violència, s’altera, insulta i crida.

En els conflictes de parella utilitza el diàleg i la negociació.

No té en compte els teus suggeriments i sempre vol
tindre l’última paraula en les discussions.

Té en compte els teus suggeriments i respecta el teu
punt de vista encara que no coincidisca amb el seu.

Es comporta violentament amb tu.

S’autocontrola i et respecta físicament, sexualment,
psicològicament i emocionalment.

Controla el que fas en les xarxes socials, espia el
teu telèfon (correu, fotos, contactes, missatges…),
i s’enfada si no contestes immediatament els seus
missatges.

Et respecta i confia en tu. No tafaneja el teu telèfon ni
et controla les xarxes socials. No t’assetja amb missatges de text ni et controla per mitjà d’ells.

Té creences i comportaments masclistes.

Creu en la igualtat en la parella, et recolza en els teus
projectes i decisions i reconeix els teus drets.

Adaptat de: Ajuntament de València18

Estigues alerta als senyals:
m S i la teua parella té algun o alguns dels comportaments que hem identificat amb les
relacions violentes, vés amb compte!
m E ncara que en les primeres etapes de la relació la persona agressora oculte i controle la
seua agressivitat, has de prestar atenció.
m L a presència d’alguna de les manifestacions menys greus de forma puntual no té perquè
significar que estàs patint maltractaments, però has d’estar alerta per si es repeteix.
mA
 quests comportaments solen ser cada vegada més diversos i de més gravetat.
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6. Com apareix la violència?
6.1. L’escalada de la violència
w La violència no sol aparèixer al principi de la relació:21,24
m L a persona agressora sol mostrar-se violenta quan sent que els llaços que la uneixen
a la seua parella són més forts i és més difícil que es trenque la relació.
mQ
 uan la relació està consolidada i la persona maltractada és més dependent, qui
agredeix se sent amb major poder i dret per a dominar la seua parella.
m E n molts casos qui pateix maltracte indica que la seua parella no era així al principi,
que ha canviat, que era encantadora i molt atenta.
w La violència tampoc comença de sobte:21,33
mH
 o fa a poc a poc, amb abusos de baixa intensitat que passen desapercebuts i solen
acceptar-se com a part de la relació (sacrificis per amor), camuflar-se com a “bones intencions” (actituds d’atenció i protecció), o considerar-se inofensius atacs de
gelosia.
m E ls abusos són cada vegada més severs, passant d’insinuacions a indicacions expresses i convertint-se després en contínues imposicions.
m L a introducció progresiva del maltractament fa que la situació es normalitze, es
produïsca habituació i es dificulte la detecció.
w L ’escalada de la violència sol incloure l’augment de la gravetat dels fets i les formes de
maltractament:24
m S olen aparèixer primer les agressions psicològiques, després les verbals, les físiques
i finalment (en alguns casos) la mort, ja siga per assassinat o per causar de suïcidi.
mN
 o en totes les parelles on hi ha maltractaments es donen totes les formes de maltractament, i la seua intensitat varia d’una parella a una altra.
mU
 n dels grans problemes és la poca importància que se sol donar a les primeres
agressions verbals o psicològiques, encara que solguen predir l’aparició de les
agressions físiques o l’augment de les psicològiques.
mN
 o donar importància a aqueixes primeres agressions, junt amb el procés
d’enamorament (amb la idealització de la parella i les atencions cap a ella) i la tolerància social a aquestes actituds, provoca que ni la víctima ni les persones del
seu voltant perceben el maltractament, impedint que es preveja l’increment de la
violència i es trenque la relació abans que els seus efectes siguen molt greus.
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w L ’estratègia de la persona agressora provocarà:34
mQ
 ue la pròpia víctima es vaja aïllant i modificant la seua conducta, forma de pensar,
vestir… i accepte el control i la gelosia com una mostra que la seua parella la vol.
mD
 isminuirà l’autoestima de la víctima, a qui li serà cada vegada més difícil establir
relacions socials i serà més dependent de la seua parella.

6.2. El cicle de la violència
En 1979, Leonore Walker va investigar els motius que impedien que les dones víctimes de
maltractaments crearen alternatives efectives per a eixir de la situació de maltractament.
Per a això, es va basar en la “teoria de l’aprenentatge social”, de Martin Seligman, i en el seu
concepte de la “indefensió apresa”, segons el qual, la víctima aprèn a creure que no pot
canviar la situació de maltractament ni la seua situació de parella, acostumant-se a viure
amb por. En les seues investigacions va identificar una sèrie de fases que es donaven en la
majoria de casos de maltractament, i que repetien cíclicament, per la qual cosa va anomenar aquesta situació: “el Cicle de la violència”.35,36
w El cicle de la violència es compon de tres fases,V les quals poden variar en intensitat i en
durada, tant en el cas de la mateixa parella com de distintes parelles; aquestes són (vegeu
figura 4):
1. Acumulació de tensió: la persona agressora es comença a enfadar per qualsevol cosa, provocant un augment de la violència verbal. Al mostrar-se com a episodis aïllats, la víctima
creu que pot controlar-los i que acabaran per desaparèixer, no obstant això, la tensió
augmenta i s’acumula.
2. E xplosió o agressió: l’acumulació de tensió acaba provocant una explosió d’ira, en forma
de violència psicològica, física i/o sexual. Després de l’episodi la víctima queda atemorida i angoixada. Durant els primers episodis és difícil que la víctima demane ajuda, de fet
és probable que tinga un fort sentiment de culpa i vergonya que facen que oculte allò
que s’ha succeït, distanciant-se dels seus familiars i amistats. Aquesta situació també
provoca que la víctima es mostre distant amb la seua parella.

(V) En aquesta Guia es presenta el model original del cicle de la violència presentat per E. Walker; algunes adaptacions posteriors han redefinit i augmentat el nombre d’etapes, com per exemple en el model proposat per A. C.
Baldry, l’any 2002, es compon de 7 etapes (intimidació; aïllament; crítica; segregació; agressió física i sexual; falsa
reconciliació; xantatge).
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3. Calma, reconciliació o “lluna de mel”: La persona agressora intenta recuperar la víctima
mostrant-se penedida, fent falses promeses de canvi, mostrant-se afectuosa i/o donantli regals fins a aconseguir ser perdonada. Després d’aquesta fase la parella viu un període d’una certa tranquil·litat, en què la víctima es mostra il·lusionada i esperançada que
la situació no torne a ocórrer. Passat un temps, quan qui agredeix considere amenaçat
el seu control i poder en la relació, per exemple si la víctima intenta actuar de manera
lliure o autònoma (eixir sense haver-li demanat permís, que vullga estudiar o treballar
sense que la parella ho considere adequat, realitzar una compra sense la seua autorització, contestar-li…), ho considerarà un acte de rebel·lia i iniciarà novament el cicle.25,34
Respecte d’aquest cicle, cal destacar tres idees fonamentals:
w Si decideix demanar ajuda, el més probable és que ho faça després de la segona fase
(explosió o agressió). A més, si quan en demana no se li’n dóna, és probable que després
estiga en la tercera fase (lluna de mel) i ja no vullga l’ajuda, perquè crega que la seua parella canviarà. Açò mateix succeeix amb les denúncies, que solen interposar-se després de la
segona fase i en alguns casos es retiren posteriorment (tercera fase).
w La fase de calma, reconciliació o lluna de mel (tercera fase) és la mantenidora del cicle,
especialment durant els primers episodis de maltractament. En ells, la persona que ho
pateix es troba commocionada davant quelcom de tan greu com el que succeeix i necessita
que la seua parella es mostre penedida i li diga que no tornarà a succeir. Per a la persona
agressora és també una fase molt important, suposant-li un reforç positiu, ja que la seua
víctima li perdona quelcom tan greu com el que ha succeït i es mantenen en la relació,
provocant la seua victimització completa. A més, conforme es van repetint els episodis,
cada vegada perdona atacs més greus o menys espaiats en el temps, augmentant la seua
tolerància cap al maltractament, i aquesta tercera fase del cicle tendeix a desaparèixer.
w La persona agressora, a pesar de les seues promeses de canvi, no sol fer cap esforç per
parar el cicle ni per a canviar la situació, i cada vegada la violència és major. La ruptura
és l’única forma de trencar amb el cicle i, perquè la persona maltractadora canvie, fa falta
una motivació real de canvi, que vindrà donada per un rebuig social i un qüestionament a
la seua actitud. El manteniment en la relació únicament reforça la situació de poder de la
persona agressora.18
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Figura 4. El cicle de la violència

