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Conceptes 

• Domèstica

• Familiar

• De parella

• Violència de gènere

• Terrorisme patriarcal (Amorós, 2008)

Encarna Canet Benavent       Encontre Xateba 2017 2



ONU 1993

Assemblea Gral de Nacions 

Unides

LO 1/2004 de Mesures 

de protecció Integral 

contra la VG del Govern 

d’Espanya

Llei 7/2012 Integral 

contra la violència sobre 

la dona en l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana

Conveni del Consell d’Europa 

sobre prevenció i lluita contra 

la violència contra les dones i 

la violència de gènere o 

Conveni Istanbul (2011)

*Qualsevol violència que es

produisca contra la dona pel

fet de ser dona

*Dany o patiment físic.

*Psicològic.

*Sexual.

*Amenaces d’estos actes.

*Coacció.

*Privació de llibertat.

*En la vida privada i en la 

pública.

*Violència perpetrada pels 

Estats.

*Físic. 

*Psíquic.

*Sexual.

*En la parella actual o 

passada.

*Parella heterosexual.

*Físic

*Psíquic

*Sexual

*Econòmic

*Mutilació genital

*Tracta de persones

*Vida pública o privada

*Filles i fills menors

*Físic

*Psíquic

*Sexual

*Econòmic

*Matrimonis forçosos

*Mutilació genital

*Vida pública o privada

*Xiquetes menors de 18 anys

*Violació dels drets humans
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En 2012 en un de cada dos casos de dones assassinades l’autor era el seu company sentimental o un membre de la 
família. En el cas dels homes aquestes circumstàncies únicament es donen en 1 de cada 20 homes assassinats.

Una de cada tres dones ha patit violència física o sexual, principalment per banda d’un company 
sentimental.

700 milions de dones que viuen avui en dia estan casades des d’abans dels 18 anys i d’aquestes més 
d’una tercera part (250 milions) van ser casades amb menys de 15 anys.

Com a mínim 200 milions de dones i xiquetes vives avui en dia s’han vist sotmeses a la mutilació genital 
femenina, la majoria abans de complir els 5 anys, en els 30 països on hi ha dades representatives

El 43% de les dones dels 28 estats membres de la UE ha patit algun tipus de violència psicològica per banda 
del company sentimental.

En la Unió Europea del 45 al 55% de les dones han patit assetjament sexual des dels 15 anys d’edat. 

ONU Mujeres, 2016
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VIOLÈNCIA

ESTÈTICA
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Atenció assistencial individual 
sobre les conseqüències de la 

violència en la dona. 

Atenció apoderadora dona
Perspectiva feminista

Intervenció necessària.
Professionals imprescindibles

Quina percepció tenen?
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Canvi de model 
patriarcal
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Intervenció professional



Prevenció

Criteris generals

Drets de les dones

Singularitat de cada cas

Dificultats especials

Coordinació

Visió sistèmica

Interseccionalitat

Perspectiva de gènere

Enfocament psicosocial

Treball en xarxa

Intervenció professional

PERSPECTIVA 
FEMINISTA

AVALUACIÓ 
HOLISTICA Y 
SISTÈMICA

ACTUACIÓ 
INTERDISCI

PLINAR
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LO 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere del 
Govern d’Espanya.

Llei 7/2012 Integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana

Sanitari Judicial Policial
Serveis

Socials
Ensenyament

Mitjans de 
comunicació
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.

Font: CGPJ Memòria 2016.

Víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones per CCAA (2015).

Quarta CCAA 
en nombre de 
dones que han 
patit violència 
de gènere
(Balears, Canàries, 
Murcia i País 
Valencià)

Les dades
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CCAA 2014 2015 2016

