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CAPÍTOL 1
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i les violències que 
se’n deriven
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1. Introducció

En aquesta càpsula abordarem els conceptes bàsics 
que ens ajudaran a entendre els sistemes de domina-
ció que legitimen i perpetuen les violències masclistes i 
les violències sexuals. Abans de començar, és important 
assenyalar que el marc conceptual que us compartirem 
se centra a entendre i explicar les violències masclistes 
que tenen lloc al context occidental i, per tant, no l’hem 
d’aplicar a altres contextos culturals. A la nostra societat, 
tot i que diuen que tots naixem igual i partim amb els 
mateixos drets, no és ben bé així. La nostra societat està 
vertebrada a partir de diferents sistemes de dominació 
o opressió (racista, classista, masclista, capacitista, adul-
tista, etarista...). 

Aquests sistemes d’opressió són els que classifiquen les 
persones: 

Sexisme: homes/dones
Racisme: blancs/negres
Classisme: rics/pobres

Però no només les classifiquen, sinó que les jerarquit-
zen, és a dir, que atorguen més drets i privilegis a uns 
que a d’altres. Així que, a Occident, en funció del color 
de pell, els genitals que tinguis entre les cames, l’edat, 
el lloc on hagis nascut, etcètera, tindràs més facilitat per 
accedir a certs drets. Us deixem algunes dades que ho 
reflecteixen:
 

 X El 51,7% de persones que han perdut la feina 
o no han pogut trobar-ne durant la crisi de la 
covid-19 són dones.

 X Les dones guanyen de mitjana un 23% menys 
que els homes en termes anuals. 

 X En la jubilació, la diferència d’ingressos entre 
homes i dones s’amplia fins al 32,4%.

 X Quasi la meitat de les dones (49%) es troben 
en risc de pobresa (dades recollides en el citat 
informe de l’Observatori DESC i la PAH) i, per 
tant, amb més risc de ser desnonades i de patir 
pobresa energètica. 
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Com que aquestes càpsules formatives aborden les 
violències sexuals, ens centrarem en els sistemes de 
dominació que les perpetuen i les legitimen.

2. Sistema sexe-gènere cis hetero patriarcal occidental

Per comprendre per què la nostra societat ens organitza 
segons homes/dones, donant més privilegis als primers, 
dona per fet que tots som heterosexuals fins que no de-
mostrem el contrari, etcètera, us compartirem un marc 
conceptual (ulleres) creat per l’activista i antropòloga 
nord americana Gayle Rubin: el sistema binari sexe-gè-
nere occidental.

 X Sistema, perquè inclou tots els àmbits de la 
societat i la cultura interrelacionats entre ells, 
inclosos l’econòmic, el polític, el religiós, el 
corporal...

 X Binari, perquè és un sistema on només hi ha 
dues opcions on situar les coses

 X Sexe-gènere, perquè el que ens serveix per 
classificar entre aquestes dues opcions és el 
sexe (mascle o femella) i el gènere que hi va 
associat (home o dona)

 X Segons aquest sistema:

• Hi ha cossos d’homes i cossos de dones; fei-
nes d’homes i feines de dones; activitats d’ho-
mes i activitats de dones; roba d’homes i roba 
de dones; relacions d’homes i relacions de 
dones; jocs d’homes i jocs de dones; gustos 
d’homes i gustos de dones, etcètera.

Vegem amb més detall aquest sistema sexe-gènere.

DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE SEXE?

 X A Occident es considera que el sexe és el con-
junt de característiques biològiques dels nos-
tres cossos que ens permeten identificar-nos i 
ser identificats com a mascles o femelles:
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• els òrgans genitals interns (vagina clítoris/
úter/ovaris o testicles) i externs (vulva o penis)

• les característiques sexuals secundàries 
(pits, pèls, veu...)

• els cromosomes (XX o XY)

• la predominància d’unes o altres hormones 
(testosterona o estrògens) 

 X Aquesta visió considera que la naturalesa crea 
mascles i femelles de manual, fent coincidir to-
tes aquestes característiques. 

 X Què passa? Que la naturalesa és diversa i no 
entén de cànons. Cap persona pot repro-
duir-ho al 100%.

• Ens trobem el cas d’atletes dones que te-
nen més estrògens. 

• Infants amb genitals ambigus que la me-
dicina cataloga com a patològics i intervé 
quirúrgicament perquè encaixin en mascle 
o femella. 

• Totes aquestes persones se les ubica sota 
el paraigua de la intersexualitat. Recent-
ment, i des d’alguns sectors mèdics i acti-
vistes intersexuals, es defensa que el sexe 
és un ventall de combinacions i possibilitats 
de totes aquestes característiques. 

És important saber que des dels discursos biològics i 
mèdics hegemònics s’ha pensat durant molt de temps 
—i encara ara— que el nostre sexe determina en gran 
mesura com ens sentim, ens comportem, ens movem, 
pensem... però des de les aportacions teòriques del fe-
minisme dels anys setanta i les seves influències sobre 
tants camps d’estudi es va posar de manifest el pes de 
la cultura en l’anomenada diferència sexual. Va ser en 
aquells moments que es va començar a incorporar el 
concepte de gènere!
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DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE GÈNERE?

 X És la construcció sociocultural que cada so-
cietat fa al voltant de la diferència sexual —“ser 
home” o “ser dona”—. Al llarg de la història, so-
cietats i cultura ha anat canviant. 

 X El gènere és una categoria normativa que 
travessa cada una de les persones, les seves 
relacions i organitzacions: els rols, valors, ex-
pectatives, sentiments, gustos, límits, desitjos... 
Se n’adjudiquen uns als homes i d’altres a les 
dones: les dones han de ser amables i curoses, 
mentre que els homes han de ser indepen-
dents, tenir èxit, etcètera.

 X Dins del gènere podem diferenciar:

• Assignació de gènere

• Rols o normativitat de gènere

• Identitat de gènere

• Expressió de gènere

• Atribució de gènere

 X Vegem-ho amb un exemple:

• Si neixes amb penis se t’assignarà el gènere 
de noi, s’esperarà de tu que siguis valent, 
emprenedor, racional, poc emocional, que 
t’agradi el futbol i que no t’abracis amb els 
col·legues, que la teva identitat de gènere 
correspongui amb la que t’han assignat en 
néixer (cis), que tinguis una expressió de 
gènere masculina (caminar amb les cames 
separades...) i que quan caminis pel carrer 
la gent et llegeixi com un home. I, per des-
comptat, s’esperarà que siguis heterosexual 
(això ho veurem més endavant).