Li pega, espenta, amenaça i/o
abusa sexualment d’ella

S’enfada, discuteix cada vegada més, acusa la víctima i/o la
menysprea

Es disculpa, li fa algún regal, busca
excuses i/o promet que no tornarà a
succeir

Pres de: Escribà Agüir V, Fons Martínez J, 2008:38

En les parelles joves38:
w La inexperiència fa que siga difícil saber què els està passant; les primeres manifestacions dels maltractaments (gelosia, control i violència verbal), solen disfressar-se com a
mostres d’amor i actituds protectores, provocant confusió i desorientació en la víctima.
w Les mostres falses de penediment, acompanyades de “detallets” i mostres d’afecte (junt
amb el mite de l’amor romàntic), fan creure a la víctima que la situació canviarà, que
millorarà si es bolca més en la relació, o que els problemes desapareixeran; no obstant
això, l’única cosa que aconsegueix és que augmenten les possibilitats que es done un nou
episodi de violència.

6.3. Mecanismes de negació de la persona maltractadora per a no
reconèixer la situació24,33
La tolerància social existent, en alguns entorns, amb la violència de parella fa que la persona maltractadora no ese’n considere tal, ni s’autoqüestione. Per a això, posa en marxa
uns mecanismes que li permeten justificar, banalitzar i negar els actes, traslladant la responsabilitat a la víctima o a les circumstàncies. Els mecanismes més comuns en la persona
maltractadora són:
w Fonamentar i racionalitzar: Es justifica perquè parega que va fer el correcte, en entorns
no tolerants amb la violència la justificació no seria acceptable. “A vegades he de ser ferm”.
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w Desviar el problema: Basa la seua conducta en qüestions alienes a si mateixa. “M’aclapara la
situació amb la meua família”.
w Projectar: responsabilitza de la situació la víctima. “Tota la culpa és seua, que no para de
provocar-me”.
w Minimitzar: resta importància i gravetat a l’agressió distanciant-se del dany causat. “No li
vaig pegar, només li doní una espenta perquè em deixara en pau”.
w Oblidar: diu que ni recorda ni és conscient del que ocorre. “No se si vaig arribar a pegar-li
o no”.
w Negar: nega l’agressió, llevant credibilitat al relat de la víctima o dient que és una invenció d’ella. “Jo no li he fet res. Això s’ho inventa”.

6.4. Mecanismes de negació de la persona maltractada per a no
assumir la situació o no actuar enfront d’ella39
Resulta molt dolorós reconèixer que s’està patint maltractaments, per això es desenvolupen uns mecanismes de negació i supervivència que lleven importància a la situació i
dificulten reconèixer-la i demanar ajuda. Alguns d’aquests mecanismes són:
w Distorsió / Falta de consciència / Minimització: per a no acceptar la realitat, es recolza en
fortes conviccions (més desitjos que realitats) que minimitzen la situació, per exemple
autoconvencent-se que realment no és per a tant, o que la seua parella no portaria a cap
les amenaces que li diu.
w Culpabilitat: se sent responsable i fins i tot, en part, mereixedora del que li ocorre. Aquest
sentiment es deu als propis mecanismes de defensa de la persona agressora (que projecta
la culpa en la parella) i a la seua falta d’autoconfiança.
w Por: del que pot succeir si denuncia la situació o demana ajuda.
w Vergonya: se sent l’única persona que està patint aqueixa situació i està avergonyida per
la situació que viu, per haver aguantat la violència, per no ser capaç de deixar la seua parella i pel que la gent puga opinar.
w Justificació: tracta de raonar i comprendre la persona agressora, disculpant-la i no reconeixent la realitat (“són els nervis”, “no està en un bon moment” o “ho fa per que em vol”).
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6.5. La violència a través de les noves tecnologies5,38,40-42
Les noves tecnologies han suposat un important canvi en les relacions socials, l’oci i la
forma d’informar-se, sent el seu impacte encara major entre la joventut. Aquest canvi té
molts aspectes positius, però també comporta riscos, que són especialment importants en
els casos d’assetjament i violència, tant entre iguals com per part de la parella o exparella.
A continuació es mostren alguns exemples de comportaments violents que es poden donar i amb els quals s’ha de tindre especial atenció:
w Sol·licitud d’intercanvi de fotos i vídeos íntims en la parella (sextingVI) “com a prova
d’amor” o de gravar situacions íntimes, sense ser conscients dels perills, com pot ser la
seua difusió en xarxes socials o per missatgeria entre les amistats (o en classe) i/o el xantatge amb la difusió d’aquests vídeos/fotos/missatges (sextorsionVII). Açò també pot succeir
amb fotos o vídeos presos sense autorització de la persona.
w Situacions d’aïllament, cibercontrol i gelosia en les xarxes socials, podent la parella
sol·licitar que es done de baixa en xarxes socials, controlant i censurant les fotos o comentaris que “puja” o limitant-li els seus contactes en les xarxes socials.
w Creació i ús de “perfils” falsos en les xarxes socials per a controlar, “provar” o assetjar
la parella.
w Furoneig (hacker), suplantació d’identitat d’un dels membres de la parella fent-se passar
per l’altre, per a traure informació dels seus contactes o accedir al seu correu electrònic,
compte de WhatsApp…
w Assetjament i control a través del dispositiu mòbil. Per mitjà de l’enviament massiu de
missatges o telefonades al telèfon mòbil de la víctima, per mitjà d’un servei de missatgeria instantània (WhatsApp, Line…), SMS o inclús pàgines web (permetent-los mantindre
l’anonimat). L’assetjament pot consistir tant en l’enviament d’insults i amenaces, com en
el control de la víctima, demanant-li constantment informació sobre on està, què fa, amb
qui… per mitjà de telefonades, vídeo-telefonades i missatges continus. Podent demanar-li,
inclús, que la persona amb què diu estar es pose al telèfon, que li envie fotos o vídeos que
demostren que està on i amb qui diu, o que li envie la seua ubicació (geolocalització).

