
PROPOSTA DE MESURES PER A L'ERADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE A LA CIUTAT DE TARRAGONA

Introducció

A través d’aquest document, des de la CUP de Tarragona volem fer visibles avui, dia 25 de

novembre, un seguit de mesures per a l'eradicació de les violències de gènere (VdG a partir

d'ara). El següent document està organitzat en funció de si aquestes mesures són encarades a

la  intervenció, és a dir, quan el problema ja s'ha desenvolupat i que per tant cal actuar de

manera immediata i efectiva. Les mesures  preventives per altra banda, dedicades a impedir

que el conflicte s'esdevingui i per últim les mesures de  sensibilització orientades a garantir

que el conjunt de la ciutadania és coneixedora del conflicte i que per tant se'n responsabilitza

a nivell social. 

Actualment, veiem com la igualtat de drets es continua aplicant des de d’una perspectiva

patriarcal,  perpetuant els desequilibris de les relacions entre dones i  homes. Les persones

patim molts tipus de violència: la violència econòmica, de classe, racista, la tortura, bèl•lica…

Però hi ha una violència específica contra les dones i que s’ha emprat com a instrument per

mantenir  la  discriminació,  la  desigualtat,  les  relacions  jeràrquiques  i  el  poder  dels  homes

sobre les dones: la violència de gènere, la violència masclista. Segons el Consell  d’Europa,

entre el 20% i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la violència a mans de la seva

parella, sense que hi hagi cap tipus de diferència de categoria social o de grup d’edat. 

Quan parlem de conflicte  o de violències,  no és envà.  El  problema de les  VdG,  tot  i  que

silenciat,  és  una  de  les  problemàtiques  actuals  més  rellevants  no  tan  sols  per  les  seves

conseqüències, sinó perquè les xifres ens demostren que cada vegada és més alt el nombre de

víctimes. Les dades ho exposen ben clar: cada cinc dies mor una dona a Espanya assassinada

per la seva parella o ex parella. Uns dos milions de dones són esporàdicament o contínuament

víctimes de la violència de gènere, però només set-cents mil es reconeixen com a tal1. 

1  Dades extretes de la Macroencuesta de l’Instituto de la Mujer de 2006, accessibles a 
https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/IIImacroencuesta.2006.IM.
pdf



Les VdG sovint s'excusen a partir de tòpics i d'externalitzar la responsabilitat del conflicte cap

a  col•lectius  més  desafavorits.  El  següent  gràfic,  extret  de  les  dades  proporcionades  pel

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de l'any 2013, demostra clarament com la VdG

creix en augment entre les noies més joves i sobretot de nacionalitat espanyola. La qual cosa

trenca amb els  discursos institucionals,  gens referenciats a partir  d'evidències científiques,

sobre les causes del problema i que, per tant perpetua una sèrie de mesures preventives que

ja s'han demostrat inoperants.

Font: 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2013

Tanmateix, és important remarcar que aquesta violència que es dóna en el si de les relacions

sexo-afectives  (parelles  o  ex-parelles),  no  és  l'única  forma  de  violència  de  gènere.  Si  bé

aquesta és la forma més virulenta, la més crua i més dramàtica doncs estem parlant d'una

forma que en els seus casos més extrems acaba en assassinats, no es tracta de la més estesa. 

Com en el cas d'un iceberg, la VdG en el si de la llar és només la punta visible, però que resulta

molt més petita que el que trobem amagat sota la superfície. La part que roman oculta, afecta

moltes més dones però no és visibilitzada pel discurs dominant. Fem referència a la violència

econòmica de gènere (la discriminació que pateixen les dones en el terreny laboral pel fet de

ser dones, per exemple), les agressions sexuals que no es donen en el sí de la llar i que van des

del comú assetjament de carrer fins a les violacions, passant per les agressions que es donen

en l'àmbit d'oci nocturn. També ens referim a l'estesa pressió estètica, que afortunadament

comença a tractar-se amb l'atenció que mereix gràcies, en part, a la darrera campanya contra



victoria's  secret;  i  a  la  doble  o  triple  jornada  laboral,  que  esgota  les  dones  físicament  i

psíquica, com a conseqüència de l'encara repartiment desigual de les tasques de cura.

1. MESURES D'INTERVENCIÓ

1.1. Cultura 

És  imprescindible  incrementar  l'oferta  d'espais  propis  per  a  dones,  especialment  per  a

aquelles en risc d'exclusió social. Els espais propis són fonamentals per a l'apoderament de les

dones, ja que aquests no només permeten adquirir nous coneixements i habilitats, la qual

cosa ajuda a millorar l'autoestima, sinó que són espais on poder parlar, conèixer altres dones,

intercanviar experiències i compartir neguits. 