 X Aquest sistema té, també, unes sancions per a 
qui no segueix la normalitat o les normes.

• Què passa amb les persones que no s’iden-
tifiquen amb el gènere atribuït al néixer? 
Parlem de les persones trans o no binàries.



-8-

• Què passa amb les dones que tenen una 
expressió de gènere masculina o els ho-
mes que tenen una expressió de gènere 
femenina? O una expressió de gènere an-
drògina? 

• Aquestes persones trenquen els límits nor-
matius i violents del gènere.

DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE PREFERÈNCIA SEXUAL?

 X Fa referència al desig sexual, a l’atracció amo-
rosa, etcètera. 

 X En el sistema sexe-gènere cis heteropa triarcal 
s’espera que els homes tinguin preferència se-
xual per les dones, i viceversa. 

 X Aquesta norma la tenim tant arrelada que al 
llarg de la història s’han fet aberracions contra 
les persones homosexuals (gais o lesbianes) 
com ara manicomis, presons o teràpies de 
reconversió. Avui en dia, sovint diem que està 
més superat, però l’assetjament escolar, les 
agressions homòfobes i els assassinats a l’Estat 
continuen a l’ordre del dia. 

 X Cal tenir clar que hi ha moltes maneres d’es-
timar i de viure la sexualitat: asexualitat, demi-
sexualitat, genisexualitat, translovers, etcètera. 

Resumint: el sistema sexe-gènere considera “normal” i 
“natural” que:

 X el sexe biològic —el que tinc entre les ca 
mes— d’una persona es correspongui amb el 
seu gènere: com em sento, home o dona.

 X Dona per fet —i ho considera bo i desitjable— 
que només existeixen

• dos sexes (mascle i femella)

• dos gèneres (home i dona)

• dues expressions de gènere (masculina i 
femenina)

• una orientació del desig sexual (l’heterosexual)
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I les persones

Sexe Femella Mascle intersex?

Gènere Dona Home trans?

Expressió de 
gènere Femenina Masculina

que volen 
expressar-se 
amb un altre 

genère?

Preferència
sexual

Hetero-
sexual

Hetero-
sexual

LGTBIQ?

3. Violències i discriminacions que genera el sistema
sexe-gènere cis hetero patriarcal occidental

ÉS SEXISTA:

 X “les dones són més sensibles per naturalesa”, 
“els homes són més moguts per naturalesa”.

 X Tradueix unes aparents diferències biològi-
ques en unes diferències en l’organització so-
cial i al sistema de valors, tot naturalitzant-les i 
normalitzant-les.

ÉS MASCLISTA I PATRIARCAL:

 X Estableix unes jerarquies de valors on el que 
tradicionalment és considerat masculí (la raó, 
la força, la valentia, la determinació, el poder, 
l’heroïcitat...) és desitjable, apreciat, ben valorat, 
reconegut socialment, i dota aquell/a qui ho té 
de poders i privilegis (molt sovint, els homes). 

 X D’altra banda, el que tradicionalment és consi-
derat femení (la tendresa, la cura, la delicadesa, 
la passivitat, la indecisió, el dubte...) es conside-
ra fàcil, banal, no sempre desitjable, i a l’abast 
de tothom.

 X Nosaltres entenem per violències masclistes 
totes aquelles violències dirigides a nenes i 
dones, i persones LGTBIQ+, ja que ambdues 
comparteixen la mateixa arrel del problema: el 
sistema sexe-gènere (ubica la masculinitat per 
sobre de la feminitat i altres expressions de gè-
nere, i també l’heterosexualitat per sobre d’al-
tres orientacions del desig).
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És LGTBIQ-fob

 X El rebuig, la discriminació, el prejudici i la por en-
vers les persones que es relacionen sexualment 
amb persones del seu mateix sexe (lesbianes, 
gais, bisexuals), i vers les expressions i identitats 
de gènere no normatives (trans, queers).

 X El rebuig cap a l’homosexualitat i la transsexua-
litat —sovint expressada en forma de sancions 
o insults— és un dels mecanismes del sistema 
sexe-gènere per mantenir les persones dins 
dels estereotips masculí i femení, indepen-
dentment del seus desitjos sexuals.

 X Exemples: assetjament escolar, assetjament a 
l’espai públic, exclusió laboral, etcètera. 

Així doncs, aquest sistema masclista, que atorga 
més valor als homes masculins i heterosexuals, és 
el que legitima i perpetua les violències cap a tots 
aquells subjectes que no encaixin amb les nor-
mes del sistema sexe-gènere: les dones (de totes 
les edats) i les persones LGTBIQ+.

Per això, els feminismes han lluitat i lluiten per reivindicar 
i donar valor a tot el que queda en el marge d’aquest sis-
tema sexe-gènere, com per exemple:

 X Donar valor al que tradicionalment està as so-
ciat al món femení (les cures, les tasques do-
mèstiques, les emocions, escoltar, l’art de cedir, 
etcètera) per tal que totes les persones, amb 
independència del gènere sentit, prenguem la 
nostra responsabilitat en el sosteniment de la 
vida.

 X Reivindicar altres maneres de viure el gènere; 
de fet, cap persona compleix al 100% el que 
assenyala el model normatiu del sistema se-
xe-gènere.

 X Reivindicar models de masculinitat que no 
reprodueixin els rols i estereotips de gènere 
(homes valents, ambició d’èxit constant, inde-
pendents, abocats al món laboral, autoestima 
basada en el triomf amb les dones o hetero-
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sexual) que acaben generant violència cap als 
mateixos homes, dones i persones LGTBIQ+.

 X Reivindicar que tothom pugui estimar a qui 
desitgi sense por de ser violentat per la seva 
orientació del desig.

 X Al cap i a la fi, construir vides lliures de vi olèn-
cies masclistes.

