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• Baròmetre CIS 
– Principals preocupacions 

• Quina posició ocupa la violència de gènere 
– Mostra: 2493 persones 
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PROBLEMA PERSONAL 
 
 
 

 
 
 

PROBLEMA SOCIAL 
 

A ON SOM? 



• L’explicació 
 

• Les responsabilitats 
 

• Les conseqüències 
 

 

Dels fets a la seva representació social 



Estigmatització 

• Per a  les dones o per als 
homes ? 
 
– Qui té la “culpa”? 
– Qui rep el rebuig social? 
– Quin grup crea aquest rebuig 

social? 
– Qui té poder per a crear-lo? 

Invisibilitat 

• Per a les dones o per als 
homes? 

 
– Amagar la importància dels 

casos  i el nombre 
– Amagar-ne totes les 

conseqüències 
– Amagar el perfil social dels 

homes 
 

Vells i nous valors socials 



• La violència es gesta en la socialització 
 

• És el resultat dels valors socials imperants 
 

• És estructural 
 

• La reproduïm 
 

 

Cal treballar des de la perspectiva que: 



 



SOCIALITZACIÓ 

• Construïm la realitat social 
 
• Sistema de valors 
– Sexe/gènere 

• Els papers socials de les dones 
• Els papers socials dels homes 

 
• On som i en què hem avançat? 
– Les dones i els homes al segle XXI 

• La mateixa relació de desigualtat estructural 
• Noves formes, nous usos i costums 

 
Dades europees desigualtat gènere  2019 
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/closing-europe-s-gender-gap_N01-PUB-
170206INT_ev 
 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/closing-europe-s-gender-gap_N01-PUB-170206INT_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/closing-europe-s-gender-gap_N01-PUB-170206INT_ev


 
Les víctimes ho són perquè la 

societat les fragilitza 
 

Els botxins ho són perquè la societat els 
dóna el missatge que poden ser-ho 



  

• Què aprenen les nenes i els nens? 
– Els que la pateixen directament 
– I també la resta 
 

• Què fan els actors socials ? 
– Han après a “dir i no fer” 
– Han après a  “mirar cap a una altra banda” 

– Exemple: casos d’assetjament que s’estan destapant 
– Hollywood 
– Universitat  (veure el documental The Hunting Ground) 
– “La manada” 

I EL FUTUR? 



Perquè vivim en un món sexista i fins que no tinguem 
una societat en què no importi si ets home o dona, i 
siguem només persones, no aconseguirem eradicar-la.  
 
El primer pas per fer-ho és mirar-la de cara, mirar-la 
amb ulls nous i no defugir la realitat que ens envolta 
en tots els àmbits socials i en tots els col·lectius. 

 
 

Per què la violència masclista no s’acaba? 



Cal mirar la violència masclista de   
cara  en tots els àmbits i col.lectius 
 

Cal mirar-la amb ulls nous 
Cal incorporar la mirada sobre els homes i 

des dels homes 
Cal posar cara al masclisme 



Moltes gràcies per la seva atenció 
        

cristina.sanchez@udg.edu 
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