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Tallem d’arrel  
les violències masclistes
Tallar d’arrel les violències 
masclistes, en totes els seves 
formes és cosa de tothom.

Sovint associem la paraula violència 
només a certs actes més tangibles i 
físics, però les violències masclistes 
van molt més enllà i aquest arbre vol 
posar una mica d’ordre quan parlem 
d’aquest tema.

 Les violències masclistes, arrelen 
i ataquen les dones en la seva 
vida quotidiana i s’amaguen rere 
actituds quotidianes que semblen 
inofensives i que sovint tenim 
tendència a justificar perquè les 
tenim integrades com una creença, 
tradició, costum, cultura o broma.

 Però, per molt inofensives que 
puguin semblar, absolutament 
totes les violències masclistes tenen 
un impacte negatiu, a curt i llarg 

termini, en la salut i benestar de la 
pròpia dona i de la nostra societat en 
general.

 Totes i tots tenim l’obligació moral 
de crear una resposta preventiva 
davant d’aquestes violències i 
el primer pas a fer és sortir de la 
ignorància.

 Per aquest motiu hem creat 
aquest arbre, que neix com a una 
eina interactiva, senzilla i pràctica, 
destinada a tots els públics, amb 
l’objectiu que acabi sent un recurs 
que perduri en el temps. El fet que 
sigui un material interactiu ens 
permetrà actualitzar-lo amb facilitat, 
convertint-se en un recurs viu.

 “Tallem d’arrel les violències 
masclistes” no és un lema,  
és un compromís.



Àmbits on arrelen  les violències Masclistes
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Tipus de violències

1Física

2Psicològica

3Sexual

4Obstètrica

7 Econòmica

8 Vicària

9 Ambiental

10  De segon ordre

11 Micromasclisme

12 Simbòlica

6

Sexista

2

5Vulneració de drets sexuals i reproductius

Violència física 
Qualsevol acte de força contra el cos d’una dona és violència física. Aquesta violència produeix una lesió física, un dany o 
un dolor.

La violència física mai ve sola. Perquè, a banda d’un dany físic, provoca sempre un dany psicològic i, gairebé sempre, està 
vinculada a altres tipus de violència.
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Violència psicològica
Amenaces, humiliació, vexacions, menysteniment, menyspreu, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, 
insults, aïllament o qualsevol altra limitació del teu àmbit de llibertat és violència psicològica.

Aquest tipus de violència sempre  produeix en la dona una desvaloració o un patiment.
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Violència sexual
És qualsevol acte que t’imposi una pràctica sexual sense el teu permís i on no es tingui en compte la teva voluntat, amb 
independència del vincle que tu tinguis amb l’agressor o agressors.

La teva voluntat de tenir qualsevol pràctica sexual ha de ser plena i en tot moment. Només SÍ és SÍ. Ningú pot atemptar 
contra la teva llibertat sexual ni la teva dignitat personal.

És violència sexual que algú toqui el teu cos sense teu permís, la mutilació genital o el risc de patir-ne, els matrimoni 
forçats, el tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’amenaça sexual, 
l’exhibició, l’observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre d’altres conductes.
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Violència obstètrica
Són totes aquelles pràctiques i conductes dels professionals de la salut cap a una dona durant l’embaràs, el part i el 
postpart.

Aquí inclouríem, entre d’altres, pràctiques obsoletes i/o injustificades, és a dir sense motius mèdics reals, com la inducció 
al part, episiotomia de rutina, maniobra de Kristeller, tall del cordó immediat o cesària justificada només per necessitat del 
personal mèdic, separació mare-nadó, tots els actes no apropiats o no consensuats, obligar a parir en una determinada 
posició o una medicalització excessiva, innecessària o que podria generar complicacions greus.

Aquesta violència també pot ser psicològica, com ara donar a la dona un tracte infantil, paternalista, autoritari, despectiu, 
humiliant, amb insults verbals, despersonalitzat o amb vexació.
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Vulneració de drets sexuals i reproductius: 
Quan no tens un accés a una informació correcta, necessària perquè puguis decidir autònomament; quan se t’apliquen 
pràctiques ginecològiques i obstètriques obsoletes i/o sense una justificació real i quan no respecten les teves decisions, 
el teu cos, la teva salut i els teus processos emocionals: estan vulnerant els teus drets sexuals i reproductius.