4. Perspectiva de gènere i interseccionalitat

Sovint, quan parlem de violències masclistes tendim a 
començar a parlar de les discriminacions que es donen 
en l’eix del gènere o orientació del desig de les perso-
nes i tendim a ignorar-ne altres (una mirada monofocal 
en l’abordatge de les violències masclistes). Per aquest 
motiu, quan parlem de violències masclistes no podem 
oblidar que les persones no només tenen un gènere, 
també tenen una edat, origen, classe social o orientació 
del desig, fet que genera unes experiències de discri-
minació concretes. Cal que també tinguem en comp-
te altres sistemes de discriminació que poden estar 
afectant en una situació concreta, perquè això ens pot 
ajudar. A la imatge següent trobem diversos eixos de 
privilegi i d’opressió que travessen totes les persones.

*Opressions i privilegis, segons l’autora Patricia Hill Collins.
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A què ens referim amb interseccionalitat?

 X Imaginem una dona lesbiana i negra que aca-
ba de patir una agressió verbal masclista. La 
seva experiència de discriminació no es pot 
entendre només pel fet que sigui una dona, 
o sigui lesbiana o sigui negra, sinó que és jus-
tament per la intersecció d’aquests tres eixos 
que s’explicaria l’agressió. A la persona que ha 
viscut l’agressió l’impacten simultàniament els 
eixos de raça, orientació del desig i el gènere. 

 X Per tant, cal que el nostre acompanyament in-
corpori aquesta dimensió interseccional per 
poder donar resposta a les necessitats reals de 
les persones. 

Per què és important incorporar la mirada interseccional 
en l’abordatge de les violències masclistes?

 X Sovint tenim al cap un perfil de persona que 
pateix les violències; això ha fet que les violèn-
cies cap a les dones grans o dones amb dis-
capacitat hagin estat històricament desateses 
en les lleis, polítiques públiques i programes o 
projectes. 

 X Per això és important la mirada interseccional  
en l’acompanyament: per fer acompanya-
ments que donin resposta a les múltiples dis-
criminacions que la persona ha patit i que no 
es redueixi a un abordatge monofocal. 
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CAPÍTOL 2

Les violències sexuals
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1. Percepcions socials al voltant de les violències sexuals

Per poder fer una bona detecció i posterior acompan-
yament, cal primer donar-nos un moment per identifi-
car quines són les percepcions hegemòniques (mites) 
al voltant de les violències sexuals. És important, perquè 
si només ens deixem guiar per aquestes percepcions, 
no sabrem detectar les violències sexuals i, per tant, les 
estarem desatenent, i caurem en la negació, la minimit-
zació o la justificació. Problematitzar aquests mites és 
important, perquè no són neutrals i estan configurats a 
partir de lògiques masclistes i androcentristes (les dades 
provenen del Centro de Atención Integral de Mujeres 
Víctimas de Violencia Sexual del 2017, Madrid). 

MITES I REALITATS DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS*

MITE REALITAT

Poc freqüent 
i puntual

Problema de salut pública: ⅓ de les 
dones al món, ¼ de les dones abans dels 
18, ⅓ de les adolescents primera relació 
forçada

Dany psicològic 
visible i irreversible

Reacció no universal, dissociació que 
permet funcionar amb aparent normalitat

Resistència i lesions. 
Demana ajuda de 
manera immediata

Bloqueig, supervivència, no consenti-
ment, sense lesions, denuncien tard o no 
denuncien

Desconegut, 
violació

Agressió, abús i assetjament. Amb o sense 
penetració, amb o sense contacte físic.
Coneguts, familiars, parelles, amics, veïns, 
coneguts recents, caps, companys de 
professió. 
El 75% de casos no és violació. El 70% ni 
tan sols amb força física (amb o sense 
penetració). El 86% de les agressions les 
perpetuen persones conegudes.

Oci nocturn, lloc aïllat No només oci: entorn familiar, laboral, 
acadèmic, professional, amistats o cites.
No només descampat: domicilis, oficines, 
consultes mèdiques, universitats, mitjans 
de transport, portals o discoteques.
No només de nit.
El 70% de violències es donen fora de l’oci 
nocturn.

Noia jove i atractiva Noies amb aparença molt diversa

*Dades extretes de Sonia Cruz, Yolanda Trigueros i Rebeca Álvarez. El poder de los mitos de 
la violencia sexual. Periódico Saber más. Violencia contra las mujeres. 2014. Mancomunidad 
THAM de Servicios Sociales. Comunidad de Madrid. 
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És important que, tant en l’àmbit persona com col·lectiu, 
anem qüestionant i esberlant aquestes percepcions, ja 
que al cap i a la fi són les que configuren els marcs con-
ceptuals a partir dels quals guiem les nostres accions 
(lleis, polítiques, serveis, mesures, etcètera). 

El que passa normalment és que, si no qüestionem aques-
tes percepcions, les persones ho neguem i minimitzem, 
perquè o bé no coincideix amb el perfil, o no hi ha hagut 
força física, o hi havia una relació prèvia, o no hi ha hagut 
penetració, etcètera, i no ho considerem violència sexual.

2. Tipus i manifestacions

Els espais d’oci nocturn són espais de diversió, de trans-
gressió, d’expressió lliure de plaers. Però no ha estat així 
per a tothom: per a les dones, però no només per a elles, 
en estar reduïdes a l’espai domèstic, han estat subjectes 
exclosos de la llibertat per gaudir la vida pública i se les 
ha deixat en una situació de més vulnerabilitat a patir 
violències en aquest context. Tant és així, que si una dona 
s’atreveix a transgredir i viure amb llibertat els seus plaers 
se la castiga (insults, violències físiques, etcètera).

Què són les violències sexuals?

 X Les violències sexuals són actes en contra de 
la llibertat sexual de les dones, adolescents i 
nenes. També cap a persones LGTBIQ+.

 X És qualsevol forma d’interacció sexual sense 
consentiment, entenent aquest darrer concep-
te com quelcom més ampli que el simple per-
mís, és a dir, sense consentiment actiu, con-
sens ni desig.

 X Les violències sexuals s’exerceixen a través  de 
la pressió, la coacció, el xantatge, l’amenaça, la 
manipulació, la violència psicològica, les dro-
gues, l’alcohol, així com qualsevol altre factor 
que pugui alterar i doblegar la voluntat.

 X Definició jurídica (Llei catalana 5/2008, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista).
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Manifestacions de les violències sexuals en el context 
d’oci nocturn:

 X Agressions sexuals, violacions i abusos se-
xuals: Comportaments que estan tipificats pe-
nalment i pels quals la persona agredida pot 
denunciar davant la policia catalana (d’acord a 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista).