Andalusia 27.452 28.024 28.375

Aragó 3.241 2.635 2.964

Astúries 2.486 2.359 2.706

Balears 4.687 4.658 5.193

Canàries 6.936 7.758 8.607

Cantabria 1.230 1.327 1.206

Castella i Lleó 5.132 4.644 4.329

Castella La Mancha 4.283 4.634 4.452

Catalunya 17.342 18.514 18.606

C. Valenciana 16.635 17.394 18.084

Extremadura 1.933 2.436 2.533

Galicia 5.209 5.210 5.104

Madrid 19.270 18.527 19.715

Murcia 5.039 5.034 5.915

Navarra 1.328 1.191 1.494

País Basc 3.990 4.232 4.771

La Rioja 549 616 443

ESPANYA 126.742 129.193 134.462

DENUNCIES PRESENTADES 
PER CCAA

Font: CGPJ 2017

Quarta CCAA en 
nombre de 
denuncies 
presentades 
(Andalusia, Madrid, 
Catalunya, País 
Valencià)

Les dades



Les dades
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Segona en nombre 
d’ordres de protecció

Última en cobertura 
de places en centres 
de protecció per 
ordres de protecció 
(Índex DEC, 2015)



Les dades

Estat Espanyol País Valencià

Denuncies (2016) 108.638 19.431

Ordres de protecció (2016) 37.958 4.617

Víctimes mortals (2016) 44 6

Dones ateses als CD24 hores (2016) 2.055 (79 menors)

Ajudes art. 27 LO 1/2004 (2016) 473 127

Ajudes lloguer habitatge (2015) 58

Habitatge social destinat a dones (2015) 18

Municipis que destinen habitatge social per a dones (2015) 10

Ajudes per causa de mort (2015) 10

Comissió interdepartamental per a la VG (reunions 2014-2015) 0

Fòrum de la CV contra la VG (reunions 2014-2015) 0

12

Font: Síndic de Greuges, 2017



Els recursos en el territori

CENTRES VG PROVINCIA PLACES

Centre d’emergències 1 Alacant 12 

Centre de Recuperació 

Integral

1 Alacant

1 València

1 Castelló

35 

24

35

TOTAL 106 places
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Objectius 

1-Conèixer quin és el discurs de les professionals 
que intervenen amb dones supervivents de la 
violència de gènere al País Valencià.

2-Conèixer quina és la representació que la 
premsa del País Valencià realitza sobre la 
violència de gènere.
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Conèixer quin és el discurs de les professionals que intervenen amb dones supervivents de la 
violència de gènere al País Valencià.
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Dona

Propostes
Violència de
gènere

Cura
professionals

Intervenció

Percepció de les 
professionals

Perspectiva
de gènere

Intervenció
general

Homogeneïtat
Punts
febles

Fortaleses
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Entrevistes

 Entrevista en profunditat. 
 Anònima.

 37 professionals.
 Castelló, València i Alacant.

 Treballadores Socials, psicòlogues, 
advocades, policies, jutges, integradores 

socials.
 Més de 10 anys d’experiència.

 CD 24 H, OAVD, Centres escolars, consulta  
privada, Jutjats, centres de salut, hospitals, 

serveis socials generals, CMIO, centres 
residencials...
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DIAGNÒSTIC
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Percepció 
sobre 

VG

Problema 
social

Major 
conscienciació

Societat 
patriarcal

Administració 
preocupada 

per xifres

No es 
destinen 

recursos a la 
prevenció ni 
als menors

Retrocessos 
en joves

Percepció sobre les dones

Percepció sobre la violència de 
gènere
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Intervenció de les professionals

• Temps insuficient

• Espais no adequats

• Escassos recursos materials i humans
Intervenció pròpia

• Desigualtat en la intervenció 

• Recursos a les capitals

• Poca proximitat dels recursos a la dona
Homogeneïtat

• Els recursos no incorporen esta mirada

• Les professionals no estan formades

• Depèn de la voluntat i formació de les professionals

Perspectiva de 
gènere
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Intervenció al País Valencià
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PROTOCOLS

INTERVENCIÓ 
PROFESSIONAL

RECURSOS

Hi ha molts. Burocratitzen el procés
No des de l’àmbit psicosocial

Desconeixement per les professionals

Intervenció enfocada cap a la denúncia
Atenció social complexa i saturada

Valoració del risc no és  idònia
No es realitza veritable atenció integral

No es realitza seguiment/acompanyament
Coordinació deficient

Desconeixement del treball en xarxa
Manca formació especialitzada→ Deficient detecció

