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1. RECORDEM:
L’origen del 25 de Novembre, Dia Internacional de la No
Violència Contra la Dona, ens remet a la història de Pàtria,
Minerva i María Teresa Mirabal, tres lluitadores socials que
són un símbol indiscutible de la valentia de les dones
1.- Llegir la biografia de les germanes Mirabal.
2.- Quin va ser l’origen de la celebració del 25 de novembre? Esbrinar quines entitats i en quins anys decideixen
que el 25 de novembre se celebri el Dia Internacional
contra la Violència cap a la Dona.

3.- Comentar els següents drets:
El dret de tota dona a una vida lliure de violència inclou, entre
d’altres:
• El dret de la dona a ser lliure de tota forma de discriminació.
• El dret de la dona a ser valorada i educada lliure de patrons de
comportament i pràctiques socials i culturals basades en conceptes d’inferioritat i subordinació.

Recursos:
http://www.learntoquestion.com/seevak/groups/2000/sites/mirabal/Spanish/capullo_fs.html
http://www.jmarcano.com/mipais/biografia/mirabal2.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
http://www.derechos.org/ddhh/mujer/
http://www.viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=article&id=914:mexico-la-central-campesina-cardenista-para-la-eliminacie-la-violencia-contra-la-mujer&catid=20:mujeres&Itemid=39
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2. “OBSERVANT LES NOSTRES ACTITUDS”
OBJECTIU
Potenciar el respecte mutu i el dret a la intimitat personal
METODOLOGIA
- Treball de reflexió en petit grup.
- Posada en comú en gran grup (tota la classe).
- Representació teatral per a les conclusions.
ACTIVITAT
1. En petits grups de 4-5 persones penseu en situacions en les quals heu sentit incomoditat i en les quals s’envaïa la
vostra intimitat personal (mirades, comentaris, actituds possessives...)
2. Feu posada en comú de totes les situacions vistes en els grups i reflexioneu sobre això. Per què penseu que us estaven envaint?.
3. Després d’haver seleccionat algunes d’aquestes situacions intenteu fer un guió per ser representat, donant resposta
a cada situació.

3.- ACRÒSTIC PER A LA PAU
Nasqueres, i ara què?
Ocreus que no ha valgut la pena?
Valora tot el que ets i tens
Inventa cada dia com si fos nou de trinca
Oblida els mals rotllos
Lluny de tu tot allò que no sigui bo
Emprèn aventures que et facin sentir bé
Ni se t’acudeixi deixar de riure
Col•labora i fes equip
Ignora tot allò que no et deixi créixer.
Aprèn de bell nou si t’equivoques en tot l’anterior.
ACTIVIDAD
INVENTA UN ACRÒSTIC SEMBLANT AMB LA PARAULA:

IGUALTAT
LLEGIU-LOS EN GRUP.
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4. EL LAPSUS
Llegeix el següent text de Berta Piñán que apareix en el calendari “Temps de Dones, Dones en el Temps 2011”,
de l’Organització de Dones de l’STEI-i.

- Analitza les diferents situacions a les quals fa referència la protagonista de la història i reflexiona sobre la manera en què creieu que li poden
haver afectat.
- Cerca una paraula o expressió que nomeni amb precisió cada situació
descrita en cada lapsus.
- Imagina altres situacions que viuen moltes dones anàlogues a les
quals explica aquest relat. Fes un cartell amb elles que comenci per “ja
n’hi ha prou, no aguantem més ...”
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5. TRABAJANDO LA PRENSA
5.1.-Els següents deu epígrafs van servir de punt de partida per a
la investigació “Representació de la violència de gènere en els informatius de TVE. 2006”. Analitza cadascun d’ells, valorant perquè
consideres que és necessari tenir-los en compte a l’hora d’elaborar
una notícia. Cerca exemples de notícies en els quals s’apreciï la
rellevància de cada epígraf i suggereix un tractament mediàtic
alternatiu.
- Evitar models de dona que lesionin la seva dignitat
- Els maltractaments contra les dones atempten contra els
drets humans
- No confondre la morbositat amb l’internès social
- La violència contra les dones no és un succés, ni una notícia
convencional
- No totes les fonts informatives són fiables
- Donar informació útil, assessorar-se prèviament
- Identificar la figura de l’agressor, respectar la dignitat de la
víctima
- La imatge no ho és tot
- Les xifres poden referir-se a diferents realitats: informar-se
explicar
- Els estereotips i els tòpics frivolitzen i banalitzen

