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Apunts per al debat sobre... 
 
Violència contra les dones 
 
 
El dia internacional anomenat No més violència contra les dones, que se 
celebra cada any arreu del món va ser creat durant el Primer encuentro 
feminista Latinoamericano y del Caribe, organitzat a Bogotá 
(Colombia), l'any 1981. Així doncs, des de 1981 el dia 25 de novembre s'ha 
convertit en una commemoració més  a favor de la lluita pels drets de les 
dones i la no discriminació. La data va ser escollida en memòria del brutal 
assassinat que van patir les tres germanes Mirabal, activistes polítiques de 
la República Dominicana, per ordre del gobernant Rafael Trujillo, el 25 de 
novembre de l'any 1960. 
 
Encara no fa ni 15 anys que l'ONU va reconèixer, el 1993, els drets de les 
dones com drets humans i va declarar que la violència contra les dones era 
una violació dels drets humans. 
A partir de la Conferència de Beijing l'any 1995, el fenomen de la violència 
contra les dones o violència de gènere ha estat reconegut internacionalment 
com un problema social i ha adquirit una definició clara en el context dels 
drets humans i de la igualtat entre homes i dones però no va ser fins el 17 
de desembre de 1999 que, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea 
General de les Nacions Unides va declarar el 25 de novembre, Dia 
Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones. 
 
 
 
Què entenem per violència contra les dones? 
 
La violència contra les dones es defineix com qualsevol acte que suposi l'ús 
de la força o la coacció amb la intenció de promoure o perpetuar relacions 
de poder i de submissió entre homes i dones. El domini masculí, el sistema 
patriarcal i els valors culturals imperants han donat com a resultat aquesta 
discriminació sobre les dones.  
La identificació de la virilitat amb el poder que exerceixen els homes per raó 
de sexe i condició social, el que anomenem "masclisme" o 
"androcentrisme", va intrínsecament lligada a la idea estesa al llarg del 
temps que és totalment legítim que els homes imposin la seva autoritat 
sobre les dones, fent servir la violència si és necessari. 
A la violència contra les dones se l'anomena també violència de gènere amb 
l'objectiu de deixar clar que aquesta violència prové  d'una construcció 
social determinada i no d'una derivació espontània de la naturalesa.  
Sota aquesta denominació s'inclouen totes les formes de violència a les que 
es veuen sotmeses les dones per raó de sexe: maltractament psicològic, 
abús personal, explotació sexual i agressió física. 
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Com lluitar contra la violència vers les dones? 
 
En els últims anys s'estan produint al nostre país canvis i avanços 
importants  pel que fa als valors, les tradicions, els costums i les formes de 
vida, en una part considerable degut a la incorporació de les dones a la 
societat i a la vida pública, sortint de l'àmbit privat. Aquest fet ens ha portat 
que els casos de violència contra les dones surtin més a la llum. Violència 
n'hi ha hagut sempre però ara la coneixem més per la pressió social, pel 
paper que ha desenvolupat i desenvolupa el moviment de dones i 
l'associacionisme, perquè les dones perden la por, se senten recolzades i 
també pel rol que juguen els mitjans de comunicació.  
 
Tot seguit reproduïm dues taules: la primera amb dades sobre l'evolució del 
número de dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles i la 
segona sobre les denúncies presentades per les dones per maltractaments. 
 
 
Taula 1.- Evolució de les dones mortes per violència de gènere a 
mans de la seva parella o exparella a tot l'Estat Espanyol. (Números 
absoluts per Comunitats Autònomes) 
                           
 

 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
     Oct. 

 
ANDALUSIA  13  10 12 10 13 19 7 
ARAGÓ  0  0 1 3 2 2 3 
ASTÚRIES  1  0 2 0 2 0 1 
BALEARS  3  1 2 4 4 2 4 
CANÀRIES  2  5 5 7 6 2 5 
CANTÀBRIA  1  0 0 0 1 2 0 
CASTELLA LA 
MANXA 

 5  3 2 0 2 3 2 

CASTELLA LLEÓ  3  3 1 4 4 3 4 
CATALUNYA  9  8 7 7 12 11 5 
C. VALENCIANA  6  7 9 9 7 9 8 
EXTREMADURA  1  1 0 1 1 2 0 
GALÍCIA  2  4 0 3 5 2 0 
MADRID  4  17 6 4 5 5 4 
MÚRCIA  1  1 2 0 3 4 2 
NAVARRA  1  1 0 1 1 1 3 
PAÍS BASC   1  2 1 1 0 4 1 
LA RIOJA  1  0 0 0 2 1 0 
CEUTA  0  0 0 0 1 0 0 
MELILLA  0  0 0 0 0 0 0 

    
TOTAL   54  63 50 54 71 72 49 

 
Font: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Taula 2.- Denúncies presentades per dones, per Comunitats 
Autònomes, per maltractaments produïts per la seva parella o 
exparella. Números absoluts. Delictes + faltes. 
 