• Agressions sexuals: acció d’interacció se-
xual no consensuada, no consentida. Actes 
que atempten contra la llibertat sexual utilit-
zant la violència o la intimidació (tocaments 
no desitjats, obligar la víctima a realitzar un 
acte sexual amb el propi cos o amb ter-
cers...).

• Violacions: és l’acte d’accedir al cos d’una 
persona sense el seu consentiment per a 
una activitat sexual. Aquest acte pot com-
portar penetració —acció que comportarà 
una pena major— o no. Segons el codi pe-
nal, ha de reunir els dos elements següents: 
ús de la violència o la força, intimidació (in-
fondre prou por per vèncer la voluntat de la 
persona agredida).

• Abusos sexuals greus: consisteix igualment 
en l’accés al cos d’un altre amb finalitats se-
xuals sense el seu consentiment però sen-
se l’ús de violència, tot i que sí que pot do-
nar-se en un escenari d’inconsciència (sota 
els efectes d’alcohol o drogues) o per al-
gun familiar o alguna persona que infongui 
autoritat i impedeixi que la persona pugui 
negar-s’hi.

Assetjaments sexuals i abusos sexuals lleus

 X No es recullen en el codi penal, però molts 
protocols d’oci nocturn feminista els recullen 
i els atenen sempre que ho sol·liciti la persona 
agredida. 

• Assetjaments sexuals: comportaments verbals, 
no verbals o físics de caràcter sexual no 
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desitjats amb el propòsit o efecte d’atemp-
tar contra la dignitat de les persones i que 
genera una situació d’incomoditat o intran-
quil·litat. Aquests assetjaments inclouen les 
persecucions i les reiteracions no desitja-
des de conversa o seducció (que demanin 
tenir relacions sexuals amb insistència) amb 
finalitat d’establir contacte o enviar missat-
ges de caràcter sexual, sempre que aques-
tes es facin de manera intimidadora.

• Abusos sexuals lleus: els tocaments que 
es fan per sorpresa, com els assetjaments 
sexuals que es valguin de l’afectació de la 
consciència produïda pel consum, autò-
nom o induït, de fàrmacs, drogues o qual-
sevol altra substància natural o química per 
garantir més impunitat de la conducta as-
setjadora.

• Violència verbal, no verbal, visual o escrita: 
missatges i mirades obscenes i/o comenta-
ris de contingut sexual. 

Per qui estan produïdes?

 X Són molts els estudis que palesen que les 
violències sexuals són exercides pràcticament 
en exclusiva pels homes i que les persones 
agredides sexualment són dones. També, en 
un grau més baix, hi ha homes que són agre-
dits sexualment per altres homes, i aquests te-
nen moltes dificultats per fer-ho visible.

3. Mirada estructural cap a les violències sexuals

És important no entendre aquestes manifestacions de 
violències sexuals com a fets aïllats i que només s’expli-
quen per la responsabilitat individual del subjecte que 
realitza l’agressió sexual. Hi ha una tendència a oblidar la 
dimensió estructural per entendre aquests fets, en canvi, 
només es busquen indicadors individuals que expliquin 
el que ha passat (ha begut alcohol, la roba...). El feminisme 
ha contribuït a fer visible la dimensió estructural d’aques-
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tes violències, ja que diu que si les violències sexuals te-
nen lloc, és perquè vivim en un sistema masclista que així 
ho permet i legitima quotidianament. 

Galtung, un investigador suec, ens ofereix un marc con-
ceptual per entendre com les violències més visibles són 
sostingudes per un seguit de violències que tenen lloc a 
àmbits més invisibles. Així, aquest teòric sosté que a la so-
cietat conviuen diversos tipus de violències, algunes de 
més difícils d’identificar que d’altres:

Violències directes:

 X Són totes les manifestacions de violències se-
xuals que hem anomenat anteriorment. 

 X Són visibles i, per tant, les que més s’està inten-
tant combatre.

 X Però, si només ens basem en aquestes, al final 
pot semblar que la violències sexuals siguin un 
fet aïllat.

Violències estructurals:

 X L’arrel d’aquestes violències és una qüestió es-
tructural de relacions de poder a escala social, 
en la qual participa tota la comunitat, mantenint 
i perpetuant els sistemes de dominació amb 
base de gènere.

 X Les diferents administracions públiques són 
responsables de la protecció i garantia dels 
drets fonamentals de la ciutadania, també 
quan estan als espais públics. Per tant, caldrà 
identificar les possibles competències que 
l’administració local pot tenir en la prevenció 
i intervenció de les violències sexuals que pu-
guin tenir lloc als espais públics, més enllà de 
l’òbvia col·laboració institucional amb les for-
ces de seguretat en la persecució del delicte. 

 X Exemple: La victimització secundària són les 
conseqüències psicològiques, socials, jurídi-
ques i econòmiques negatives que es despre-
nen de la relació que hi ha entre la víctima i el 
sistema juridicopenal. 
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Violències simbòliques

 X  Tots els discursos, raonaments, actituds, idees, 
etcètera, que normalitzen i justifiquen la violèn-
cia sexual i la fan acceptable per a una societat. 

 X És més difícil d’identificar.

 X Cultura de la violació: 
www.youtube.com/watch?v=MO1u87JnlI8

4. Cultura de la violació

Què és?

 X És un sistema de creences que naturalitza que 
els homes agredeixin.

 X A través de la televisió, bromes, anuncis publi-
citaris, món laboral, certa pornografia, etcètera.

 X S’assumeix que la violència és inherent a la vida 
i a les relacions, i, per tant, és inevitable.

 X Certa violència és, fins i tot, sexi o sexualitzable.

Sostinguda i perpetuada per: 

 X Mites de les violències sexuals que comporten 
la negació, la minimització i la justificació de les 
violències.

• Negació i minimització: negar que és 
violència sexual perquè no encaixa amb 
les narratives hegemòniques, negar-ho 
perquè no coincideix amb el perfil (tenir 
una relació prèvia, que no hi hagi força 
física, sense penetració), etcètera. 

• Justificació: 

- Culpabilització de la persona agredida

- Ella ho ha provocat (intenció sexual, 
com  anava vestida, alcohol).

- Menteix per alguna raó.