i

Pots trobar una anàlisi detallada de cadascun d’aquests punts en l’estudi que
trobaràs en el següent enllaç. Debat sobre els motius pels quals creieu que
s’han de tenir en compte cadascun d’ells.
http://www.asociacionconvive.com/Documentos/ViolenciaYMediosComunicacion/Representacion_de_Violencia_de_Genero_en_TV.pdf
5.2- Tria alguna de les últimes notícies sobre violència de gènere que hagin aparegut recentment en la premsa, consultant fonts diverses, i comprova si detectes els
problemes sobre el tractament mediàtic de la violència de gènere que apareix en
el “Manual de redacció jornalística de la Xunta de Galícia: Mitjans de comunicació i
violència de gènere que recollim a continuació.

Problemes del tractament periodístic sobre la violència de gènere
Sobre la violència
- Discurs que assumeix la violència de gènere com a alguna cosa inevitable.
- Lectura aïllada de la violència, entesa com a conjuntural i no com a estructural.
- Tematització en funció del succés (amb prou feines hi ha notícies de violència de
gènere quan no hi ha víctimes, sobre el tema de forma general o sobre recursos, etc.).
- Interès per oferir mesures a posteriori i molt poca informació sobre prevenció

Sobre les víctimes
- Asimetria en el tractament de dones i homes i ús de fórmules col•loquials
per referir-se a les dones.
- Dones descrites com a éssers passius.

25 N
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Sobre les agressions
- Cerca d’arguments que expliquin l’agressió (crim passional, gelosia...).
- Al•lusió a la conducta femenina com a provocadora de la violència.
- Persistència d’estereotips de gènere i sobre-representació de les dones com a víctimes.
- Insistència en arguments que victimitzen i/o culpen les víctimes.

pràctiques professionals
- Androcentrisme lingüístic.
- Contradiccions com a resultat de concessions sensacionalistes.
- Efecte narcòtic en les audiències.

6. ENS SENSIBILITZAM PER MITJÀ DE
LA LECTURA I INVESTIGACIÓ!
OBJECTIU GENERAL:
Sensibilitzar els i les adolescents
sobre la Violència de Gènere i estimular actituds de rebuig davant la
mateixa.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1. Donar a conèixer el fenomen de la violència contra les
dones, fent especial ressò en
els maltractaments exercits
per part de la seva parella.
2. Comprendre les raons
d’aquest fenomen i rebutjar les creences errònies que existeixen sobre la violència contra
les dones en l’àmbit domèstic.
3. Observar i reflexionar sobre la violència entre
iguals i desenvolupar habilitats per afrontar
els conflictes.
4. Fomentar una educació integral que doni
importància a tots els aspectes de la vida de
les persones i especialment la convivència.
5. Reconèixer, acceptar i valorar les diferències rebutjant la discriminació.
6. Desenvolupar principis de respecte i solidaritat entre ambdós sexes.
7. Desenvolupar actituds crítiques front a
l’androcentrisme cultural.
8. Valorar la importància de l’educació per
prevenir la violència contra les dones.
ACTIVITATS:
6.1.- LEE
LLEGEIX la notícia de l’assassinat d’una dona
a Palència a les mans del seu ex-marit. També pots llegir la relació de les
45 víctimes de violència de gènere a Espanya al llarg de l’any 2010. Després de llegir-ho tracta de
contestar a les qüestions que et plantejam.

2010
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45 dones mortes a Espanya en 2010 víctimes de la violència de gènere
DOCUMENTACIÓ EL PAÍS - Madrid - 09/09/2010