(VI) Sexting: enviament de fotos, vídeos i/o missatges de contingut sexual utilitzant dispositius mòbils.
(VII) Sextorsion: és una forma d’extorsió sexual, per la qual es fa xantatge a una persona amb la difusió d’imatges
o vídeos de la víctima de contingut sexual, moltes vegades aquestes imatges o vídeos els ha compartit prèviament
la pròpia víctima per mitjà de sexting.
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w Usos d’spyware per a controlar a la parella. Aquestes aplicacions de mòbil permeten controlar l’activitat de la víctima. N’hi ha de distints tipus i en alguns casos només es necessita
accedir menys d’un minut al seu telèfon per a instal·lar-los. Una vegada instal·lat alguns
són “invisibles” i només es poden detectar a través d’una reducció en la durada de la bateria o per un major trànsit de dades. Aquestes aplicacions permeten des de localitzar la
víctima fins a servir com a micròfon i/o càmera espia, permetre accedir a una còpia dels
missatges enviats i rebuts, un registre de les telefonades…
A pesar d’allò que s’ha exposat, cal recalcar que les noves tecnologies i les xarxes socials
no són negatives en si mateixes, però s’ha de tindre precaució en el seu ús, per exemple:
w Cuidar la informació personal que es posa en Internet, tant per part de la pròpia persona com d’altres, ja que aqueixa informació pot ser utilitzada en contra seu. Açò pot ser
especialment perillós si ha eixit d’una relació violenta, ja que aquesta informació pot ser
utilitzada per a localitzar-la.
w Definir el tipus d’imatges i comentaris que es volen compartir, saber qui es vol ser en
les xarxes socials, decidir quin tipus de protecció es vol posar a la pròpia intimitat i ser
conscients de les conseqüències d’aquestes decisions. Per a reflexionar sobre això resulta
útil preguntar-se si les imatges i comentaris que es pugen a les xarxes socials es posarien
al tauler d’anuncis del centre educatiu, ja que de vegades la seua difusió pot ser semblant.
w Revisar la seguretat dels dispositius, tant en els ordinadors (de sobretaula i portàtils),
com en les tauletes, smartphones o SmartTv. Algunes mesures que es poden prendre per a
millorar la seguretat d’aquests dispositius (quan pertoque), són:
mU
 tilitzar un antivirus que detecte spyware o programari maliciós.
mP
 rotegir els dispositius amb claus d’accés.
mD
 esconnectar la geolocalització, cambra i micròfon quan no s’utilitzen i siga possible.
mN
 o instal·lar aplicacions procedents de fonts desconegudes.
w Tindre en compte que els dispositius mòbils (telèfon, tauleta, inclús memòries usb), encara
que es consideren quelcom segur i privat, es poden perdre o algú els pot robar, per la qual
cosa la informació que hi haja ha de ser informació que puga ser mostrada a altres persones.
Les noves tecnologies, igual que poden suposar un risc per a les víctimes, també permeten
accedir a aplicacions que poden ser d’utilitat per a les víctimes. Per exemple:
w “Alertcops” permet enviar una alerta a la policia.
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w “Lliures” facilita informació perquè la víctima prenga consciència de la situació de maltractament i l’informa sobre com actuar i alguns recursos a què acudir (se centra sobretot
en la violència de gènere).
w “Liad@s” un joc de preguntes desenvolupat per la Universitat de València per a dispositius mòbils, contra el sexisme i la violència de parella.
w “www.pantallasamigas.net” aquest web promociona l’ús segur, responsable i saludable de
les noves tecnologies, centrat sobretot en la infància i l’adolescència.

7. Les coses que no són el que semblen
Hi ha múltiples mites o falses creences sobre la violència de parella que influeixen en com
la gent la percep i en la seua forma d’actuar davant d’ella.

7.1. Mites sobre l’amor romàntic
w Es basen a considerar la relació de parella com el més important, posant-la per damunt
de qualsevol altra cosa. Aquests mites, entre altres coses:
w Justifiquen els comportaments possessius i la gelosia.
w Recomanen aguantar, la perseverança i la submissió com a forma de resoldre els conflictes de parella.
w Confien en el poder transformador de l’amor.
w Entenen la parella com una unitat i cada un dels seus membres com l’extensió de l’altre
(“mitja taronja”).
Aquests pensaments erronis estan prou estesos entre la població adolescent, per la qual
cosa és molt important treballar per a desmentir-los. Algunes de les frases que se solen
utilitzar i que estan relacionades amb aquests mites, són:43
MITE 1. “Si és tan gelós és perquè em vol de veritat”.
Moltes vegades s’entén la gelosia com una mostra d’amor i de preocupació per part de la
parella, de fet s’interpreta que si no es mostra gelosa és que no el vol o que no l’importa.
No obstant, això no és així, en una relació de parella ha d’existir confiança i la gelosia és
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una mostra d’inseguretat i desconfiança. A més, l’excusa de la gelosia s’utilitza moltes
vegades per a controlar, espiar i aïllar la víctima i totes elles són formes de maltractament.
MITE 2. “L’amor tot ho pot” o “Amb el meu amor aconseguiré que canvie i tot anirà bé en
la nostra relació”.
Aquesta falsa creença justifica el manteniment d’una relació de maltractaments indicant,
d’una banda, que l’amor li donarà a la víctima les forces necessàries per a aguantar i perdonar les agressions i, d’un altre, que per amor la persona agressora canviarà.
A més aquest mite té un clar reflex en l’estratègia utilitzada per la persona maltractadora,
identificant-se amb les promeses de canvi i el perdó de la dona de la tercera fase del cicle
de la violència (“lluna de mel”).
La realitat és que la persona agressora no canviarà per amor, ja que entén les relacions de
parella com una relació de poder.
MITE 3. “Per amor ho perdonaria tot”.
En línia amb el mite anterior, aquest recomana el perdó de les agressions com a mostra
d’amor, sense tindre en compte que el perdó l’única cosa que fa és enfortir la posició de qui
agredeix i fa que la situació de maltractaments es mantinga.
A més culpabilitza la víctima si intenta eixir de la relació de violència.
MITE 4. “Res és més important que l’amor”.
Quan es pensa en l’amor i en formes d’estimar, alguna d’elles s’assembla a humiliar, insultar, controlar, limitar, colpejar, trencar les coses, violar o assassinar?
La primera cosa que cal aclarir és que l’amor i la violència no estan relacionats, els maltractaments no són una forma d’estimar. A més si, amb l’excusa de l’amor, s’anteposen
sempre els desitjos de la parella als propis i s’entrega de forma incondicional a ella, això
tampoc és amor, és submissió.
A vegades les relacions de parella poden ser nocives i com més prompte millor es detecten
i es trenque la relació, molt millor. Moltes vegades el que uneix aqueixes parelles no és
l’amor sinó la dependència.
El que és important és que una persona puga ser ella mateixa, lliure, no tinga por de mostrar les seues opinions, se senta segura…
MITE 5. “En una futura parella buscaré la meua mitja taronja”.
El mite de la mitjana taronja, reflecteix tres idees:
1. La complementarietat dels membres de la parella i estar en certa manera predestinats.
2. La parella forma una unitat, un és l’extensió de l’altre.
3. La necessitat de la parella per a completar-se.
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No obstant això, aquestes tres idees són errònies ja que:
1. Ni hi ha una única persona amb què es puga formar una parella, ni el que una relació
de parella no funcione ha de viure’s com un fracàs i com que no es puga ser feliç
amb una altra parella (o inclús sense ella).
2. Les parelles no han de considerar-se com una unitat i cada persona ha de mantindre
la seua independència, podent tindre les seues pròpies amistats i passar temps amb
elles, tindre la seua pròpia forma de pensar i actuar, podent no estar d’acord amb
la parella...
3. Cada persona està completa en si mateixa i és recomanable fomentar-ne la independència i autosuficiència. A més, la relació de parella és només una opció, no
l’única.
MITE 6. “Estic buscant el meu príncep blau”.
El príncep blau sol fer referència a un xic perfecte, des del punt de vista dels estereotips
de gènere (templat, fort, valent, amb gran lideratge i personalitat, pel qual totes les dones
del regne sospiren…), una princesa dèbil i passiva que necessita que aquest príncep blau
la trie i la salve, i una relació molt romàntica.
No obstant això, la realitat és ben distinta ja que les dones no són princeses dèbils i passives que necessiten ser salvades i que les trien, “l’home perfecte” no existeix i el romanticisme pot ser perillós.
Les qualitats de la valentia, fortalesa, determinació, etc., estan presents tant en homes
com en dones i les persones no necessiten (ni han d’esperar) que la seua futura parella les
salve i les trie. Cada persona ha de ser autosuficient, ha de poder expressar els seus desitjos
i, en una relació de parella, ambdós trien estar junts.