 
 
 
                                                           

2002 2003 2004 2005 
                                    
                                                                                                                          Fins agost 

 TOTAL  43.313 50.088 57.527 40.542

       
 ANDALUSIA  8.848 10.503 12.421 9.352 
 ARAGÓ  988 1.041 1.265 914 
 ASTÚRIES  1.000 1.248 1.354 1.012 
 BALEARS  1.351 1.704 2.136 1.542 
 CANÀRIES  3.981 4.630 5.377 3.611 
 CANTÀBRIA  496 608 651 463 
 CASTELLA LA 

MANXA 
 1.507 1.837 2.158 1.566 

 CASTELLA LLEÓ  2.045 2.167 2.367 1.678 
 CATALUNYA  5.113 5.187 5.611 3.531 
 C. VALENCIANA  5.235 6.415 8.053 5.636 
 EXTREMADURA  809 965 1.100 781 
 GALÍCIA  1.985 2.275 2.464 1.804 
 MADRID  6.776 7.914 8.869 6.141 
 MÚRCIA  2.076 2.460 2.516 1.756 
 NAVARRA  338 322 392 239 
 PAÍS BASC  22 21 14 7 
 LA RIOJA  257 314 309 220 
 CEUTA  212 234 240 139 
 MELILLA  274 243 230 150 

 
Font: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
 
De la lectura de les dades que ens ofereix la primera taula es pot deduir que 
hi ha hagut un increment notable els anys 2003 i 2004 però un lleu descens 
el 2005 si bé encara queden 3 mesos per finalitzar l'any ja que les dades 
estan al mes d'octubre. 
Per tant els índexs encara són molt alts i cal, des de tots els estaments i la 
societat civil continuar lluitant contra aquestes agressions, parlar del 
problema, denunciar-lo i sobre tot fer pedagogia de la cultura de la pau, la 
solidaritat i la no violència. 
A la segona taula s'aprecia un increment constant del nombre de denúncies, 
fet que denota que les dones perden la por a denunciar i adquireixen més 
consciència. 
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Quines mesures cal prendre? 
 
El 1r Congrés de dones del Baix Llobregat celebrat l'any 2002, va debatre 
en profunditat la violència contra les dones, els seus orígens i quines 
mesures i estratègies s'han d'adoptar per combatre-la tant a nivell local 
com general.  
Passats 3 anys, seria bo reflexionar sobre els avantatges que s'han obtingut 
i preveure les accions que creiem necessàries dur a terme a cada municipi. 
 
Assenyalar en primer lloc que, a nivell general ens hem de felicitar per 
haver aconseguit una Llei Integral contra la Violència de Gènere. Ara 
cal lluitar perquè s'apliqui amb rapidesa i agilitat. 
 
• A nivell comarcal, l'enquesta elaborada recentment ens dóna algunes 

dades esperançadores pel que fa a recursos que han posat en marxa, 
especialment els Ajuntaments, per lluitar contra la violència vers les 
dones. Un 68% dels Ajuntaments disposen del circuit local d'atenció a 
les dones víctimes de violència i un 16% tenen previst posar-lo en 
funcionament aviat. Es constata com la gran majoria dels Ajuntaments 
programen al llarg de l'any diverses mesures informatives sobre 
violència. S'editen guies de recursos, se signen protocols d'actuació, es 
fan campanyes de sensibilització a les escoles i als instituts. També 
destaca l'interès en formar les persones que treballen temes de 
violència: policia, assistents socials, personal administratiu i que cal, de 
vegades, millorar la coordinació entre regidories i organismes implicats 
en la gestió. El servei de teleassistència i  els convenis amb el consell 
comarcal són altres aspectes enumerats. 

 
Però malgrat aquests avanços, és necessari continuar treballant per 
aconseguir: 
 
• Una educació en igualtat en tots els àmbits de la societat, la família, 

l'escola, el treball. 
• Formació permanent, bàsica i especialitzada a persones que tracten amb 

dones que han patit o pateixen violència: policies, classe mèdica, 
treballadores i treballadores socials, jutges i jutgesses... 

• Suport psicològic i jurídic per a les dones que ho necessitin. 
• Informar,  en especial des dels mitjans públics locals, amb rigor i sense 

incitar a la violència. Vetllar perquè des de cada municipi i, en especial 
des de l'observatori de les dones als mitjans de comunicació, es respecti  
el codi deontològic i les recomanacions aprovades pel Col·legi de 
Periodistes i altres organismes implicats 

• Solidaritat vers les dones que pateixen violència 
• Tolerància zero contra les persones agressores 
• Millorar el funcionament dels circuits locals de violència contra les dones. 
• Foment dels telèfons gratuïts i confidencials perquè les dones disposin de 

tota la informació necessària sobre els recursos que les administracions 
i/o entitats posen al seu abast. 

• Donar suport i ajudar a enfortir el moviment associatiu a la comarca i a 
tot el país. 
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Recomanacions per al debat, l'anàlisi i les propostes de futur 
 
Analitzar la situació en què es troba cada municipi pel que fa a recursos i 
mitjans a l'abast de les dones que pateixen violència. 
 
Propostes d'accions i millores a dur a terme de manera immediata 
 
Debat sobre si cal programar accions integrals de lluita contra la violència  
vers les dones que incloguin actuacions per a la rehabilitació dels 
maltractadors. En quines condicions?  
 
Donar a conèixer a altres municipis accions o estratègies desenvolupades 
amb resultats satisfactoris 
 
Intercanvi d'experiències 
 
Altres accions referides a la informació i sensibilització per a dones de 
diferents cultures. 
 
Accions que es poden realitzar des del moviment de dones. 
 
 
Octubre de 2005 
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