Es tracta, en definitiva, d'impulsar espais on les dones puguin teixir vincles emocionals que

posteriorment poden esdevenir vincles de solidaritat. En el cas de dones que es troben soles

perquè han passat tota la vida exercint de mestresses de la llar i no han adquirit habilitats

socials, en el cas de dones que no tenen recursos econòmics per a permetre's activitats de

lleure, o en el cas de dones d'origen magrebí que tenen limitacions culturals per a compartir

relacions  emocionals,  el  fet  d'incrementar  els  espais  on  hi  puguin  desenvolupar  activitats

gratuïtes és especialment important. 

L'objectiu és combatre la soledat en la que es troben moltes dones que acaben entrant en

depressions, però també evitar que una dona no denunciï un cas de VdG per por de trobar-se

completament sola i aïllada de la societat.

1.2. Economia

1.2.1. Dotar d'ajudes econòmiques a aquelles que ho necessiten

La legislació vigent condueix a les dones migrades a una situació de vulnerabilitat per sobre de

les dones nascudes a l'Estat espanyol. La coacció d'aquestes a través de les retallades en els



pressupostos per a la dotació d'ajudes familiars cada vegada és més escassa, incrementant a

aquesta dificultat el fet que per rebre determinades ajudes les dones han de demostrar no

haver viatjat als seus països els anteriors dos anys així com, no fer-ho durant el temps que se'ls

concedeix l'ajuda.  Aquest  fet,  tanca les portes a  la dona migrada a veure la seva família,

demanar ajuda externa en cas que la necessiti,  tancant-la en un marc d'exclusió de difícil

sortida.  A les  dones migrades des de les institucions  locals  se'ls  ha de reconèixer  la  seva

situació de vulnerabilitat, i com a tal, han de ser defensades i ateses. Cal que tots els recursos

destinats contra la VdG, arribin també a totes les dones immigrants i si en tenen, als seus fills i

filles, estiguin o no en una situació regulada. Cal limitar les conseqüències negatives de la Llei

d’Estrangeria, la qual dificulta encara més que les dones denunciïn, per la por de l’obertura

d’expedients d’expulsió, de manera que moltes es veuen obligades a callar. 

1.2.2. Garantir una política d'habitatge adient que eviti la necessitat que dones segueixin

convivint en llars on es dóna violència de gènere 

La  política  d’habitatge  que  cal  seguir  en  aquests  casos  es  basa  en  ampliar  el  nombre

d’habitatges de lloguer de preu assequible per a emergències socials (en aquest cas situacions

de VdG). Millorar i incrementar la gestió de les ajudes al pagament del lloguer. En tercer lloc,

crear un parc públic d’habitatge de lloguer a la nostra ciutat que permeti cobrir les necessitats

reals de les persones en situació de risc social (VdG). Per últim, crear un programa de cessió

d’habitatges, destinats a la mobilització d’habitatges buits i  la seva disposició en lloguer a

preus inferiors als del mercat.

1.3.Seguretat 

Des dels òrgans locals, cal garantir una especialització dels recursos i formació de professionals

segons l'especificitat social i cultural de les dones. Com ja s'ha apuntat, les dones que pateixen

VdG són molt diverses, amb trajectòries diferents. Per tant calen professionals capaços/es de

tractar en igualtat totes les dones maltractades, adaptant els serveis existents a les necessitats

individuals. Aquests recursos han de garantir l'acompanyament de les dones i els seus fills i

filles (si en tenen), des del moment que decideixen marxar de casa o posar la denúncia fins



que aquesta es veu capaç de refer la seva trajectòria vital. Des de les cases d'acollida, les quals

s'han de convertir en espais d'oportunitats i de futur i no pas de por i despreocupació com són

moltes d'elles actualment, fins al compliment eficient de les garanties d'ordres d'allunyament

per part de la justícia.    

1.4. Judicial: garantir ajuda i assessorament jurídic a dones que hagin patit violència de 
gènere 

Les dones víctimes de VdG tenen dret a l'assistència jurídica immediata i especialitzada en tots

els processos judicials i els procediments administratius que tinguin causa directa o indirecta

en  la  violència  patida.  Aquesta  assistència  jurídica  serà  gratuïta  quan  les  dones  acreditin

insuficiència de recursos per a litigar. Tot i això i a nivell municipal cal:

- Garantir que totes les dones rebin atenció i assessorament jurídic gratuït.

- Ampliar els serveis que ofereixen assistència jurídica gratuïta.

- Generar més espais d’acompanyament a dones en situació de VdG en tot el procés

judicial. 

- Crear  espais  de  trobada  de  suport  mutu  entre  dones  que  han  patit  o  pateixen

situacions de VdG i entre professionals.