7.2. Mites sobre la violència de parella
Molts dels mites que a continuació es presenten són aplicables a la majoria de tipologies de parellaVIII. A continuació se’n presenten els principals, junt amb una explicació
desmentint-los:44-46
MITE 1. “Només en les parelles amb problemes hi ha violència”.
Totes les famílies tenen problemes, però la diferència és com s’enfronten a ells. Mentres
que unes utilitzen la violència com a mètode de Resolució de conflictes, agreujant-los,
altres els afronten per mitjà del diàleg, l’escolta, el respecte mutu i la negociació.

(VIII) La majoria de mites que s’exposen han sigut agafats de publicacions sobre violència de gènere i adaptats a la
violència de parelles en joves.
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MITE 2. “La violència de parella només ocorre entre persones sense educació o que tenen
pocs recursos econòmics”.
Existeix en tots els grups socials, econòmics i ètnics. Encara que pot haver-hi diferències
en el tipus de violència i en la forma d’actuar enfront d’ella. Per exemple, les víctimes pertanyents a capes socials altes suportaran, en alguns casos, una violència més psicològica i
recorreran menys als serveis públics o a denunciar la situació, buscant altres alternatives
que tinguen un menor impacte en el seu estatus social.
MITE 3. “Les persones que agredeixen les seues parelles són violentes per naturalesa”.
Normalment no són violentes amb altres persones, de fet solen ser amables i respectuoses
amb la resta de gent i inclús tindre bona fama.
El seu problema no és que tinguen problemes per a controlar la seua ira, sinó que trien
descarregar-la contra les persones amb qui se senten amb dret a fer-ho.
MITE 4. “Les persones que agredeixen les seues parelles estan boges”.
Només una minoria de les persones que maltracten a la seua parella (al voltant d’un 5%)
presenta trastorns mentals que no els permeta ser conscients del que fan.
MITE 5. “Les persones que abusen de les seues parelles, també van ser maltractades en la
seua infància”.
Diversos experts i expertes incideixen en la transmissió generacional de la violència. Indicant que patir o ser testimoni de maltractaments durant la infància, pot provocar una
major tolerància cap a la violència i majors possibilitats de maltractar o ser víctima durant
la seua vida adulta.
Per tant, sí que s’identifica com un important factor de risc, però no com una relació
causa-efecte. No totes les persones que maltracten la seua parella han patit o presenciat
maltractaments durant la seua infància, ni totes les persones que han sigut víctimes o
testimonis de violència domèstica durant la seua infància agredeixen o es converteixen en
víctimes de violència de parella.
MITE 6. “Persones amb problemes d’alcohol o altres drogues, en desocupació o amb estrès
laboral... són violentes com a efecte de la seua situació personal”.
Sovint es justifica la violència a partir de la situació personal que viu la persona agressora, evitant responsabilitzar-se dels seus actes. Els problemes d’addicció no eliminen la
responsabilitat dels seus actes, de fet moltes segueixen mostrant-se violentes amb la seua
parella quan no estan davall els efectes de les drogues o quan la seua situació ha millorat.
A més, no totes les persones amb situacions personals difícils o amb conductes addictives
maltracten les seues parelles.
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MITE 7. “La violència de parella és una pèrdua momentània de control”.
Són situacions cròniques que es repeteixen amb una certa freqüència, de fet, una de les
característiques que té la violència de parella és la seua repetició en el temps, sent part de
l’estratègia de dominació de la persona agressora sobre la seua víctima.
MITE 8. “La violència dins de casa és un assumpte de família i no ha d’eixir ni difondre’s fora”.
La família i la llar solen entendre’s com a llocs privats i segurs, no obstant això en els casos
de maltractaments no és així.
El fals respecte a la intimitat, fa que la gent no acostume intervindre enfront dels delictes
que succeeixen en el seu interior. No obstant això, mai s’ha de considerar que un delicte
siga quelcom privat i menys encara que la víctima està més indefensa i hi ha un major risc
de cronificació.
MITE 9. “És més acceptable la violència que es dóna entre persones pròximes que la que es
dóna entre estranys”.
La violència exercida per persones pròximes i amb les quals es tenen vincles afectius, sol
ser més greu que l’exercida per persones estranyes, ja que als danys directes de l’agressió
s’afigen sentiments d’indefensió i humiliació. A més, hi ha moltes possibilitats que la situació es cronifique.
MITE 10. “Si una persona és maltractada per la seua parella i no se’n va és perquè li agrada
i la culpa és seua per seguir”.
Aquest mite responsabilitza la víctima del maltractament, indicant que no se separen perquè gaudeixen amb les agressions. No obstant això, els motius pels quals la víctima no es
veu capaç de trencar la relació són múltiples i variats, i és important conèixer-los per a no
culpar la víctima. Els principals es descriuen en l’apartat “barreres per a eixir d’una relació
violenta” d’aquesta Guia.
MITE 11. “Una persona no maltracta perquè sí; la víctima també hi haurà fet quelcom per
a provocar-lo”.
Aquesta creença culpabilitza la víctima del comportament de la persona agressora o mostra la situació com si no existiren víctimes, presentant-ho com una agressió mútua en què
l’única cosa que els diferenciaria és la forma d’exercir la violència, tendint la víctima a
agredir verbalment i la persona maltractadora físicament.
No obstant això, les persones expertes assenyalen que la víctima intenta evitar les agressions, contenint la seua ràbia i sotmetent-se als desitjos de la seua parella, donant-li la raó
i sense qüestionar-la.
El maltractament mai està justificat, quan algú maltracta sempre és responsable de la seua
conducta.
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MITE 12. “Sempre s’exagera la realitat quan es parla de violència contra les dones. Són
casos molt aïllats. El que passa és que ixen en la premsa i això fa que parega que passa molt
sovint”.
Aquest mite, propi de la violència de gènere, no té en compte que la víctima sol demanar
ajuda quan la situació és ja molt seriosa.
És habitual que la societat, i sobretot les persones violentes, no reconeguen la gravetat
de la violència i la justifiquen dient que “no és per a tant” o inclús que “qui confon la
realitat és la pròpia víctima”. No obstant això, la violència de parella està més estesa i camuflada del que pareix i les denúncies i les notícies que apareixen sobre ella representen
únicament la “punta de l’iceberg” d’un problema molt major. Una mostra d’això és l’alt
percentatge de dones víctimes mortals de la violència de gènere que no havien denunciat
la situació..