Són una vulneració de drets sexuals i reproductius, entre d’altres, l’esterilització forçada, l’embaràs forçat, no poder 
avortar tot i complir els supòsits legals; i la dificultat per a accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció 
d’infeccions de transmissió sexual i als mètodes de reproducció assistida.
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Violència sexista
És la violència que patim les dones pel simple fet de ser dones.

És una violència que també afecta a tots els cossos que simbolitzen la dona en el model tradicional sexe/gènere, per tant 
també la pateixen les dones transexuals.
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Violència econòmica
Quan a una dona se la  priva, intencionadament i sense  justificació, dels recursos econòmics necessaris per al seu 
benestar físic o psicològic és violència econòmica.

En son exemples, l’impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries estipulades en cas de separació o divorci, 
el fet de prohibir a la dona treballar o tenir recursos econòmics propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella i 
l’apropiació il·legítima de béns de la dona.
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Violència vicària
És violència vicària qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles, amb la finalitat de provocar  
dany psicològic a la mare.

Aquesta violència també es pot exercir contra d’altres persones directament relacionades amb la dona, tan si formen 
part del seu entorn afectiu (familiars, amistats íntimes) , com si hi tenen una relació directa (personal mèdic o de suport 
psicològic que estigui ajudant la dona, per exemple).

Aquest tipus de violència toca indirectament la dona i el seu objectiu és afligir-la fent mal a persones  
importants per a ella.
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Violència ambiental
Aquesta violència s’exerceix provocant danys sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimental, o 
sobre els animals amb els quals té un vincle d’afecte.

La violència ambiental té com a finalitat crear un entorn intimidatori i desestabilitzar la dona.
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Violència de segon ordre
És la violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que 
donen suport a les víctimes de violència masclista.

Inclou els actes que volen impedir la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que  estan patint 
violència masclista.
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Micromasclisme
Es consideren micromasclismes qualsevol actitud, comentari verbal o broma d’un home o una dona que contribueixen a 
la dominació i violència contra les dones en la vida quotidiana. 

A diferència d’altres formes de violència masclista aquestes pràctiques, són més subtils i legitimades per l’entorn social.  
A més a més, són la base que dona lloc a altres formes més agressives.
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Violència simbòlica
Les violències masclistes, arrelen i ataquen les dones també de forma subtil, i sovint s’amaguen rere actituds quotidianes 
que semblen inofensives i que tenim tendència a justificar perquè són creença, tradició, costum, cultura o broma.

Aquesta violència està tan interioritzada i naturalitzada fins al punt que creiem que “les coses són així i no es podem 
canviar” i s’exerceix, per exemple, a través de la publicitat, les lletres de cançons, les dites populars, de vídeojocs, 
novel·les, revistes, caricatures polítiques o mitjançant la divulgació de pensaments filosòfics misògins i obsolets d’homes 
catalogats com a “grans pensadors de la història”.

En el cas de la violència simbòlica, Bourdieu ens diu que el “dominador” exerceix una violència indirecta i no física en 
contra els “dominats”, els quals no l’evidencien i/o no  conscients d’aquestes pràctiques; convertint-se en “còmplices de la 
dominació a què estan sotmesos ” (Bourdieu, 1994).
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Ambit Parella - Exparella
Quan parlem de parella o exparella ens referim a una persona amb la qual la dona comparteix o va compartir una relació 
sentimental.

La violència en la parella fa referència a qualsevol comportament, dins d’una relació íntima, que causi o pugui causar dany 
físic, psíquic o sexual a la dona.
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Ambit Familiar
La violència familiar que passa dins de la llar i es pot ocultar fàcilment, fins que la víctima decideixi posar-hi fi o alguna 
persona externa se n’adoni i hi intervingui.