2. MESURES PREVENTIVES

2.1. Urbanisme

Una efectiva forma de combatre gran part de les agressions sexuals que es produeixen a les

ciutats és eradicant els «punts negres». Per a fer-ho, però, primer cal desenvolupar un mapa

on es detectin quins són aquests punts a la nostra ciutat, és a dir, aquells on es produeix un

major nombre d'agressions. Aquest estudi, alhora, ha de contemplar les mesures específiques

per a que cada punt negre deixi de ser-ho. A la vegada, un estudi d'aquestes característiques

podria ser d'utilitat per a recollir informació sobre els casos reals d'agressions sexuals, ja que al

ser un tabú social, moltes dones no s'atreveixen a denunciar.  



De cara a les futures obres urbanístiques, malgrat ara no ens trobem en un moment amb

perspectives que se'n facin, caldria tenir en compte la perspectiva de gènere per a evitar la

creació de nous punts negres. 

2.2. Oci nocturn 

En aquest punt hi volem posar especial atenció ja que les recerques científiques apunten que

un dels espais on s'estan incrementant els casos de VdG a l'Estat espanyol és als espais pròxims

a les zones d'oci nocturn, com ara a prop de discoteques, zones de festa massiva i d'abús del

turisme sexual  (Saloufest...),  etc.  Aquest   increment  demostra  una vegada  més  que  s'han

d'evitar  les  actuacions  preventives  ja  dutes  a  terme.  S'han  d'evitar  les  campanyes  que

responsabilitzen les dones dels abusos, considerar que la dona ha de limitar el seu consum

d'alcohol per prevenir el conflicte per exemple implica fer recaure sobre ella la responsabilitat

d'evitar o no una agressió. Les campanyes han de seguir una línia preventiva a curt termini, i

una transformadora a mitjà i llarg termini. La línia preventiva passa per canvis en el context

d’oci i per la intervenció de tercers. Pel que fa als canvis en el context d’oci i de festes, és

necessària una intervenció dels/les responsables i personal de locals o dels organitzadors de

les festes davant les agressions. Allò que és efectiu és el disseny de protocols d’actuació que

permetin  una  intervenció  en  les  primeres  fases  de  la  violència,  com  per  exemple  en  cas

d'assetjament,  desnaturalizant  determinades  actituds  d'aquests  contexts.  de  manera  que

aquest tipus de agressions passin a estar menys naturalitzades en aquests contexts.      

Pel que fa la transformació, cal una socialització preventiva que eviti potenciar homes amb

actituds agressives, les mesures preventives poden protegir la víctima, però l’objectiu ha de ser

sempre l'eradicació dels agressors. 

2.3. Educació preventiva

Partint del caràcter social en què es basa la VdG, s’ha de treballar per la seva eliminació des de

la base de l’educació i la socialització preventiva, desmitificant els models amorosos desiguals i



d’atractiu que segueixen pautes de masculinitat hegemònica, per tal d’evitar qualsevol tipus de

violència  en  les  diferents  relacions,  tant  en  les  relacions  estables  com  en  les  relacions

esporàdiques.

Concretament, en edats infantils convé una educació basada en evitar la influència de models

de  conducta  violents  i  assenyalar  als  mateixos  com  una  aspecte  negatiu  a  evitar.  És  una

educació que ha de centrar-se en evitar que els patrons de conductes violents arribin als petits

i petites. Això no implica censura, ni molt menys, només canviar els patrons de referència de

conducta. Durant l'adolescència, no només s’han de donar referents igualitaris, sinó que s’ha

de treballar per tal de desmuntar concepcions ja presenta que suporten la violència. El que és

realment rellevant és tractar aquelles formes violència menys visibles, per fer-ho convé obrir

espais de diàleg per divulgar coneixement sobre què és i no és violència per poder formar a

una ciutadania capaç d'intervenir en el seu entorn més proper. 

Per altra banda, la funció educativa i socialitzadora que tenen els mitjans de comunicació, en

forma de revistes, sèries, pel•lícules, etc., sobretot en el sector jove, ha de servir per prevenir

la violència de gènere. Per això aquesta funció cal que sigui enfocada des de l’oposició a tot

tipus de maltractament. I tanmateix, des de la presentació de l’atracció cap a models de relació

basats en la igualtat i el respecte mutu.

3. MESURES DE SENSIBILITZACIÓ

3.1. Cultura 

3.1.1. Oferir activitats no sexistes 

Amb l'objectiu  de contribuir  a  la construcció quotidiana d'espais  comuns sense violència i

fomentar nous models de relacions cal oferir activitats culturals no sexistes i antipatriarcals a la

nostra ciutat i facilitar eines per combatre els estereotips i rols sexistes, el llenguatge sexista, la

pressió estètica, etc. Aquestes activitats culturals i d’oci  s’han d’adequar a  les necessitats i



interessos de les dones, han de ser gratuïtes,  s’han de realizar en horaris que permetin la

participació de totes les persones, han de tenir en compte la conciliació familiar i laboral i han

d’impulsar la creació de xarxes entre dones. 