7.3. Mites sobre la violència de parella en relacions LGTBI+47,48
Sobre la violència de parella LGTBI+ existeixen, a més de la majoria dels mites adés vistos,
una sèrie de mites propis. A continuació es presenten alguns dels més habituals:
MITE 1. “La violència de parella és més habitual entre les parelles heterosexuals que en les
parelles LGTBI+”.
No és així, en les parelles LGTBI+ també pot existir violència. En el cas dels homes víctimes
de maltractament (independentment de la seua orientació sexual), sol existir la falsa idea
que no poden ser maltractats per la seua parella.
La violència de parella no és exclusivament un tema de gènere, sinó que es deu als desequilibris de poder en la parella.
MITE 2. “En la violència de parella la persona maltractadora sempre és més gran i forta que
la víctima”.
Açò no té perquè ser així. Una persona més xicoteta físicament però més violenta pot
arribar a fer molt mal a la seua parella, encara que siga més gran i forta. A més hem de
recordar que la violència de parella no és només física.
MITE 3. “Si en una parella del mateix sexe es barallen no és violència domèstica, són ‘baralles d’enamorats/des’, o combats justos entre iguals”.
Aquest mite resta importància al problema i mostra la dificultat de reconèixer la violència
entre parelles del mateix sexe i limita, de nou, la violència de parella a la violència física.
A més, identificar el problema com baralles o baralles de parella, normalitza la situació
i inclús l’accepta. Hem de tindre en compte que encara que en totes les parelles puguen
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existir conflictes i baralles, la diferència entre una relació de parella violenta i abusiva i
una no violenta i igualitària és la forma d’enfocar aquests conflictes.
MITE 4. “Si dos homes es barallen no és violència, és una situació normal; són xiquets comportant-se com a tals”.
Aquest mite es basa en l’acceptabilitat social que els homes siguen violents, sense veureho com el que realment és, una situació de violència de parella. En alguns casos, les pròpies víctimes, tenen aqueixa mateixa visió i accepten la violència de la seua parella com
quelcom “normal”.
MITE 5. “El maltractament en parelles homosexuals sol ser mutu”.
Encara que en alguns casos inclús la pròpia víctima se sent confosa sobre qui és responsable del maltractament, ja que la persona agressora tendeix de culpabilitzar-la de la violència, en les relacions en què hi ha maltractaments sol haver-hi una persona que controla i
exerceix el poder sobre l’altra.
MITE 6. “La violència en parelles LGTBI+ és un comportament sexual, una espècie de sadomasoquisme. La víctima és conscient de la situació i li agrada”.
Els maltractaments no són un comportament sexual. A més, en les relacions sadomasoquistes solen establir-se uns límits, mentre que en les relacions violentes la víctima no
controla la situació ni estableix els límits i, per descomptat, no gaudeix de la situació que
pateix.
MITE 7. “Una dona no pot ser violada per una altra dona”
Qualsevol acte sexual no consentit sempre és violència sexual.
I tal com indica el Protocol comú per a l’actuació sanitària davant la Violència de gènere25, es tractarà d’una violació “quan l’agressió sexual consisteix en la introducció del
penis per via vaginal, anal o bucal o la introducció de qualsevol classe d’objecte o membre
corporal (ex.: els dits), per via vaginal o anal”.
MITE 8. “La violència entre parelles LGTBI+ és igual que entre parelles heterosexuals”
No ho són. Encara que el fi que es persegueix (poder i control) i la seua causa (desequilibri de poder en la parella) són idèntics, algunes de les seues manifestacions i la forma
d’enfrontar-s’hi són distintes.
A més, la menor protecció i suport social que reben les víctimes, enfront de les de violència de gènere, i el procés “d’invisibilització” d’aquesta violència per part dels propis
col·lectius LGTBI+, per a evitar nous prejuís per la resta de la societat, pot provocar-los un
major estrès i dificultats per a enfrontar-se a la situació.

35

“Jo com tu”
7.4. Barreres que solen aparèixer per a eixir d’una relació violenta
Eixir d’una relació violenta no és senzill, la vivència continuada de maltractaments genera
un estat d’indefensió apresa que fa que la víctima crega que està indefensa, que no pot
evitar les agressions ni eixir de la situació en què viu.
A més, hi ha altres factors que poden fer que la víctima no decidisca trencar la relació,
denunciar o demanar ayuda:49,50
a) “ Mites de l’amor romàntic”: considerant la relació de parella com el més important en la
vida.
b) La por:
mA
 perdre la seua parella i tot el que comparteixen (amistats, projectes, etc.),
mA
 que augmente la violència si deixa la relació o si la seua parella sap que ha demanat ajuda.
mA
 les possibles “revenges” que pot dur a terme la seua parella si deixa la relació i
que poden afectar-la socialment i danyar la seua reputació (comentaris en el cercle d’amistats o centre educatiu, fotografies o vídeos privats que puga fer públics,
amenaçar-la de fer pública la seua orientació sexual…).
c) Sentiment de culpa (pel maltractament patit i per denunciar la seua parella), vergonya,
baixa autoestima i fracàs provocats pel maltractament psicològic patit.
d) No ser conscient que es pateixen maltractaments, especialment si només es pateix violència psicològica.
e) Dependència econòmica i afectiva de qui agredeix.
f) No denunciar per creure que no servirà per a res i només pot portar-li problemes.
g) En la violència de gènere, els valors relacionats amb els rols atribuïts a la dona i a l’home
en la parella. Com considerar que la xica ha de ser la responsable de mantindre i protegir l’harmonia de la parella, inclús accedint a les demandes del seu agressor per a parar
el maltractament.
Altres obstacles que es pot trobar son:49
a) Si acudeix a la policia, serveis socials o sanitaris, ser atesa per professionals sense la sensibilitat i formació necessària i que no sàpien informar i tractar correctament la víctima.
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b) Escasses mesures de suport social.
c) Si la víctima és dona, la desigualtat econòmica i social per raons de gènere.
d) Situacions d’especial vulnerabilitat o dependència com la immigració (nacional o estrangera), la falta de recursos o la diversitat funcional.
e) Pertànyer a grups socials, culturals i/o ètnics que no accepten la separació de la parella.
A més, s’ha d’entendre la complexitat de la violència de parella. La víctima pot tardar molt de
temps a reconèixer que està sent maltractada i necessitar diversos intents per a abandonar
la relació abans de la ruptura definitiva. És evident que la ruptura de la relació és un pas de la
recuperació, però aquesta no serà total fins que recupere el control de la seua vida.

8. Idees per a respondre a: Què es pot fer si es pateixen maltractaments?23
w Encara que al principi es crega que no s’ha de donar importància al que succeeix o que
és quelcom habitual i normal, convé reflexionar sobre això i reconèixer-ho com el que és,
una agressió.
w No sentir vergonya pel que succeeix ni tindre por de l’opinió de la resta, no deixar que la
por et bloquege; és important ser capaç de contar-ho a algú en qui es confie i demanar-li
ajuda.
w No culpabilitzar-se per la situació, la persona agressora és l’única culpable del seu comportament.
w No deixar-se confondre per les estratègies de la persona agressora, intentarà culpar la
víctima i dirà que canviarà o inclús li farà regals perquè seguisca amb la relació.
w Quan se senta capaç, “denunciar” la situació en aquell lloc que es crega més adequat:
davant la família, centre educatiu, centre mèdic, policia, col·lectius o recursos especialitzats…
w Demanar ajuda a professionals i rebre l’assessorament adequat és un pas fonamental per
a poder trencar amb la relació violenta.
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w Si s’ha sigut víctima d’una violació o una agressió física és recomanable acudir a un centre sanitari com més prompte millor, perquè puguen realitzar-li l’informe mèdic i prendre
mostres si fóra necessari.

9. Què es pot fer si una persona pròxima pateix
maltractaments?
9.1. Comença per entendre…
Una de les coses més complicades d’entendre és la quantitat d’oportunitats que la víctima
dóna a la seua parella abans de deixar la relació; el per què no el denuncia o retira la denúncia, com és que ha tornat amb ell o ella… Interessa comprendre que:18,51
w “Entrar” en la violència és un procés i “eixir-ne” també.
w La víctima està sotmesa a una gran pressió i a l’assetjament psicològic i xantatge emocional per part de la seua parella.
w Potser n’hi haurà dependència (emocional, econòmica, social…).
w Es pot trobar en una situació de vulnerabilitat i és molt difícil reconèixer la situació que
es viu, veure l’eixida i sentir-se amb la confiança necessària per a trencar amb la relació.
w La persona maltractadora utilitza estratègies per a continuar dominant la seua víctima.
Per a fer-li front és recomanable traçar una estratègia flexible i no desesperar-se si el
procés va molt lent.
w Necessita temps per a recuperar el control de la seua vida i la seua autonomia i ha de
passar per distintes fases, durant les quals pot existir el risc a una “recaiguda”.
w És important respectar els temps de la víctima i reconèixer i valorar els avanços que s’hi
vagen donant.
Les barreres per a eixir d’una relació violenta, el cicle de la violència i l’escalada de la
violència expliquen, en part, la dificultat per a reconèixer algunes de les manifestacions
violentes o per a trencar la relació.
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Per a poder ajudar-la, és fonamental formar-se i ser sensible a la situació que està vivint,
comprendre la complexitat de la violència de parella, no pressionar ni imposar res a la
víctima i no culpabilitzar-la de la situació que viu.