Intervenció assistencialista→ Victimització

Falten recursos a tots els nivells→ Saturació
Ajudes econòmiques escasses i temporals

Difícil inserció laboral i l’accés a l’habitatge social
No es pot garantir la protecció de la dona 100%

Falta d’agilitat en l’atenció lletradaEncarna Canet Benavent       Encontre Xateba 2017



Cura cap a les professionals

• Es un treball que provoca esgotament emocional

• No es cuida a les professionals

• Les condicions laborals no són adequades

• Difícil conciliació entre la vida laboral i personal 

• Saturació dels serveis

• No hi ha supervisió externa

• Manca de treball en equip

• Abandonament dels recursos

• Recursos gestionats per empreses privades→ violència laboral
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Las mayores barbaridades y burradas que he oido en 
mi práctica profesional las he oido trabajando en 

contextos de violencia. 
Desde responsabilitzar a la profesional del asesinato

de una mujer a la que se estaba atendiendo...a 
responsabilitzar a otra de la crisis de ansiedad de una 

miembro del equipo (E1) 
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Punts febles

• Intervenció centrada en la 
institucionalització.

• Manca de sensibilització

• Masclisme a les institucions

• Privatització dels recursos

• Els recursos no estan especialitzats 
→situacions de desprotecció

• No s’intervé amb l’agressor.

• No s’escolta a les professionals.

• Àmbit educatiu: es necessita l’autorització 
paterna per algunes gestions

• Àmbit judicial: la violència psicològica no 
està considerada amb tota la seua gravetat

• La dispensa a declarar de la dona (art 416 
LECrim) porta al sobreseïment del cas.

• Dificultat per entendre l’articulat sobre VG
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Somos el último mono de los planes, los 
protocolos, las guias (E5)

Son artículos muy farragosos que obligan a 
hacer hasta 10 lecturas del articulo para ver lo 

que dicen (E29)
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PROFESSIO
NALS

RECURSOS

LLEI

SENSIBILITZA
CIÓ SOCIAL

CONSCIENCIACIO

PROFESSIONAL

PROTOCOLS

Fortaleses

Hay unas
profesionales como la 
copa de un pino (E35)
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REPTES
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DONA I 
VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE

 Actuar en l’arrel del problema 
 Prevenció
 Canvi de model no patriarcal
 Dona “víctima” → subjecte del seu propi procés
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REPTES
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RECURSOS

 Augment dels recursos
 Millora condicions laborals
 Revertir les privatitzacions
 Creació finestreta única
 Recursos especialitzats 
 Nou mapa de recursos
 Increment d’habitatges socials i ajudes de lloguer
 Augment en temps i quantitat de les prestacions econòmiques 
 Programes d’inserció laboral específics per a les dones.
 Reforçar la intervenció des de Serveis Socials Municipals
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INTERVENCIÓ 
PROFESSIONAL

 Aprofitar el bagatge de les professionals

 Protecció i accés als recursos i prestacions per a totes les dones

 Intervenció professional no institucionalitzada.

 Incorporació de la figura del treball social en l’àmbit de la seguretat

 Reforçar la figura del treball social als serveis pedagògics escolars

 Atenció policial fora de les comissaries i casernes

 Llibertat vigilada per al denunciat.

 Flexibilitzar els protocols

 Creació d’una figura professional de referència per a la dona.

 Formació especialitzada → tasca laboral

 Supervisió de casos

 Introduir la perspectiva de gènere en el tractament de la violència de 

gènere.
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Fonts documentals

Pacte Valencià contra la violència de gènere (2017)

Informe del síndic de Greuges sobre l’atenció i protecció a les dones 
víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana (2017)

Resum Executiu sobre el diagnòstic de recursos contra la violència de 
gènere a la província de València (2015)

Informe sobre violència de genero CCOO (2016)

Gisbert y Martínez (2015): Género y violencia. Análisis del fenómeno
de la violencia de género tres 10 años de aplicación de la ley. 

Canet (2017): La percepció de les professionals i la representació de 
la premsa sobre la violència de gènere al País Valencià.
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Moltes gràcies per 
la vostra atenció
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