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PROPOSTA DE TREBALL  
Discursos feministes sobre les violències masclistes   

• Com expliquem les violències? 
• Conceptes que ens ajuden a arribar a les dones i al conjunt de la població  

L’objectiu era crear un sub-grup de treball que poguès debatre sobre quins són els 
discursos, relats i terminologia que actualment posem sobre la taula els feminismes  
per parlar de violències masclistes. Així doncs, més enllà de la denuncia dels termes 
usurpats per altres esferes, es proposava debatre sobre de què parlem actualment 
com a activistes contra les violències masclistes.  
 
Metodologia i procés  
 
Breu introducció  
Es va exposar que no és una formació, sinó una assemblea i que volíem nodrir-nos 
dels coneixements i les experiències compartides  
Es va exposar que al llarg de tots els anys de reivindicació de les violències molts 
termes han estat usurpats per discursos no feministes, i que hem reinventat, vindicat i 
creat conceptes des del propi moviment: 
o Hem parlat de Feminicidi i femicidi. Hem usat a vegades violències de gènere, 

masclistes, terrorisme masclista.  
o Hem situat que no són dones que moren, sinó que són assassinades 
o S’han situat conceptes com el de guerra contra les dones (Rita L. Segato) 
o S’han treballat discursos contra l’amor romàntic. Potser també cal discutir si són 

discursos que poden anar més enllà de la dicotomia monogamia-poliamor. 
o S’estan visibilitzant les violències sexuals  

§ Alguns debats entorn la violència i el seu ús: “Manolo, la cena...”versus 
“Ante la duda, tu la viuda” “Ni una agressió sense resposta” versus “polla 
violadora...” Fer-nos ressó dels discursos feministes antimilitaristes i fer un 
canvi en la nostra consigna en relació a la “lluita feminista...”  

o La violència en parelles lesbianes o no heterosexuals  
 
Pluja d’idees 
• Es van repartir post-its i per parelles/trios havien de situar: 

o De què parlem quan fem debats sobre violència masclista? Què s’està 
movent en els col·lectius? En quins termes n’estem parlant? Quins temes 
generen interès o debat? (Sempre situant-nos en violències masclistes)  

 
Recollida i presentació 
• Presentació de tots els temes  
• Divisió en 5 grups (perquè el grup era molt nombrós) que elegien un sub-tema  

 
Treball sobre el tema seleccionat   
Què s’ha fet sobre aquest tema? Quins debats hi ha? Perquè és interessant pel 
moviment i pel treball d’abordatge de les violències masclistes?  
 
Retorn en plenari 
 



 

RECOLLIDA DELS TEMES QUE VAN SORGIR EN LA PLUJA D’IDEES  

• Utilitzar el terme violència masclista ja que visibilitza qui exerceix i qui rep la 
violència. El terme violència de gènere no ho visiblitza.  

• El patriarcat utilitza la violència simbòlica i la postveritat per anar en contra del 
feminisme. El patriarcat té una gran resistència i adopta les formes que calgui.  

• Cal anar en compte amb l’us del femisme par part de racistes, classistes etc.  
• Violència institucional (àmbit jurídic, famílies monoparentals i altres) 
• La dona com a subjecte de dret versus la víctima. Visibilitzar a les dones com a 

protagonistes. GRUP 3 
• Desgast de les feministes, estem cansades. 
• Canvi de paradigma: autoorganització, cura dels col·lectius 
• Apropiació del discurs feminista per part de la cultura patriarcal: PURPLE / PINK 

WASHING 
• Violència del llenguatge masclista i militarista. Us de temes com “PUTA” o “FILL 

DE PUTA” GRUP 4 
• Dones i poder. Quin ús en fem? Trencar estereotips masclistes 
• Discurs antiracista present en el feminisme 
• Violència masclista i capitalisme. Són violències sistèmiques imprescindibles per 

mantenir el sistema. GRUP 5 
• Debat dins del feminisme: entre moviment i institució, situacions viscudes i límits 

quan s’entra a la institució.  
• Quines alternatives feministes podem pensar davant les violències. GRUP 1 
• Sovint identificar-se com a feminista, el propi mot, genera violència.  
• Transformar termes complexos del feminisme a nivell de carrer: dades i exemples 
• Les lleis s’expressen en termes diferents als que usa el feminisme. Cal tenir un cert 