9.2. I què es pot fer?23,51,52
w El primer és escoltar activament i amb respecte, interrompent-la el mínim possible i
deixant que ho conte al “seu ritme”.
w No s’ha de minimitzar ni normalitzar la situació que viu; se la desculpabilitzarà del maltractament que pateix.
w No jutjar les seues decisions i, en un primer moment, intentar fer el menor nombre de
preguntes possibles. Quan es realitze alguna pregunta, evitar que siguen preguntes culpabilitzadores, com per exemple “què vas fer perquè reaccionara així?” o “per què segueixes
amb ell/ella?”.
w Mostrar afecte, suport i donar-li seguretat.
w Manifestar que se li vol ajudar i comprometre’s a això, fent-li veure que es vol que la
seua situació millore i que se senta segura. Ajudar-li a prendre consciència que aqueixa és
la seua prioritat.
w Posar-se en el seu lloc, entenent que és una situació molt difícil de reconèixer i és un
acte molt valent contar-ho a algú. És molt important que la víctima reba suport, ja que
altrament potser no torne a contar-ho ni a demanar ajuda.
w Tindre en compte que, malgrat que ho haja contat, potser no vullga o no es veja capaç
de trencar la relació.
w No aconsellar-li què fer fins que ho sol·licite; respectant les seues decisions, encara que
es crega que no són les correctes, i no condicionar el suport a què faça cas.
w Prestar-li suport i ajuda quan la necessite. Mostrar-se disponibles per a trencar
l’aïllament a què la seua parella l’ha sotmès.
w Intentar recopilar informació sobre el succés, per a saber què fer.
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w Si demana que no es conte a ningú el que li està passant, mostrar-se d’acord i intentar
convèncer-la a poc a poc perquè accepte suport i ajuda professional. Quan es considere
que és bon moment, i que es mostra receptiu/va, aconsellar-li acudir a algun recurs especialitzat.
w Evitar parlar malament de la seua parella.
w Explicar-li que hi ha una eixida a la situació que viu i reforçar aquelles idees que tinga o
accions que haja iniciat per a eixir de la relació.
w No enfadar-se ni desanimar-se si la persona no està preparada, no es decideix a trencar la
relació o hi torna després d’haver-la deixat. El procés a vegades comporta deixar i tornar
a la relació més d’una vegada, abans de la ruptura definitiva. S’ha d’estar disponible cada
vegada que acudisca novament.
w Recolzar les decisions que pareguen adequades i desaconsellar les que no, però no prendre decisions per ella ni la culpar-la.
w Intentar proporcionar-li informació sobre el cicle de la violència per a previndre una
possible estratègia de maltractament i assenyalar-li que, encara que la seua parella li ho
diga, no canviarà.
w Si vol trencar la relació però té por, ajudar-li a traçar un pla de seguretat i, si conviu amb
la seua parella, preparar la fugida, pensant on es pot quedar, què ha de comportar i triant
el moment oportú. És convenient rebre assessorament especialitzat per a saber quins passos donar i com procedir.
w Si ha aconseguit trencar la seua relació, aconsellar-li no tindre cap contacte amb la parella i, si es disposa d’alguna informació (positiva o negativa) sobre ella, no proporcionarli-la.
w Si es creu que la parella pot disposar de contrasenyes personals de la víctima (xarxes
socials, bancs, correu electrònic…), se li aconsellarà canviar-les per a evitar riscos.
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B

Indicacions per a dinamitzar
amb èxit el taller.
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B. Indicacions per a dinamitzar amb èxit el taller.
10. Com preparar el taller5,53
Tal com es comenta en la introducció, aquesta Guia ha sigut elaborada per a ser utilitzada
en la dinamització d’un taller a partir del curt “Jo com tu”. En aquest apartat s’inclouen
una sèrie de recomanacions per a l’organització de la sessió i el treball dels continguts,
proposant una sèrie de preguntes per a aquest fi.
El que s’ha de tindre en compte:
w La sessió està dirigida a adolescents i els temes que es tractaran són de gran interès però
cal enfocar-los correctament. Convé orientar-los i adaptar-los a la forma que tenen de
relacionar-se, sentir, parlar…
w Si se centren en la violència de parella en edats adultes es pot perdre el seu interès i que
ho vegen com quelcom aliè o llunyà.
w Si se centra en el gènere es pot trobar resistències en els xics, a més, en les seues
relacions moltes vegades la violència és bidireccional (la gelosia, el control del telèfon
mòbil…).
w Potser alguna persona participant en el taller experimente emocions desagradables i
pensaments enfrontats, perquè haja patit maltractaments.
w Es recomana preparar molt bé la sessió, llegint amb atenció els continguts dels apartats
anteriors, visualitzar el curtmetratge diverses vegades i estar preparat/da per si algú relata la seua pròpia història de maltractament. Així mateix, resulta de gran utilitat disposar
d’informació per a facilitar-li-la després de la sessió, si ho requereix, incloent-hi el contacte amb algun recurs i oferir-li suport.

10.1. Abans del taller
1. Presentació del taller en el centre o entitat. Convé plantejar en el centre o organització on es realitzarà, la importància d’aquest tipus d’iniciatives i la necessitat de treballar
aquesta problemàtica.
És convenient plantejar-ho no com una acció puntual, sinó dins d’un programa d’igualtat i
relacions de parella que incloga altres temàtiques, com la negociació en parella, aprendre
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a dir “no”, ser capaç de reconèixer i expressar el que t’agrada i el que no, com aconsellar un amic/ga que pateix violència de parella, ús segur d’Internet i les xarxes socials,
anàlisi crítica de les cançons que escoltem, respecte a la diversitat, tècniques assertives i
d’autoestima…
2. Coneixement dels qui participen en el taller. Per a adaptar el taller i estar preparada
davant les eventualitats i demandes que puguen sorgir, interessa conèixer les necessitats i la situació dels qui hi participen. Serà de gran ajuda la informació que puguen
facilitar altres persones que els/les coneguen bé (per exemple professorat, monitors
d’associacions, ...).
3. Preparació dels materials i espai del taller. Revisar els continguts del taller i comprovar
la disponibilitat dels materials i les condicions del lloc on es vaja a realitzar, provant que es
puga visualitzar correctament el vídeo i si és possible que el grup de participants puguen
seure formant un cercle o semicercle (perquè existisca contacte visual i s’establisca un
clima favorable a la participació per la proximitat i horitzontalitat).
4. Implicació d’altres agents. Seria altament recomanable implicar professionals del centre amb sensibilitat i formació en el tema per a complementar el taller amb altres activitats relacionades.