Aquesta és la relació dels casos de violència domèstica
registrats a Espanya durant l’any 2010.
3 de gener - Josefa R. Z., de 45 anys, mor asfixiada a
mans del seu marit, Juan Manuel C. I., de 54 anys, a la
seva casa del Corb (Sevilla, Andalusia). Després de diversos períodes de separacions intermitents, el matrimoni
havia tornat a conviure des de feia un mes. Malgrat les
dificultats de parella, la víctima mai va denunciar al seu
marit per maltractaments.
21 de gener - Ivana Sanz, de 36 anys, és apunyalada
a la seva casa de Brunete (Madrid). La Guàrdia Civil va
detenir a Sergio González com a presumpte autor de la
mort de la seva exparella. Ivana Sanz no havia presentat
denúncia per maltractaments, ni per tant tenia ordre
d’allunyament. El presumpte homicida tenia una ordre
d’allunyament de la seva ex dona.
22 de gener - El cadàver de Joana M. R., de 41 anys, és
trobat a la seva casa, degollat i mutilat, embolicat en un
gran plàstic. La dona portava una dècada convivint amb
J. J. P., de 54 anys, assenyalat com el presumpte autor
del crim, que es va escapolir del domicili que la parella
habitava a Palma de Mallorca (Balears). El sospitós va ser
detingut a uns cinquanta quilòmetres del lloc del crim
passejant per la carretera. La dona no havia formulat
denúncia prèvia per maltractament.
14 de febrer - Els Mossos d’esquadra detenen a Miguel
C.P. en la localitat tarragonina d’Alcover (Catalunya), acusat d’assassinar a la seva ex companya en circumstàncies
escabroses. Una part del cadàver de la víctima, Victoria
S., de 36 anys i nacionalitat bielorussa, va ser trobada
a l’autopista AP-7 a l’altura de Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona), a uns 70 quilòmetres de distància del lloc en
el qual s’hauria produït l’assassinat. Sobre ell pesava una
ordre d’allunyament de 500 metres.
18 de febrer - Un home de nacionalitat búlgara mata, a
Leganés (Madrid), a ganivetades la seva ex núvia, Malina
M., també búlgara i de 26 anys. El suposat agressor, les
inicials del qual són G. B., va intentar matar-se tallant-se
la caròtida.
18 de febrer - M. R. I., boliviana de 26 anys, mor a
Almeria (Andalusia) després de ser degollada i copejada
amb una piqueta pel seu cònjuge, un bolivià de 31 anys
que va confessar després de ser arrestat haver matat per
gelosia a la mare dels seus dos fills, amb la qual tramitava la seva residència a Espanya per raons d’arrelament.
L’home, J. S. I. M. va decidir posar fi a una disputa seccionant amb una navalla de papallona el coll de la seva
companya, a qui va copejar en el cap diverses vegades.
Una vegada comès el crim, l’home va telefonar la seva
germana per confessar-li l’ocorregut; després aquesta va
alertar als serveis sanitaris que van cridar la
policia
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27 de febrer - La Policia Nacional deté un home com
a presumpte autor de la mort de la seva esposa, Isabel
Larriet de 69 anys, al barri de la Corredoria, a Oviedo (Astúries). Els agents, alertats pel fill de la parella, van trobar
el cos sense vida de la dona en el sofà del domicili que
tots dos compartien.
5 de març - Un home de 34 anys és detingut a Burgos
(Castella i Lleó) com a presumpte autor de la mort de la
seva ex parella, Isabel Barroso Fernández, una dona de
26 anys, el cadàver de la qual va ser trobat amb dues
punyalades a l’interior d’un automòbil. El suposat agressor, J. A. C. A., va confessar el crim i va mostrar als agents
de policia el lloc on havia amagat el ganivet
15 de març - A. T., de 36 anys, mor com a conseqüència
de les ganivetades que li dóna un home de 74 anys. Ella
era de nacionalitat russa; ell, peruà, i tots dos mantenien
una relació sentimental. El presumpte agressor va intentar tallar-se les venes. Els fets van ocórrer el Granadilla
d’Abona (Tenerife, Canàries).
19 de març - Cayetano C. G. apunyala la seva ex parella,
Julia Matina, de 56 anys, quan aquesta visitava la seva
mare en un hospital de Huelva (Andalusia). L’agressor,
del que la dona s’havia separat una dècada abans,
va entrar a l’hospital després d’ella i la va apunyalar a
l’habitació que ocupava la seva ex sogra. Després, va ser
detingut. Sobre ell pesava una ordre d’allunyament per
una altra agressió anterior.
28 de març - Teresa, una dona, de 64 anys, mor després
de rebre un tret per part del seu marit. Tot va començar
amb una forta discussió al seu domicili a Atzeneta del
Maestrat (Castelló, Comunitat Valenciana). L’home es va
suïcidar amb la mateixa arma. No constaven denúncies
prèvies per maltractaments ni ordres d’allunyament.
28 de març - A Vic (Barcelona, Catalunya) una dona, de
33 anys, és escanyada al seu domicili per la seva parella,
de 35. No consten en aquest cas antecedents de maltractaments. L’home va intentar llevar-se la vida, per dues
vegades, abans de ser detingut.
28 de març - Els cossos sense vida de Carmen i Juan,
d’uns 50 anys, són localitzats a l’interior del seu vehicle
en un camí apartat, en Lucainena de les Torres (Almeria,
Andalusia). No es coneixien denúncies prèvies o antecedents per maltractament
2 d’abril - El cadàver d’una dona, d’inicials M. S. P., de
34 anys i nacionalitat boliviana, és trobat en un hostal de
Marbella (Màlaga, Andalusia). Tenia símptomes d’asfíxia.
El dia 9 va ser detingut a Granada la seva parella com a
autor dels fets. No consten denúncies prèvies per part de
la víctima ni altres mesures policials de protecció.
3 d’abril - La Policia Judicial troba els cadàvers d’una
dona, S.T.Z., de 53 anys i nacionalitat argentina, amb
ferides al coll, i d’un home, que es trobava al seu costat,
envoltat d’alguns envasos de medicaments, en un domicili del barri de Parquesol, a Valladolid (Castella i Lleó).
4 d’abril - Fernando de l’A., es mata a ganivetades
després d’haver donat mort a la seva dona de 54 anys,
Montserrat C., amb la mateixa arma al domicili que tots
dos compartien.
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6 d’abril - M. S. P. de 64 anys mor a conseqüència de les
punyalades que li propina en ple carrer un home amb
el qual havia mantingut una relació sentimental. L’atac
es va produir al barri de Gamarra, a Màlaga (Andalusia).
Després d’atemptar contra la seva víctima, l’home es va
autolesionar amb la mateixa arma.
9 d’abril - Una dona de 45 anys és acoltellada al seu domicili del carrer Viceu al barri de Ciutat Naranco (Oviedo,
Astúries) per la seva parella sentimental. En aquest cas
tampoc hi havia constància de denúncies anteriors de la
víctima cap al seu agressor.
10 d’abril - Fátima, una jove algeriana de 25 anys, mor
després de rebre un tret de la seva ex parella. Els fets van
ocórrer en un disc-bar d’Alacant (Comunitat Valenciana).
La noia havia denunciat davant la policia l’assetjament
que sofria per part del seu ex nuvi que tenia una ordre
d’allunyament.
12 d’abril - Troben els cadàvers d’un home i una dona,
d’origen dominicà, al costat d’un nadó, una nina de