- Desresponsabilitzar la persona que ha 
agredit

https://www.youtube.com/watch?v=MO1u87JnlI8
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- No es pot controlar, anava begut, té 
problemes.

- Hi ha una conspiració contra ell.

- Ambdues porten a la justificació de les 
violències i perpetuen la cultura de la 
violació.

Així doncs, els discursos (negacions, justificacions, etcè-
tera) al voltant de les violències sexuals reprodueixen els 
estereotips i rols de gènere.

Per a les dones, la seva sexualitat està reservada a l’esfera 
íntima, no provocadora (poc desig, més interès en l’afec-
tivitat i no en el sexe, etcètera). Si una dona trenca amb 
això (surt de festa, beu alcohol, sedueix, mostra iniciativa 
eròtica, ocupa l’espai públic, va sola...), la violència sexual 
s’explica perquè la dona “s’ho ha buscat”, “s’hauria d’haver 
cuidat”, en o ocupar el perfil de víctima hegemònic (dona 
que no havia fet res, dòcil, etcètera) i se la responsabilitza.

En canvi, per als homes, es considera que són éssers se-
xuals per naturalesa i, per això, si les dones mostren una 
mica d’interès per ells, se senten provocats. Són els qui 
han de tenir la iniciativa de lligar i fer-ho en públic. 

Vídeos per comprendre i aprofundir en la cultura de la 
violació:

• Irantzu Varela: 
www.youtube.comwatch?v=DVKj3skbqXw

Pel·lícules:

• www.youtube.com/watch?v=u6I4WkClkNk
• www.youtube.com/watch?v=MO1u87JnlI8

5. Consentiment sexual

Hem de desnaturalitzar què és el que entenem per con-
sentiment.

 X “Desnaturalizar significa politizar, exhibir las re-
laciones de poder detrás del consentimiento 
sexual” (Fassin, 2008). 

https://www.youtube.com/watch?v=DVKj3skbqXw
https://www.youtube.com/watch?v=u6I4WkClkNk
https://www.youtube.com/watch?v=MO1u87JnlI8
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 X Quin lloc ocupen les dones i els homes en el 
consentiment? Per què recau sobre la dona el 
consentiment?

 X A més, hem de qüestionar la construcció ge-
neritzada del consentiment: “consentir apareix 
com un verb femení, elles són les que resis-
teixen o concedeixen, en canvi, els homes són 
els que busquen el consentiment”.

Perspectives d’anàlisi del consentiment:

 X Jurídica: “el consentiment com a producte 
d’una decisió individual, conscient, autònoma, 
lliure, racional, presa en igualtat de condicions. 
És la que impera”.

 X Feminista: “el consentiment no és un atribut in-
dividual, sinó un fenomen amb expressions a 
escala individual, un problema d’ordre estruc-
tural que s’experimenta com a personal (Pérez, 
2016:756)”.

• El consentiment generitzat fa referència a 
“els homes proposen i les dones disposen”. 
Cal prendre consciència que el mateix 
fenomen del consentiment està basat en 
els rols i estereotips de gènere. 

HOMES DONES

Paper actiu de demanar, 
proposar, insistir i convèncer: 

assetjar

Subjecte del desig sexual

Socialitzats per a acumular 
habilitats de conquesta, han 
d’aconseguir sempre alguna 

cosa

Ser demanades, passives, 
objecte de la insistència i de 

consentir o no: resistència

L’objecte del desig sexual

Les dones s’exigeixen i són 
exigides socialment per 
a controlar o detenir als 

homes en el seu intent per a 
conquistar-les

Hem naturalitzat que siguin les dones les qui hagin de 
consentir, i això té una utilitat en el dia a dia. Però a l’hora 
de promoure la transformació, hem de vigilar de no re-
produir els estereotips. Com per exemple, els següents: 
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 X Campanyes de prevenció de violències se-
xuals que van dirigides a les dones.

En l’avantprojecte de la Llei orgànica de garantia integral 
de la llibertat sexual:

 X Es fa una nova definició del consentiment, en-
tenent que aquest no existirà quan “la víctima 
no hagi manifestat lliurement per actes exte-
riors, concloents i inequívocs, d’acord amb les 
circumstàncies concurrents, la seva voluntat 
expressa de participar en l’acte”. És la forma ju-
rídica del lema “només sí és sí”.

 X Però la idea que les dones hagin de dir “sí” per-
què es presumeixi el seu consentiment és pro-
blemàtica, pel que fa a la forma en què s’entén 
la sexualitat de les dones (Laura Macaya). 

• Es presumeix que les dones d’entrada 
no tenim com a prioritat la satisfacció del 
propi plaer físic, sinó que prioritzem in-
teressos més elevats (amor, afectivitat o 
parella). Per això, no és estrany que par-
tim del no i que hàgim de dir que sí per 
manifestar que volem relacionar-nos se-
xoafectivament, fet que reprodueix els 
estereotips de gènere (dones amb poc 
interès sexual, fràgils, etcètera).

• En canvi, als homes se’ls pressuposa 
amb una disponibilitat sexual total i con-
tinuada. 

Tanmateix, aquesta llei torna a incidir en els mandats de la 
feminitat patriarcal, partint de la base que la fràgil identitat 
femenina no està capacitada per articular una negativa o 
establir un límit sexual. 

Diferència entre desig i consentiment:

 X El patriarcat ha anul·lat el desig de les dones, 
però també la seva voluntat (consentiment).

 X No tenir desig i consentir tenir la relació no és 
necessàriament una violació (les dones tenen 
agència per decidir).
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• Desig de complaure a l’altre.

• Per feina.

• El desig es pot moure i desplaçar-se en 
qüestió de segons, el fet que algú no 
n’estigui gaudint, no senti desig o es pugui 
sentir incòmode i segueixi mantenint la 
relació, no té per què implicar sempre 
un dany o una agressió. Forma part de 
l’experimentació, i reduir-ho així en el codi 
penal limita la llibertat de les dones i les 
converteix en subjectes fràgils. 

 X Tenir desig i no consentir la relació serà una 
agressió, sempre.

 X Sempre hi ha senyals paraverbals, corporals, 
que ens diran si una persona no vol mantenir 
amb nosaltres una relació sexual.

No és consentiment:

 X Quan ho ignora.

 X Mostra dubtes.

 X Diu “espera, no em ve de gust”, està adormida, 
ha begut o està marejada, està inconscient, diu 
“no”.