És necessari que a través d’aquestes activitats es fomenti les referències femenines i es faci

visible el  paper que han exercit les dones en els diferents àmbits (literari,  històric,  artístic,

urbanístic,…) al llarg de la historia en la nostra ciutat i que s’aposti per incloure en els itineraris

culturals turístics recorreguts històrics i socials a través de les dones.

3.1.2. Denunciar espais sexistes 

Una ciutat antisexista no pot acollir impunement espais on es fomenten estereotis de gènere

que a més estan directament relacionats amb la VdG.  Un exemple  el  trobem al  el  centre

«Principessa GLAM», que converteix a les nenes en autèntiques princeses que poden guarnir-

se i desfilar posteriorment. El problema amb aquest tipus d'espai és que fomenten uns valors

que  posteriorment  esdevenen  carrerons  sense  sortida  per  a  les  dones.  Princeses  dolces,

submises,  delicades,  dèbils,  que necessiten  protecció,  etc.  Múltiples  estudis  relacionen les

relacions sexo-afectives en les que s'acostuma a produir VdG com a relacions que comencen

com un veritable conte de fades: nois durs que tracten com a «princeses» a les seves parelles,

majoritàriament adolescents, que les van a buscar i les porten a tot arreu, que les protegeixen,

i que desenvolupen sentiments de possessió absoluta envers elles. Aquests sentiments són els

mateixos que en un moment donat es capgiren, partint d'aquesta possessió «la vaig matar

perquè era meva». Lluny d'estar superats,   aquests prototips estan més de moda que mai

entre la població adolescent.

3.2. Espai públic

De la mateixa manera que comentàvem en el punt anterior, una publicitat lliure de VdG no pot

albergar publicitat sexista. Tarragona no ha de permetre que espais que potencien la pressió

estètica,  que  cosifiquen  el  cos  de  les  dones,  que  fan  apologia  de  l'anorèxia,  etc.  puguin



publicitar-se. Masses dones pateixen trastorns alimentaris com per a passar-ho per alt. Dones,

a més, que cada vegada ocupen franges d'edat i sectors de població més diversos. 

La llibertat d'expressió no pot atemptar contra la integritat de les persones ni contra la seva

salut. A Tarragona vam tenir un cas en el que una acció en contra de la pressió estètica va

acabar en aldarulls per una nefasta intervenció de la Guàrdia Urbana. En aquell moment la

societat  potser  estava  ben  poc  sensibilitzada  amb  aquesta  problemàtica.  Després  de  la

mediàtica contracampanya impulsada per tres estudiants dels EUA contra la marca Victoria's

secret, ningú pot obviar els efectes de la pressió estètica contra la salut física i emocional de les

dones. El consistori té el deure de demanar a les botigues que vigilin els seus aparadors així

com de negar-se a acceptar els diners d'aquelles marques que es volen publicitar a costa de la

salut de les dones.

3.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització pròpies o de la Generalitat 

Tot i  que ja s'ha anat comentant, la sensibilització rau en el desballestament de creences i

estereotips  culturals  que  sustenten  la  VdG.  Cal  establir  campanyes  tan  a  nivell  local  com

nacional,  sobretot  als  centres  d'educació  secundària,  adoptant  a  la  praxis  les  campanyes

desenvolupades per  la  Generalitat  o  col•lectius  com la  Plataforma contra  les  Violència de

Gènere,  basades per una banda,  a perpetuar models sexo-afectius igualitaris,  basats  en el

respecte mutu i l'atracció entre iguals, capgirant els paràmetres actuals de relacions amoroses.

Per altra banda, les campanyes contra les VdG han de mostrar el suport ferm a favor de les

víctimes  dels  col•lectius  que  les  recolzen  així  com  potenciar  la  denúncia  en  casos  de

maltractament i el què és més important, trencar  amb el silenci. 

3.4 Corresponsabilitzar el conjunt de la ciutadania 

Cal  coresponsabilitzar  la  societat  de  la  greu  problemàtica  de  la  VdG,  no  tan  sols  és

responsabilitat de la justícia si no que com s’ha esmentat ja en el document és necessari que

tant des de l’educació com de les institucions es dugui a terme un treball de conscienciació a



nivell de tota la societat. És per això que proposem que a nivell local es posi una placa a cada

espai on hi hagi hagut una víctima de VdG així com s’impulsi al mateix temps una campanya

vinculant a tota la ciutadania, un exemple podria ser la divulgació del lema: “Si no ho vols per

la teva mare, per les teves filles o per les teves germanes. No ho vulguis per ningú”.

CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE, TOLERÀNCIA ZERO

CUP (Candidatura d’Unitat Popular) de Tarragona

Tarragona, 25 de novembre de 2014