control o incidir en les lleis per part de les feministes.  
• Corrupció de jutges i fiscals. Desemparament en l’àmbit judicial  
• Interseccionalitat: altres eixos d’opressió: raça, heteronormativitat. GRUP 2 
• Respondre amb unitat per ajudar a la víctima. Importància de les pràctiques, que 

no només sigui un discurs.   
• Altres accions davant la impotència judicial: cal estratègia i organització 
• Implicació dels homes: treball paral·lel. GRUP 4 
• Visibilizació de tothom qui pateix VM fills/es, dones grans  
• Formació comunitat educativa 
• La violència en parelles de lesbianes 
• Incorporar la violència masclista als moviments socials 
• Ajudar a posar paraules 
• Denuncia permanent, estar actives 



TREBALL EN SUB-GRUPS DESPRÈS D’ESCOLLIR UN TEMA  

GRUP 1: Alternatives feministes davant les violències 

• Davant la violència institucional tenim alternatives?  
- Autoorganització: 

o Grups de referència i autoconsciència a pobles, barris, universitat, etc. 
o Xarxes connectades a nivell internacional, estatal i nacional. 

- Fer assemblees descentralitzades dins l’agenda i calendari que tenim 
- Vincular l’eradicació de la violència amb el feminisme 
- Explorar o ajudar a explorar pedagogia entre homes. Homes x Homes 
- Donar valor a totes les iniciatives i a la participació de totes les dones 
- Incorporar també a l’agenda la resposta generalitzada a fets puntuals. 

Organitzada i que es pugui respondre de forma conjunta, com a moviment. 
- Aprofitar conèixer i potenciar totes les xarxes de dones sectorials 
- Donar valor al que ja fem i cal potenciant-ho per donar una resposta diferent. 

GRUP 2: Dret / Interseccionalitat 

• Llibertat i drets per a TOTES les dones (i totes som TOTES) 
• Es parla més de llei d’equiparació més que d’igualtat (¿?) 
• Reconèixer que no és només el patriarcat l’únic eix d’opressió i revisar el racisme 

com a sistema estructurador d’opressions (i no només de prejudicis) 
• La llei de transitorietat és discriminatòria 
• Renda de garantia universal per a totes les dones per escollir i ser subjectes de 

dret, per a totes des de la interseccionlitat. 
• Les lleis no responen a les nostres necessitats. Fer revisió d’on som invisibles i no 

se’ns té en compte. Hem de revisar totes les mirades. 

GRUP 3: Visibilitzar focus qui exerceix / Qui pateix la violència 

• Canviar la mirada. Visibilitzar a qui, qui exerceix les violències: homes / institucions 
• Visibilitzar les distintes violències que viuen les dones en raó del gènere, classe, 

raça, sexualitat. Les violències són viscudes de diferent manera i impacten de 
diferent forma en els seus cossos i vides. 

GRUP 4: Llenguatge / implicació 

• Si no anomenes no existeixes. Revisió dels termes populars per a què “les dones 
entenguin”.  

• Apropiar-se de paraules com a “puta”, “bollo”, no només en els grups de confort. 



• Vigilar l’ús comú de la llengua entre feministes. 
• Obrir focus nous: no centrar-nos només en les víctimes, reconèixer  l’agressor i 

que vegi que és l’agressor 
• Sensibilitzar la població a reconèixer víctimes i també a ajudar-les. 
• Buscar estratègies. Campanya 25N 

GRUP 5: Feminisme i capitalisme 

• Visibilitzar la unió capitalisme-violències masclistes. Formen part d’una mateixa 
aliança. No oblidar-ho en les reivindicacions i propostes.  

• Exposar l’habilitat del mercat per a apropiar-se del discurs feminista: valorar què 
implica que el capitalisme s’apropi de la terminologia feminista (samarretes amb 
lema “sóc feminista”)  

• Vincular el sistema judicial i d’impartició de justícia (masclista) amb les estructures 
de poder del que forma part.  

• Capitalisme com a sistema d’opressió de la mà del racisme, precarietat, explotació 
també entre dones. (Per exemple en les cures)  

• Cal que tots els moviments que lluiten contra el capitalisme estiguin travessats pel 
feminisme.  

 