 X Silenci (“si no ha dicho que no!”, “però si són 
coses boniques!”).

 X No s’hi resisteix físicament (“ella s’ha deixat”, 
“podria haver-ho parat si hagués volgut”).

 X La manera de vestir (“però si va ensenyant el 
cul, què volen!”).

 X Camina, balla o es mou d’una manera deter-
minada (“és ella que m’ha provocat tota la nit... 
m’ho estava demanant a crits!”).

 X Quan una persona es troba intoxicada, borra-
txa, inconscient, sota efectes d’una substància.

 X Si s’han tingut relacions en el passat “ho hem 
fet altres vegades i sempre t’ha agradat”.

 X Canvia d’opinió “abans m’has dit que sí, ara no 
em deixis mitges!”.
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Hem de continuar incidint amb la importància de generar 
altres imaginaris i discursos que no passin pel consenti-
ment (responsabilitat de la dona) per evitar agressions 
sexuals.

6. Terror sexual

Si som un col·lectiu que volem fer front a les violències 
sexuals, és important que en aquesta lluita evitem repro-
duir el que l’activista i investigadora Nerea Barjola assen-
yala com a terror sexual. Aquest terme fa referència a 
“el conjunt social a partir de pel·lícules, de contes, dels 
discursos dels mitjans de comunicació sobre casos de 
violències sexuals, etcètera, configura un imaginari de 
“terror” que fa que les dones acabin sentint-se insegures, 
indefenses i vulnerables a certs espais, sobretot a l’espai 
públic”. Això ha suposat una limitació dels nostres drets i 
llibertats (deixar de caminar per certs espais públics quan 
és de nit, passejar soles i tranquil·les, poder ocupar l’espai 
públic vestides com vulguem, deixar de fer autoestop, et-
cètera). A més, moltes dones acabem incorporant aquest 
terror sexual —fent-ne cas—, percebent els nostres cos-
sos com a dòcils, dèbils i que poden ser violentats en 
qualsevol moment; és la indefensió apresa.

Per poder fer front a aquest terror sexual, cal:

 X Visibilitzar altres tipus de relats enfront del te-
rror sexual: empoderament de les dones i 
persones LGTBIQ (autodefensa), organització 
política, etcètera.

 X Mobilitzar-nos davant les violències masclistes 
i sexuals.

Recursos bibliogràfics

• Barjola, N. (2018). Microfísica sexista del poder. El 
caso Alcàsser y la construcción del terror sexual. 
Barcelona: Virus.

• Cruz, S. (2017). Voces contra el silencio. Mitos 
y realidad de las violencias sexuales ejercidas 
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contra mujeres jóvenes. Centro de Atención 
Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, 
Madrid. Disponible a www.comunidad.madrid/
sites/default/fi les/doc/justicia/mitos_y_
realidades_violencias_sexuales_mujeres_j-
venes_sonia_cruz.pdf

• Serra, C., Garaizábal, C i Macaya, L. (2021).
Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la 
identidad. Bellaterra: Barcelona. 

• Bibliografia web

• Violències sexuals, disponible a 
www.drogasgenero.info/noctambulas/web-
www-violenciessexuals-org/

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/justicia/mitos_y_realidades_violencias_sexuales_mujeres_j-venes_sonia_cruz.pdf
https://www.drogasgenero.info/noctambulas/web-www-violenciessexuals-org/
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CAPÍTOL 3

Abordatge i 
acompanyament de les 
violències sexuals 
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Marc jurídic de les violències sexuals:

 X La Llei catalana 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista, estableix 
que la definició de violència sexual i abusos 
sexuals comprèn qualsevol acte de naturale-
sa sexual no consentit per les dones, inclosa 
l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà 
de violència, d’intimidació, de prevalença o de 
manipulació emocional, de relacions sexuals, 
amb independència que la persona agressora 
pugui tenir amb la dona o la menor una relació 
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

 X La Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia inclou com a maltractament l’explotació i 
els abusos sexuals quan es tracta de menors i 
noies adolescents. 

 X La Llei 11/2014,5 per erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia també defineix els dife-
rents tipus de discriminacions i d’assetjament 
que poden patir les persones LGTBI per raó de 
la seva expressió i orientació sexual. 

 X Codi penal: quines són les conductes tipifica-
des penalment?

 a és la normativa actual en matèria de violències se-
xuals, però és cert que no és suficient. Moltes vegades, 
el circuit legal propicia revictimitzacions, ja sigui per qües-
tionaments i dubtes en la versió de la víctima, per falta 
d’humanitat en els tràmits burocràtics i administratius o, en 
general, per la falta de transversalitat de la perspectiva de 
gènere en el dret administratiu i penal. 

Així, és important tenir en compte el marc legal, però és 
més important posar l’experiència de la persona al cen-
tre. A continuació, us donem algunes eines i recursos per 
a l’acompanyament de persones que han viscut alguna 
agressió masclista o sexual i per posar a la persona al cen-
tre:

Primer de tot, cal que la persona se senti segura. Per tant:
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• Para l’agressió i crea un espai de seguretat 
física i emocional. 

• Presta atenció i deixa que la persona s’expressi 
completament. 

• No minimitzis el que la persona sent o pensa 
sobre la violència viscuda.

• Creu-la i no la jutgis “et crec, no és culpa teva, 
no està bé el que has viscut, soc aquí per 
escoltar-te...”. 

• Evita tractar-la com una víctima.

• Expressa la teva empatia.

I si veus que la persona té sentiments molt forts, o no 
recorda tot el que li ha passat: és normal, acaba de patir 
una agressió. Hem de respectar el seu procés i donar-li 
temps. És important connectar-la al present i fer-li saber 
que té el poder de decidir d’ara en endavant. 

Igual d’important és el dret a la informació: saber què cal 
fer per denunciar, què pot comportar. Que pugui escollir 
si vol fer-ho ara o en un altre moment. També cal saber 
les conseqüències físiques i psicològiques de la violència 
per valorar quin tipus d’acompanyament social, jurídic, 
emocional i comunitari pot tenir per començar un procés 
de reparació i de transformació de la violència viscuda.

• Busca xarxes de suport, respecta les seves 
decisions i ajuda a connectar-la amb les seves 
necessitats. És a dir, veure si necessita un got 
d’aigua, parlar amb alguna amistat, anar a un 
altre espai, ser escoltada, etcètera. 