10.2. Recomanacions per a la dinamització
Per al funcionament correcte del taller, es recomana:
w Fer-lo en grups de màxim 15 persones, donant-los des del principi el protagonisme
als qui hi participen i respectant les seues intervencions. En cas de ser més persones, es
recomana dividir-les en dos grups (desplegar-lo) per a poder treballar millor els continguts. En el cas de parelles, convé que estiguen separades durant la dinàmica, així mateix
convé tindre en consideració les distintes circumstàncies que hagen aparegut ja entre
el grup.
w A l’inici del taller, convé parlar de les normes bàsiques que han de ser tingudes en compte durant el seu desenvolupament. Se’n pot parlar a partir de la pregunta: “Què podem posar
cada una de les persones que estem ací de la nostra part perquè aquest taller siga útil?”. Algunes
qüestions que resultarien importants són: respectar les opinions de la resta, evitar juís
de valor que puguen resultar molestos, cuidar les habilitats de comunicació, participar
activament en el taller, no parlar fora del taller de les experiències personals que els qui
participen puguen relatar, etc.
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w Presentar el curt “Jo com tu” que es visualitzarà a continuació, assenyalant que és un
audiovisual que tracta de la violència en parelles joves i que té una durada aproximada de
9 minuts. El curt està rodat en valencià i subtitulat en castellà. Continuar comentant que
després del curt, es plantejaran al grup diferents preguntes que serviran per a reflexionar
en grup (totes les persones assistents) sobre la violència en les relacions de parella. La present Guia proposa una relació de preguntes recomanades per a utilitzar en la dinamització
del curt i que han sigut provades anteriorment amb grups diversos de joves.
w Durant el desenvolupament del taller es promourà la participació de totes les persones
del grup dirigint les preguntes també a aquelles que no intervinguen espontàniament.
Així mateix. es reconduiran les intervencions per a evitar que algú monopolitze el debat
o impose les seues idees.
w Si el taller es complementa amb altres activitats sobre el tema, es pot aprofitar per a
sol·licitar una activitat a realitzar entre sessions. En aquest cas, s’explicarà convenientment la tasca a realitzar i en la següent sessió, es parlarà sobre ella tot just començar el
taller.
w Per a finalitzar, la persona dinamitzadora extraurà unes conclusions generals d’allò que
s’ha parlat al taller a manera de resum. També, per a concloure, es realitzarà una dinàmica
d’avaluació en què cada participant puga, per mitjà d’una frase o una paraula, expressar la
seua impressió general del taller. La persona dinamitzadora agrairà l’assistència al grup i
l’haver pogut compartir aquesta experiència. Un aplaudiment final, la lectura d’un poema
o una cançó relacionada amb les relacions igualitàries en la parella pot servir de tancament de la sessió.

10.3. Recomanacions per al maneig de situacions delicades que es poden donar durant el desenvolupament del taller
Hi ha una sèrie de situacions que es poden donar ben sovint en el taller i poden afectar-ne
el funcionament; a continuació se’n mostren algunes, i unes recomanacions sobre com
actuar. Entre els possibles problemes que es poden donar, tenim:
w Monopolització del debat:
Interessa que totes les persones que conformen el grup expressen les seues opinions i
evitar que hi haja algú que puga monopolitzar el debat grupal. Per a evitar-ho, es pot fer
un resum de la intervenció de la persona a manera de cloenda, deixar de prestar-li senyals
d’escolta activa i dirigir-se a altres persones del grup que no intervenen espontàniament
a través de preguntes.
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w Interrupcions o conversacions privades
És una altra de les situacions a evitar, ja que aquest tipus de comportament dificulten
l’aprofitament del taller a la resta del grup. A l’inici del taller, quan s’indiquen les normes
s’especificarà que:
a) Si volen aportar quelcom al grup ho facen en el seu torn de paraula i en veu alta.
b) Si volen parlar sobre un tema relatiu als continguts del taller i no volen parlar-ho en
públic però sí amb la persona dinamitzadora, es faça després del taller.
c) Les converses privades alienes al taller s’ajornen a després de la sessió.
w Resistència a participar en el debat grupal
Si algú no vol participar s’intentarà esbrinar, amb molta delicadesa, els motius; a més,
s’intentarà superar les seues barreres i se li indicaran els beneficis que pot obtindre
d’aquest taller.
w Si una persona decideix contar la seua experiència personal de maltractament
És una situació que pot succeir amb relativa facilitat. En aquest cas, s’escoltarà atentament
el seu relat, intentant no interrompre-la. Se li reconeixerà i agrairà la seua valentia al
contar la seua experiència, no se la jutjarà ni se li faran preguntes acusadores i se la desculpabilitzarà de la situació. Caldrà tindre especial atenció amb els consells que la resta del
grup li puga oferir. De vegades, poden inclús reforçar les creences i/o comportaments de
la persona que ha patit o pateix maltractament.
Únicament se li realitzaran preguntes sobre la seua vivència, relacionant-les amb els continguts del taller, si tinguera la situació “superada” i indicant-li que només conteste si
vol. Sempre es respectarà que compartisca únicament el que vullga. Si escau, una vegada
finalitzat el taller se li oferiran materials de suport i ajuda.
Si a causa de la intensitat de les emocions es posara a plorar, se li deixarà que es prenga
el temps que li faça falta, deixant que es recupere i que puga continuar el relat quan considere adequat (si vol). Se li indicaran els beneficis de desfogar-se després de la situació
viscuda i d’haver sigut capaç de relatar la seua vivència. Així mateix, es valorarà l’opció
que isca de l’aula per a desfogar-se i de desviar l’atenció continuant amb intervencions
d’altres persones mentre es recupera, podent prendre novament l’ús de la paraula posteriorment.
A més, si la persona fóra menor d’edat, es parlarà amb ella sobre la conveniència de posar
la situació en coneixement de son pare i/o sa mare o tutors legals, oferint-se per a ajudarli a contar-los-ho i per a guiar-los sobre com actuar.
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w Si una persona conta que és homosexual, bisexual o lesbiana, i sorgeixen reaccions homòfobes per part d’algun assistent al taller.
No s’ha de tolerar les situacions i discursos homòfobs i, amb delicadesa però fermament,
s’ha de demanar sempre el respecte cap a la identitat i orientació sexual de cada persona.
S’aprofitarà la situació per a tractar el tema de la diversitat sexual i de gènere, es recolzarà
i reconeixerà la valentia de la persona que ha contat la seua experiència. Si expressa cap
tipus de dubtes o de malestar, s’intentarà solucionar les demandes que tinga, oferint-li, si
fóra necessari, ajudar-la en finalitzar la sessió. Així mateix, es valorarà la conveniència i
possibilitats de treballar en una altra sessió continguts sobre diversitat sexual i de gènere.
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C

Preguntes per a dinamitzar
el taller
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C. Preguntes per a dinamitzar el taller
Tal com figura en la introducció de la Guia, les preguntes proposades han sigut elaborades
i revisades per un grup de persones expertes i provades en diversos tallers realitzats amb
població jove, tant en l’àmbit educatiu com en grups culturals i altres associacions.
Les 30 preguntes es dividixen en 9 blocs temàtics. La duració del taller és d’aproximadament
una hora i mitja, encara que és molt important distribuir bé els temps per a cobrir tots els
blocs de preguntes, ja que els últims també són de gran importància. La persona dinamitzadora servirà de suport i orientarà el diàleg, aclarirà conceptes i aportarà els coneixements que siguen necessaris.
Per a preparar el taller i a fi de poder treballar millor les preguntes, s’hi inclouen destacats
amb fons groc on es recomana la lectura de determinats continguts de la guia.

Primeres impressions
0. Podríeu fer un resum del que succeeixen en el curt?
1. Quins personatges apareixen? Com són? Quines característiques té cada personatge?
2. Com vos heu sentit en veure el curt? (Es tracta que el grup puga identificar les emocions que
s’hi hagen generat).
Possibles emocions que s’han generat: indiferència; ansietat; ira o ràbia; preocupació; tristesa;
compassió; esperança; alleugeriment; sorpresa; altre.