quatre mesos, filla de tots dos, en el seu habitatge de
Saragossa (Aragó). La dona, Vanessa Iris González, de
30 anys, presentava diverses ferides , que podrien haver
estat causades per arma blanca.
14 d’abril - Mayra A. F. A., de 24 anys i equatoriana
havia decidit trencar amb la seva parella, Jorge Stalin P.
M. El seu cadàver, que presentava diverses ferides d’arma
blanca pel cos, és trobat en el llit de l’habitació del presumpte agressor, en un pis del número 40 del passeig de
les Delícies (Madrid).
20 d’abril - María Isabel G. P., de 58 anys, mor a Gijón
(Astúries) de tres tirs a les mans del seu marit, Luis M.
C., qui presumptament li va disparar amb una escopeta
de caça després de discutir. No consten denúncies per
maltractaments.
29 d’abril - Mor apunyalada a Museros (València,
Comunitat Valenciana) Irene R. P., de 51 anys, que havia
denunciat a la seva ex parella el 10 de març per amenaces. Estaven tramitant el divorci.
10 de maig - Alicia I., equatoriana, va morir com a
conseqüència d’un profund tall en el coll. El va ocórrer
en un domicili del carrer Luis González, de la localitat de
Tenerife de San Isidro, en Granadilla d’Abona (Canàries).
La Policia va detenir a un home amb restes de sang i que
havia intentat suïcidar-se amb verí.
11 de maig - Antonia González Perea, de 65 anys, que
estava iniciant els tràmits de separació de la seva parella
després de 22 anys, és assassinada a la casa familiar, al
Barri de Santiago el Mayor, a Múrcia . El seu marit li va
donar un cop en el cap amb una taula de fusta, va anar a
casa d’una veïna, i va confessar el crim entre plors.
13 de maig - Els Mossos d’esquadra detenen a Driss I.
B. com a presumpte autor de la mort de la seva esposa,
Fatna, de 30, en el pis familiar a Terrassa (Barcelona, Catalunya). L’home va atacar a la seva dona amb un arma
blanca. Tots dos tenien nacionalitat marroquina.
17 de maig - Un home de 38 anys i nacionalitat equatoriana mata a punyalades a la seva ex parella, una dona
de 50 anys, en una avinguda de Sevilla (Andalusia). La
policia va detenir a l’agressor minuts després
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31 de maig - Lupe, de 41 anys, mor a la seva casa de
Pruna (Sevilla, Andalusia) quan la seva ex parella, F. M. P.
R., va irrompre en l’habitatge forçant la porta de darrere.
La víctima va rebre “desenes de punyalades” amb un
ganivet de cuina. El presumpte assassí es va lliurar poc
després en la caserna de la Guàrdia Civil i va confessar els
fets
31 de maig - Farida B., marroquí, mor apunyalada pel
seu marit, Hassan A., a Salt (Girona, Catalunya). La parella
estava en tràmits de separació i ell l’havia denunciat
per abandó de la llar. La víctima sofria maltractaments
psicològics des de feia anys. La dona mai va donar part a
la policia.
1 de juny - El cos sense vida de María Dolores R.B, de 54
anys, és descobert sota un llit del domicili conjugal a Gijón (Astúries) per un dels seus fills, que des de fa diversos
dies no tenia notícia ni de la seva mare ni del seu pare.
El cadàver de l’home va ser trobat, dies més tard. S’havia
penjat prop d’un pantà situat en la localitat lleonesa de
Villablino.
4 de juny - Mercedes G. C., de 36 anys i el seu fill, de
quatre, moren apunyalats pel pare del nin. Els fets van
ocórrer al domicili familiar, a Almeria (Andalusia).
6 de juny - Mónica González, de 32 anys, a Salt (Girona, Catalunya) mor a les mans de la seva parella. José
L. R., qui la va degollar al portal de la seva casa amb un
ganivet i després va fugir fins a Mataró (Barcelona) on va
ser detingut.
26 de juny - La policia troba el cos en descomposició d’una dona al seu domicili de la Llacuna (Tenerife,
Canàries). L’autòpsia va determinar que havia estat acoltellada. Més tard van detenir a la ex parella de la víctima,
de la qual tenia una ordre de protecció dictada d’ofici.
1 de juliol - Rafaela Rueda Contreras, de 42 anys, mor
en un carrer de la localitat granadina de Pins Puente (Andalusia). La seva ex parella sentimental la va copejar en el
cap amb una aixada. Tenia ordre d’allunyament des del 2
de juny després de dues denúncies per maltractaments.
Es va lliurar a la Guàrdia Civil.
4 de juliol - La policia del Puerto de Santa María investiga la mort d’un matrimoni ancià resident en el seu xalet.
Ell tenia un tret en el cap. Ella, tancada en el dormitori
amb un ganivet a la mà, va morir asfixiada.
4 de juliol - La Guàrdia Civil troba el cadàver d’una
dona de 68 anys en Landete (Conca, Castella-la Manxa)
amb diverses ferides per arma blanca. El seu marit ha
estat arrestat com a presumpte autor de l’apunyalament.
7 de juliol - Els Mossos d’esquadra detenen a Marcelo
Ivan C.O. després que acudís a la comissaria dels Corts, a
Barcelona (Catalunya), per confessar que havia matat la
seva parella Andrea Zambrano.
11 de juliol - Laura G. A. de 32 anys mor a l’Hospital
Universitari Doctor Negrín, on treballava com a infermera. La Policia Nacional deté el seu company sentimental,
un infermer de l’Hospital Insular de Gran Canària, acusat
d’enverinar-la.
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14 de juliol - Troben al seu domicili de Villanueva de la
Jara (Conca, Castella-la Manxa) el cadàver de Z. G., una
dona de 33 anys i de nacionalitat marroquina. La policia
cerca al seu company que tenia una ordre d’allunyament
en vigor
16 de juliol - El cadàver de Carmen Cecilia Yandum, de
48 anys i de nacionalitat equatoriana, és trobat a l’interior
d’una porteria d’un bloc de veïns del centre de Saragossa (Aragó) on treballava per al període de vacances. La
policia va detenir al seu marit l’endemà
17 de juliol - Trobada morta Mª del Carmen Luis Carballo a l’interior del seu domicili. La Guàrdia Civil manté
custodiat la seva parella sentimental, que està ingressat
després de resultar ferit greu després de llançar-se des
d’un tercer pis. Els fets van ocórrer en La Orotava (Tenerife, Canàries)
25 de juliol - Amelia Amaya Jiménez, de 36 anys, mor
presumptament a les mans de la seva ex parella, Antonio
G. J. (de 42), a Bilbao. La víctima ja havia denunciat a la
seva ex parella per maltractaments, i sobre l’home hi
havia una ordre d’allunyament.
26 d’agost - Juan Carlos Pernas Díaz es lliura a la policia
de Lugo després de matar amb un ganivet la seva dona,
Montserrat Llaurada Campos, de 43 anys, al seu domicili
familiar al barri d’O Sagrat Cor, a Lugo (Galícia). La parella
estava en tràmits de divorci
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2 de setembre - Una dona dominicana de 29 anys mor
a mans de la seva parella en la localitat barcelonina de
L’Hospitalet de Llobregat. L’home, Jorge Alberto C.L., de
40 anys, ha estat detingut al domicili conjugal, on presumptament ha assassinat la dona amb un ganivet.
9 de setembre - La Guàrdia Civil deté a Palència un
home, sobre el qual hi havia una ordre d’allunyament,
acusat d’assassinar la seva ex parella, una dona de 41
anys, en la localitat de Villoldo.