• Coneix els teus límits a l’hora d’acompanyar 
la persona i respecta el teu temps, el teu 
ritme, per poder estar allà: potser necessites 
descansar o més persones de suport que et 
donin suport a tu per acompanyar, etcètera. És 
molt important la teva cura.

Ara, et volem donar a conèixer els recursos i serveis 
d’atenció que hi ha al municipi de Barcelona tant per si 
has patit una agressió tu com una persona que coneguis 
del teu entorn.  
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• 112 Emergències.

• Al telèfon 24 hores 900 900 120 contra la 
violència masclista.

• CUESB: Centre d’Urgències i Emergències 
Socials.

• PIAD: Punt d’Informació i Atenció a les Dones 
(del teu barri).

• OND: Oficina per la No Discriminació.

• Centre LGTBI de Barcelona.

Si has patit un abús o una violació tu o una persona del 
teu entorn, i en aquell moment tens les forces i energies 
per acostar-te a un hospital, en el cas que qui ho hagi patit 
sigui menor d’edat pot acudir a l’Hospital Vall d’Hebron i 
en el cas de ser major d’edat pot acudir a l’Hospital Clínic. 

Una vegada hem fet aquest primer acompanyament i 
escolta activa de la persona agredida, és molt important 
compartir la informació següent perquè sàpiga què fer 
en cas d’agressió sexual. Sobre tot perquè ningú ens ha 
ensenyat què podem fer en aquests casos, quines són les 
nostres possibilitats, què ens cal per fer una denúncia. És 
important transmetre-la i que la persona pugui escollir si 
vol utilitzar aquests recursos o no. 

En cas de patir una agressió sexual, en primer lloc:

• Ves al metge. No et dutxis ni et canviïs de 
roba per conservar proves que resultin útils 
per esclarir els fets. Tot i que en el moment no 
decideixis denunciar-ho, és una eina que pot 
servir per si més endavant canvies d’opinió.  

• Si no ets a l’hospital, i tens voluntat de posar una 
denúncia, apropa’t a la comissaria més propera 
o al jutjat de guàrdia de la Ciutat de la Justícia. 

• En fer la denúncia és important tenir assistència 
jurídica.

• Abans de fer la denúncia assegura’t de tenir 
assessorament jurídic especialitzat en violències 
sexuals per tal de tenir més garanties durant el 
procés. 
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En aquest sentit, també pots consultar els recursos se-
güents:

a. SARA: Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida

b. ICD: Institut Català de les Dones. 

c. AADAS: Associació d’Assistència a Dones 
Agredides Sexualment 

d. Associació de Dones Juristes

e. Espai dels Drets a la Seu de Ca la Dona 

f.  Associació Hèlia Dones 

g. PIAD: Punt d’Informació i Atenció a la Dona 
(del teu barri).
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CAPÍTOL 4
Estratègies i bases per 
crear un protocol contra 
agressions sexuals a les 
activitats d’oci a l’espai 
públic
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En aquesta càpsula parlarem d’algunes estratègies per 
abordar les violències masclistes i sexuals als espais d’oci 
del barri, per respondre a qualsevol tipus d’agressió que 
es pugui donar durant una festa.  

Els protocols per la prevenció i l’abordatge de les violèn-
cies masclistes i sexuals són eines per detectar situa-
cions de violència i orientar-ne la intervenció. Es tracta 
d’una eina de posicionament col·lectiu que fa front a les 
violències masclistes i sexuals de manera coherent, con-
sensuada i conjunta, sobretot si el protocol és creat pel 
mateix col·lectiu. Aquesta eina complementa les eines ja 
existents i amplia la capacitat local d’incidir d’una manera 
coordinada en la prevenció i actuar enfront de les agres-
sions masclistes i sexuals, en el context dels espais públics 
d’oci i festes dels municipis.

Els protocols, i també els seus processos de creació, tam-
bé serveixen per prevenir i sensibilitzar sobre les violèn-
cies masclistes i sexuals, els seus tipus i modalitats, i les 
seves conseqüències per treballar en la transformació 
del sistema patriarcal en el qual vivim. En aquest sentit, 
molts dels protocols volen també ajudar a identificar 
dinàmiques androcèntriques i sexistes que es donen als 
col·lectius i en els seus espais, com ara les dinàmiques as-
sembleàries, el llenguatge sexista, els discursos i la imatge 
que es projecta, l’organització interna o la priorització de 
certs temes o espais de treball.

Un punt clau que ha de tenir un protocol és saber detec-
tar les violències masclistes i sexuals, per això és impor-
tant formar-se i revisar-se. Moltes vegades, hi ha col·lec-
tius que no anomenen cap situació de violència, ja sigui 
perquè no les veuen, perquè fa por anomenar-les pel 
que pugui passar o bé perquè les neguen d’entrada. Per 
això, us deixem unes preguntes de reflexió: 

- Quina cultura estic creant al meu col·lectiu i al meu 
barri si no parlo quan es dona una agressió? 

- Quina cultura estic creant si excuso l’agressió d’algú? 
- Quina cultura estic creant quan algú fa un comentari 

sexista, masclista o racista i no dic res?
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Abans d’iniciar un protocol, cal preguntar-se i tenir en 
compte:

• En quin moment es troba el grup de treball?

• Què es mou en l’àmbit emocional, quines 
resistències hi ha, quins antecedents o casos 
anteriors d’agressions sexuals hi ha?

• Com es durà a terme la creació del protocol?

• Quina temporalitat tindrà?

• De quins recursos econòmics disposem?

• Qui el liderarà i per què?

• Qui farà l’acompanyament emocional durant el 
procés (gestió de conflictes, etcètera?)

A continuació, us presentem una diversitat d’escenaris 
on pot actuar un protocol:

FESTES

Festes majors

Festes alternatives

Festes majors

Festes de barri o carrer organitzades per associacions veïnals

ESDEVENIMENTS

Esdeveniments veïnals

Esdeveniments esportius

Esdeveniments d’efemèrides

FESTIVALS

Festivals de música

Festivals culturals 

ESTABLIMENTS D’OCI

Barres

Discoteques

Discoteques mòbils

Bars

Guinguetes
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Passos que cal tenir en compte per elaborar un protocol:

 

Les bases per crear un protocol:

• Partir d’un mateix marc comú i posicionament 
polític vers les violències sexuals i com actuar 
davant d’aquestes

• Àmbits d’aplicació (espais d’oci públics, privats...)

