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 la data del 25 de novembre com a commemoració del brutal assassiants de les tres 
germanes Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana per ordre del 
Dictador Rafael Trujillo 

 provocà una revolta contra la dictadura. 

 els ideals de les germanes Mirabal van propiciar la fi del Règim

 el seu assassinat: exemple de terrorisme masclista d’estat

 elles: la mostra de la lluita política desenvolupada per les dones



 La violència contra les dones i les nenes  és una greu vulneració dels drets humans

 una pandèmia que afecta a la salut pública, als drets fonamentals i un greu 
obstacle pel desenvolupament sostenible

 Violència estructural :dones de totes les edats, de diferents realitats social i 
econòmiques 

 origen en una cultura patriarcal que impregna tot els àmbits de la nostra vida



 Afecta a una de cada tres dones (NNUU)

 Una de cada 20 dones europees patirà una agresssió sexual (Enquesta FRA)

 Una de cada deu dones a nivell internacional será violada (NNUU)

 Una de cada dues ha patit assetjament sexual a l’entorn laboral (FRA)

 Una de cada 4 dones catalanes ha patit una agressió d’especial gravetat (enquesta VM)



 La denúncia no arriba al 20% dels casos de VG (en deu anys s’ha multipicat per deu)

 En casos de violències sexuals, no arriba ni al 10%

 Xifra negra : por, desconfiança i encara perdura l’estigma

 Vincle: 80% dels casos persones de l’entorn

 El 50% dels casos arriben després de patir més de 10 anys de violència



LLEI 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Formes de violència:

• física

• psicològica

• sexual

• econòmica Àmbits on es manifesta:

• Àmbit de la parella

• Àmbit familiar

• Àmbit laboral

• Àmbit socio-comunitari*



 Violència en la parella

 Violència sexual (espai públic o privat)

 Matrimonis forçats

 Mutilació genital femenina

 Tràfic d’éssers humans

 Assetjament laboral
 …



 Violència indirecta, simbòlica que segresta la nostra llibertat

 Més del 50% de les europees afirmen evitar certs llocs per por a patir una situació de violència
sexual

 La por de la dona triplica la dels homes

 Por feminitzada ( passivitat, vulnerabilitat i de RENÚNCIA)

 Espais prohibits - mapes de la por

 Volem ser lliures i no valentes



 La violencia masclista és la principal causa d’inseguretat de les dones

 La principal causa de mort violenta de les dones

 En els darrers 15 anys han mort quasi mil dones 



 2017 han mort 44 dones a Espanya

 2017 han mort 8 dones a Catalunya (una menor- filla)

 Altres feminicids fora de la parella encara no es comptabilitzen oficialment

 El terrorisme masclista assassina a les dones i segresta la nostra societat



 Els motius del baix nivell de denúncia?



 La por a la venjança de l’agressor /represàlies

 La vergonya, l’estigma social del que significa ser víctima ( feblesa, 
vulnerabilitat...)

 Por a ser culpabilitzades: provocacions, insinuacions, conductes 
imprudents, venjança, gelos...

 La por a no ser compreses i a que dubtin del seu relat

 Desconeixement o desconfiança en el sistema judicial

 Dificultats per identificar la violència (naturalització de determinats 
fets)



 Societat corresponsable en la lluita contra el masclisme

 Acabar amb les revictimtzacions (15% les dones provoquen i 27% justifiquen situacions 
d'assetjament sexual)

 Tasca preventiva clau amb la gent jove (55% denúncies ) * 

 Canvi d’enfoc:  víctima (vulnerabilitat) vs dignitat i supervivència

 Acabar amb la impunitat (revisió personal i actituds col·lectives)

 Treball amb fills i filles



 El 30% dels joves reconeixen trobar eròtica la imatega de forçar a una dona

 El 15% dels joves violarien a una noia si això no tingués conseqüències penals

 Una de cada 4 dones no identifiquen la violència psicològica





“El feminisme és la idea radical que les dones són persones”

Angela Davis

“Les dones no s’equivoquen quan rebutgen les regles que s'introdueixen al món, sobretot 

perquè els homes les van fer sense elles “

Michel de Montaigne

“El poder resultant d’un  abús de poder, mai és per sempre”

Victoria Sau
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