QÜESTIONS:
1. Què opines sobre el maltractament en les parelles o
maltractament conjugal?
2. En què creieu que consisteix el maltractament conjugal?
3. Gairebé sempre és l’home el que maltracta la dona.
Per que creieu que és així?
4. Per què creieu que una persona pot maltractar contínuament la seva parella?
5. En alguns casos la parella ja vivia separada, encara que
en altres casos, com has pogut llegir, seguien vivint
junts. Per què creïieu que una persona, que és maltractada per la seva parella, calla, aguanta i segueix convivint amb aquesta persona?
6. Creieu que les persones properes (familiars, amistats,
veïnats, ...) a una parella que conviu amb violència,
poden fer alguna cosa per impedir aquesta situació?

25 de Novembre - Dia Internacional De L’Eliminació de la Violència Contra La Dona
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6.2.-INVESTIGA:
1. Saps per què se celebra el dia 25 de Novembre el dia contra la Violència
de Gènere?
2. Quins àmbits abasta la violència de gènere?
3. Cerca informació sobre les conseqüències legals que pot tenir per al
maltractador la seva conducta.
4. Cerca la definició de l’ONU sobre la violència contra la dona.
6.3.-FETS MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
FITXA RESUM - DADES PROVISIONALS (obtinguts del Ministeri d’Igualtat)
Data dades: 30-sep-2010 AÑO 2010