• Qui gestiona el protocol

• Gestió de la informació 

• Informació del protocol accessible (cartells, 
tríptics, etcètera)

• Estratègies intervenció

- Focus estratègies d’intervenció: qui ha 
causat dany, qui l’ha rebut, comunitat

- Equip atenció
- Fases d’intervenció

Ara us compartirem algunes accions que cal considerar 
dins d’un protocol, que s’hi poden incloure per prevenir 
i actuar davant les violències sexuals en contextos d’oci 
al vostre barri: 

1. Accions preventives:

a. Fer una diagnosi dels espais de la festa i els 
entorns perifèrics que poden produir un 
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augment de la percepció d’inseguretat (es-
pais foscos, males condicions, manca de vi-
sibilitat).

Reflexions: 

• L’espai condiciona totalment la percep-
ció de seguretat. Els recorreguts, espe-
cialment els de tornada a casa, es perce-
ben com a insegurs i s’evita transitar-hi. La 
manca de visibilitat i d’il·luminació condi-
ciona la utilització dels espais, que que-
den deserts; augmenta la inseguretat i es 
perceben aquests espais com més pro-
pensos a ser llocs on patir una agressió o 
ser assetjada. 

• Així, seria necessari que s’il·luminessin i es 
donés més visibilitat als espais que s’han 
identificat com a insegurs, així com a 
l’hora proposar activitats i altres iniciatives 
que afavoreixin els llaços socials. 

b. Gràfics: 
• Cartells interns específics explicatius sobre 

les línies d’actuació en cas d’agressió, dins 
de la barra (pautes d’actuació)

• Cartells preventius i de sensibilització per 
la zona de festes i concerts.

• Cartell d’adhesió i col·laboració amb la 
campanya “Si et sents agredida, vine al 
Punt Lila” “No fotis enlaire la festa”

• Material de sensibilització (fulls de mà, 
llibrets, adhesius, bosses, samarretes...)

c. Audiovisuals: fer un vídeo preventiu
d. Canals personalitzats:

• Falques entre concerts 

• Campanya comunicativa a les xarxes so-
cials. 

• Sessió formativa per fomentar la corres-
ponsabilitat envers les conductes sexistes 

• Tallers sobre prevenció de violències 
sexuals
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e. Canals massius: Notes de premsa, ràdio, pro-
grama de festes, altres eines web

f.   Fer xarxa entre col·lectius del barri
g. Espai públic: 

• Regulació de les ordenances per asse-
gurar espais lliures de comportaments 
i actituds d’assetjament sexual i d’altres 
comportaments discriminatoris als espais 
públics i d’oci.

• Millorar la il·luminació i la sensació de se-
guretat, evitar les aglomeracions en l’ús 
de l’espai, diversificar l’oferta d’activitats i 
horaris a tots els públics.

• Senyalització dels punts de suport.

2. Accions de detecció:

h. Punt Lila:
• Espai visible amb bona senyalització i ex-

plicació de com arribar-hi.

• Situat estratègicament i amb informació 
diversa i inclusiva que reflecteixi la diver-
sitat de les realitats de les dones i dels 
col·lectius LGTBI.

• Professionals formats com a persones de 
referència al Punt Lila.

• Parelles d’agents per fer itinerància pels 
espais de festa.

• Voluntaris amb formació per fer tasques 
de suport.

• Promoure l’augment dels punts de suport 
liles.

i. Festa major:
• Regular l’expedició de llicències i afegir al 

plec de clàusules la necessària adhesió al 
protocol per part dels establiments, bars 
i barres de festa, facilitant la formació del 
seu personal en totes les barres de festa 
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major per col·laborar en les actuacions 
d’atenció marcades en el protocol i acon-
seguir que hi hagi una persona de re-
ferència en cada barra o fer aportacions 
econòmiques per a la instal·lació de l’es-
tand d’atenció.

• Ampliar i augmentar la representació de la 
diversitat cultural i de propostes feministes.

• Recollir totes les agressions a través de 
l’observatori.

• Fer un comunicat de rebuig en cas 
d’agressió sexista.

3. Accions d’atenció:
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Per últim, a l’hora d’atendre agressions sexuals, volem 
compartir com pot ajudar la mirada restaurativa per 
acompanyar processos de responsabilització i justícia da-
vant d’aquestes situacions:

La violència sempre genera una necessitat de justícia, i 
per les violències sexuals que han estat silenciades i im-
punes al llarg de la història, encara més. Alhora, també és 
necessari un canvi de patró perquè aquestes violències 
no es continuïn reproduint. 

La mirada restaurativa ens ofereix un marc per a la gestió 
dels conflictes i les agressions en diferents àmbits (judicial, 
familiar, comunitari, educatiu, etcètera). Aporta una nova 
perspectiva en la qual les persones podem aprendre de 
les situacions de violència assumint responsabilitats i re-
parant els danys causats. 

En canvi, la mirada punitiva posa el càstig al centre. Per 
tant, ofereix seguretat puntual o aïllada per a la persona 
agredida, però no té en compte les seves necessitats ni 
repara el dany. Tampoc qüestiona les estructures que ge-
neren la violència, entre altres aspectes. Si apartem de la 
societat totes les persones que cometen un acte violent 
serà molt difícil que hi hagi una comprensió d’aquestes 
dinàmiques, i no tindran oportunitat d’aprendre a relacio-
nar-se des del compromís i la responsabilitat dels seus 
actes. 

Els delictes greus són la punta de l’iceberg, i es pro-
dueixen perquè hi ha tota una sèrie de violències més 
subtils que permetem socialment i que queden silencia-
des, com hem vist en les càpsules anteriors. 

És cert que no totes les persones estan preparades per 
passar per un procés d’assumir responsabilitats perquè 
implica reconèixer els fets, tenir empatia per la part agre-
dida, comprometre’s a transformar certs comportaments 
i conductes, entre d’altres.  Les persones que no estan 
preparades poden ser un perill social, i aquí és on cal 
marcar un gran límit per protegir la part agredida. Neces-
sitem tots els recursos que estiguin al nostre abast, i la 
justícia punitiva també és un d’ells, però no l’únic. 
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