Aquesta es defineix com l’abús físic, psicològic, sexual o econòmic, intencionat i repetit, per part del maltractador contra 
la dona i/o algun integrant més de la família (com podrien ser els fills i filles) amb l’objectiu d’aconseguir el seu control i 
manipulació.
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Ambit Laboral
Per àmbit laboral entenem el centre on treballa la dona durant la seva jornada laboral. Però també es considera violència 
en àmbit laboral qualsevol actitud o violència física, sexual i psicològica que es pot produir fora del centre i de l’horari de 
treball i que estigui relacionada amb la feina.
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Ambit Educatiu
L’àmbit educatiu són tots aquells espais on es donen processos d’ensenyament i aprenentatge, siguin formals o no 
formals, des de la llar d’infants fins a la universitat passant per qualsevol grau o curs professional.
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Ambit Sanitari
Qualsevol centre públic o privat on la dona s’adreça per ser atesa en qualsevol qüestió relacionada amb el seu estat de 
salut. 

Aquí inclouríem hospitals, CAPs, consultoris, clíniques, centres de reproducció assistida, entre d’altres.
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Ambit Comunitari i Social
Són tots aquells espais que el territori posa a disposició de tothom perquè les persones es relacionin (Espais públics, 
espais d’oci, biblioteques, museus, centres cívics, etc.) 
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Ambit Institucional
L’àmbit institucional representa les autoritats i  el personal de qualsevol organisme o institució pública. Des d’aquest àmbit 
s’exerceix la violència institucional contra les dones,  retardant, obstaculitzant o impedint el seu accés a les polítiques 
públiques i a l’exercici dels seus drets  per assegurar-los una vida lliure de violència masclista. 

Exemples de violències que es donen en aquest àmbit són,entre d’altres, quan la credibilitat de la víctima és qüestionada, 
l’abús de poder o la victimització secundària.
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Ambit  Esfera pública i Vida política
Considerem com a àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones, tots aquells espais com les institucions 
polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació. 

L’estudi “Sexisme, assetjament i violència contra les dones en els Parlaments europeus”, elaborat per la Unió 
Interparlamentària (2018), indica que el 85% de les diputades han patit violència psicològica en el transcurs del 
seu mandat. El 68% de les parlamentàries han rebut sovint comentaris sexistes (relacionats amb l’aspecte físic o la 
indumentària i amb estereotips de gènere) o comentaris amb connotació sexual. El 40% de les diputades denuncien que 
els mitjans de comunicació emeten imatges i comentaris sobre elles de tipus despectiu o amb connotació sexual, un 
percentatge que s’enfila al 58% en el cas de les xarxes socials. 

Gairebé la meitat de les parlamentàries (47%) han rebut missatges amb amenaces de mort, de violació o de pallisses, i un 
27% han estat sotmeses a intimidacions i atacs, generalment per part de ciutadans però també de polítics, sobretot quan 
es competeix per càrrecs de responsabilitat.
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Ambit Digital
L’àmbit digital és al mateix temps un tipus de violència masclista i un nou àmbit i té a veure amb tot allò que inclou l’ús les 
noves tecnologies (xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria).

La violència masclista digital causa danys psicològics i, fins i tot, físics; reforça estereotips masclistes; danya la dignitat i la 
reputació; atempta contra la privacitat i la llibertat de la dona, pot arribar a causar pèrdues econòmiques i a obstaculitzar 
la seva participació política i la seva llibertat d’expressió.

Segons diferents estudis, el sistema no està donant respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que 
necessiten les dones que pateixen aquest tipus de violència i ho demostra el fet que el 76% de les dones han canviat les 
seves conductes per por a patir ciberassetjament.
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Subtils
Que s’exerceix de manera que resulta imperceptible.

Explicites
Que s’exerceixen de manera clara i sense dissimular res.

Com?



Com? Quan?1

Àmbits on arrelen  
les violències Masclistes

1

2

3
4 6

9

7

8

5

Tipus de violències

1Física

2Psicològica

3Sexual

4Obstètrica

7 Econòmica

8 Vicària

9 Ambiental

10  De segon ordre

11 Micromasclisme

12 Simbòlica

6

Sexista

2

5Vulneració de drets sexuals i reproductius

Puntuals
Que  són concretes, limitades en el temps  o específiques.

Reiterades
Que es produeixen o s’exerceixen repetidament

Quan?
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