QÜESTIONS:
1. Com creieu que ha anat evolucionant al llarg dels anys el nombre de fets mortals per violència de gènere? Podríem
dir que existeix una tendència clara o no és així?
2. Creieu que la societat (la policia, els mitjans de comunicació, la judicatura, l’escola, les famílies ...) poden fer alguna
cosa perquè el maltractament disminueixi?
3. Tracta d’esbrinar si el Ministeri d’Igualtat està duent a terme algun tipus de campanya per sensibilitzar a la societat
sobre el problema del maltractament cap a les dones. (www.migualdad.es/)
4. Quan acabi l’any busca informació a la pàgina oficial del Ministeri d’Igualtat per saber si el nombre de víctimes han
augmentat o han disminuït pel que fa a l’any anterior.
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7. TEXT PER A la REFLEXIÓ I EL DEBAT
“La naturalització” que s’ha estès durant el segle XX és la forma més recent de legitimar i disculpar la violència de gènere, perquè li confereix carta de naturalesa en convertir-la en alguna cosa intrínsec a la psicologia masculina. L’explicació
de la violència com a una característica natural i fonamental del ser viril apareix i s’expandeix amb una força de convicció
enorme a través de les ciències mèdiques i psicològiques del segle XX. La conducta dels homes s’entenia com una derivació de l’agressivitat natural del gènere masculí, i la submissió de les dones, com una característica igualment natural
vinculada a la passivitat de la femella humana”.

Violència: tolerància zero. Alberdi; Rojas Marcos.2005
PAUTES PER Al DEBAT
• Quines conseqüències creieu que té aquesta creença per a la
vida quotidiana de les dones?
• Quines conseqüències per a la vida quotidiana dels homes?
• Estan veritablement justificades aquestes creences?
• Creieu que naixem violents, violentes o aprenem a ser-ho?
• Què feim quan sentim ràbia?
• Com penseu que es poden canalitzar els sentiments de ràbia
de forma menys violenta?
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