Valors pels quals ens agradaria que destacara la nostra parella:
trenquem amb les diferències per sexe
Apartats 1 “Definicions” i 7 “Les coses que no són el que pareixen”
3. Què penseu de la concepció de l’amor que té Violeta?
4.4. Què valoreu les xiques en la persona que és o serà la vostra parella? I què valoreu
els xics? (És important formular la pregunta tal qual està redactada, tractant de no donar per
suposat que la parella és del sexe contrari).
Possibles valors: atractiu físic; simpatia; sinceritat; bondat; intel·ligència; la força física; diners
i possessions; èxit en el treball; ser una persona famosa; defendre la igualtat; buscar la justícia;
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ser líders en els grups; altres. Si no isquera, traure a debat les qüestions següents:
Què penseu de comportar-se de manera agressiva com un valor positiu dels xics? Hem de “trobar la mitja taronja”, és a dir, buscar en altres persones les qualitats que no tenim nosaltres?
5. A
 partir del que heu dit, podem afirmar que hi ha diferències entre el que busqueu els
xics i les xiques, en la persona que vos agrada o vos agradaria com a parella? Què hi ha
en comú?
Les xiques valoren en les seues parelles: la sinceritat, la simpatia, l’atractiu físic, la bondat i la
intel·ligència (en aquest ordre).20
Els xics valoren en les seues parelles: l’atractiu físic, la simpatia, la sinceritat, la intel·ligència i la
bondat (en aquest ordre).20

Desmitifiquem la gelosia com a mostra d’amor
Apartats 6 “ Com apareix la violència?” i 7 “Les coses que no són el que pareixen”
6. V
 ioleta està gelosa de Marta, l’amiga de la seua parella. Què penseu de la gelosia com a
mostra d’amor?
7. Imaginem la situació hipotètica en què Violeta agredira Marta perquè pensa que vol
llevar-li “el que és seu”. Pensaríeu que és correcte?
L’opinió que està “justificat agredir a algú que t’ha llevat el que era teu, està prou estesa entre la
població jove, especialment entre els xics.20
8. Amb quina freqüència penseu que es dóna el cas de mirar el Facebook, whatsapp de la
parella? Per què penseu que es fa?
9. P
 enseu que realment Violeta li controla el Facebook a Eva perquè té por que li passe
alguna cosa, per ser molt innocent? Quin creieu que és el motiu real?

No hem de “donar-ho tot” per l’altra persona


Apartats 5 “Com saber si estic en una relació violenta?” i 6 “Com apareix la violència?”
especialment la secció 6.5 “La violència a través de les noves tecnologies”

10. Quin és el contingut del vídeo que li passen a Josep pel mòbil? És freqüent que això passe?
11. Sara no li agrada la proposta de Josep de gravar un vídeo de contingut sexual. Quines
són les dues estratègies que utilitza Josep per a fer-la canviar d’idea?
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12. Creus que en les relacions els membres de la parella han de cedir de vegades? On està
el límit? Hem d’acceptar fer coses que no ens agraden per tal de complaure l’altra persona? 12. (Es tracta de qüestionar en el grup que “les peticions que van contra la voluntat de la
persona s’han de realitzar com a demostracions d’amor”)
13. C
 reus que, perquè una relació funcione, és necessari:
Donar-ho tot per l’altra persona?
Que la xica evite fer la contra al xic?

Fer sentir culpable és una forma d’abús molt subtil


Apartats 5 “Com saber si estic en una relació violenta?” i 6 “Com apareix la violència?”
especialment la secció 6.3 “Mecanismes de defensa de la persona maltractadora per a no
reconèixer la situació”

14. Sara pensa que és culpable per no fer el que ell li demana. Com se sent Sara en aquest
moment? Quina frase arriba a utilitzar? (“A mi això em mata per dins”)
15. Diríeu que fer sentir-se culpable a una persona és una forma d’abús? Per què?

Com resoldre la situació
Aartats 6 “Com apareix la violència?”, 8 “Què puc fer si patisc maltractaments?” i 9 “Què puc
fer si el meu amic/ga, germà/ana… pateix maltractaments?”
16. P
 er què Sara, en compte de mantindre la seua postura de no voler fer-ho, li diu
“Deixa’m pensar-ho”? Què aconsegueix d’aquesta manera? (Encara que la millor opció
fóra dir no, es pot utilitzar com una estratègia de fuga de la situació i serveix en aquest cas per
a posposar la decisió, poder parlar-ho amb una amiga, pensar-ho, etc.)
17. E steu d’acord amb la frase de l’amiga de Sara “has de fer-ho si realment et sents segura
de fer-ho, no perquè ell t’ho demane ni per a demostrar-li res a ell”?
18. Què faríeu vosaltres si estiguéreu en el lloc de Sara? Per què? Com enfocaríeu la conversa?
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Demanar ajuda
Apartats 7 “Les coses que no són el que pareixen” i 8 “Què puc fer si patisc maltractaments?”
19. Penseu que és important la possibilitat de parlar amb les amistats o familiars perquè
poden ajudar a fer que s’adonen d’aquestes situacions?
20. Penseu que si Sara demanara ajuda creuran els altres que ella no val res? Penseu que
mostrar-se sensible pot afavorir que una persona abuse de tu?

Com comportar-nos davant l’homofòbia
Apartats 1 “Definicions”, 5 “Com saber si estic en una relació violenta?” i 7 “Les coses
que no són el que pareixen”
21. Vos ha sorprès que la parella de Violeta fóra una xica?
22. Penseu que les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals maltractades per les
seues parelles pateixen discriminació respecte de les persones heterosexuals? Per què?
(Una forma de violència específica en les parelles LGTBI+ és amenaçar la persona de contar als
altres quina és la seua orientació sexual i les possibles conseqüències negatives que pot patir a
causa de l’homofòbia)
23. Quan Violeta amenaça Eva de contar a Marta, a la seua família i a altres persones, que
és lesbiana, què és el que realment pretén?
24. Per què Eva no li vol dir a la seua família i amistats que la seua parella és una xica?
Què pensa que pot passar si saben que és lesbiana? Quins són els seus temors?
25. C
 om reacciona Sara quan Eva li conte que porta 8 mesos eixint amb Violeta?
(Es tracta que el grup es fixe en que a vegades els pensaments poden no ajustar a la realitat i
que són exageracions pels propis temors)
26. Què faríeu vosaltres en el cas que a la vostra família no li pareguera bé que isquéreu
amb una persona del vostre mateix sexe?
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És essencial una bona comunicació en la parella
Apartats 5 “Com saber si estic en una relació violenta?” i 6 “Com apareix la violència?”
27. Com Sara i Eva tracten de canviar els comportaments dominants de les seues parelles?
28. Sara li aconsella que si no arriben a un acord parlant la millor opció és deixar la
relació. Penseu que és una bona opció? Val la pena mantindre una relació en què et
sents controlada? Com es podria sentir Eva si tallaren? Quant temps durarien aquests
sentiments?
29. La relació de Violeta i Eva es manté. Quines coses penseu que Violeta acaba canviant?
30. Què penseu que és necessari cuidar en les relacions de parella perquè siguen “sanes”?
Idees sobre què és necessari parlar en el grup: comunicació en parella, respecte, empatia, no demanar a l’altre el que a tu no t’agradaria fer, etc.

Finalitzant el taller
A més d’allò que s’ha indicat en les recomanacions per a la dinamització del taller sobre la
seua finalització, es recomana reforçar les idees següents:
w E l que han vist en el curtmetratge són històries construïdes a partir del que els estudis
indiquen, i les situacions que apareixen succeeixen en el món real.
w É s important estar alerta als senyals, aplicar els coneixements adquirits en la seua vida,
reflexionar sobre la violència de parella i implicar-se contra ella.
wQ
 ue visquen les seues relacions de parella de forma sana i satisfactòria, i siguen feliços.
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