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1. Què és el SAH?
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Programa de Dones 
(Ajuntament de Barcelona)

Coordinació

Atenció

SAH Homes SAH Pares SAH Joves

Recerca Prevenció

Canviem-ho



2. Objectius del SAH
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1. Fer tractament psicològic amb els homes i joves per disminuir i eliminar 

la violència masclista.

2. Assegurar la seguretat de les dones (parelles o ex-parelles) i de les 

seves filles i fills.

3. Aconseguir unes relacions familiars i de parella més respectuoses i 

igualitàries.

4. Qüestionar la masculinitat hegemònica i les desigualtats de poder entre 

homes i dones

5. Promoure la participació dels homes en l’equitat de gènere, promovent 

les noves masculinitats.



Què és el CANVIEM -HO?
Iniciativa pública i pionera a Catalunya dirigida a:

Conscienciació, participació i 
implicació dels ♂ en la equitat 

de gènere

Accions específiques 
dirigides a ♂

PROMOURE

MITJANÇANT

Conjuntament 
amb les ♀

PER IMPLICAR-
LOS

EN L’ASSOLIMENT

Accions dirigides al 
canvi de masculinitat  

hegemònica

SOBRETOT



• Prevenir en la població d’homes de Barcelona les actituds, conductes i 

relacions violentes cap a la parella i cap els fills i filles.

• Qüestionar el model de la masculinitat hegemònica, visibilitzant les seves 

conseqüències negatives per a les dones, nenes i nens i els mateixos 

homes.

• Co-construir i difondre models alternatius, diversos i flexibles de 

masculinitat que possibilitin l’equitat entre homes i dones.

2. Objectius del CANVIEM -HO



3. Línies de treball del CANVIEM -HO

SENSIBILITZACIÓ I 
TREBALL COMUNITARI

DIFUSIÓ APROFUNDIMENT

Donar a conèixer 
el projecte i 

generar discurs 
d’igualtat

Reunions, 
entrevistes, 

web, etc.

Accions perquè els 
homes prenguin 
consciència de la 

igualtat de gènere i 
l’equitat

Xerrades, 
tallers, etc.

Accions amb 
agents socials per 

incorporar la 
perspectiva de 

gènere amb homes

Grups de 
treball, 

formacions, etc.



ELS HOMES, EL GÈNERE I LES 
MASCULINITATS
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Per què posar la mirada en els 
homes?

• Perquè els homes també tenim gènere

• Perquè malgrat que la igualtat està reconeguda per 

llei encara persisteixen desigualtats entre dones i 

homes. Sense la implicació dels homes les jerarquies 

de poder es perpetuen

• Perquè la igualtat real no s'assolirà sense la 

participació dels homes i la seva responsabilitat al 

respecte. 



Per què posar la mirada en els 
homes?

• Perquè el patriarcat discrimina i oprimeix a les dones, però 

també limita i te conseqüències negatives per als homes.

• Perquè la igualtat serà beneficiosa tant per a les dones com 

per als homes. 

• Existeix una demanda social per incorporar als homes a 

l’equitat de gènere:

Des dels propis homes

Des del marc polític internacional (ONU, 2004; Consell de la UE, 2006)



Introducció a la 

perspectiva de gènere 

i les masculinitats
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Què significa ser home?



ESTEREOTIPS DE GÈNERE
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DONES HOMES

Dependència

Sensibilitat

Debilitat

Fragilitat

Cura

Tendresa

Sentimentals

Importància de la 

imatge

Tasques de la llar

Comprensiva

Rancoroses

Cotilles

Intuïció

No expressió desitjos 

sexuals

Poder/Domini

Força

Independència

Iniciativa

Agressivitat

Valentia

Competitivitat

Autoritat

Importància del sexe

Impulsivitat

Decisió

No expressió sentiments

No intimitat entre homes

Racionalitat



PERÒ….TOTS ELS HOMES SÓN 

IGUALS?





Socialització de gènere
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Ens estranya que la majoria de violència en la 
parella sigui de l'home cap a la dona?



CONSTRUCCIÓ SOCIAL DE LA 
IDENTITAT MASCULINA

• Caràcter relacional de la masculinitat

• Primacia del codi negatiu sobre el positiu

• Demostració constant de la masculinitat



Michael Kimmel, sociólogo, en el documental: "Si tuviese que decir cuál es la emoción más característica
de la masculinad americana diría que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes que probar tu
masculinidad todo el tiempo".
Foto: The Representation Project



Aquest model, és positiu pels homes?
Quins privilegis tenen els homes?

• Poder , sensació de poder, CHULERIA.
• Seguretat
• Acceptació i validació social per part del grup dominant. 

Sensació de pertinença (autoacceptació i no autocuestionament).
• Lideratge
• Superioritat envers a les persones que no estan en aquest grup: 

dones, homosexuals, “homes dèbils”.
• Èxit social i amb les dones (models d’atracció). Sexe
• Comoditat. Disponibilitat de temps i no responsabilització.
• Eròtica del poder i del risc.

PERÒ TAMBÉ COMPORTA CONSEQÜÈNCIES 
NEGATIVES



La masculinitat
tòxica
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Homofòbia

RIGIDESSA 
DEL MODEL



La masculinitat tòxica

• Població Penitenciaria (violència i criminalitat)

• Fracàs escolar i conductes disruptives

• Sinestrialitat laboral i a les carreteres

• cost sanitari

• conductes adictives 

• la paternitat distanciada

• analfabetisme emocional, l’homofòbia, 

• la misogínia, 

• la desigualtat labora

• Relacions insatisfactòries

• Sexualitat insatisfactòria

• Etc



Violències (VIOLÈNCIA MASCLISTA)

• Bulling

• Assetjament sexual i violacions

• Crims violents

• Grups neonazis i racistes

• Guerres (nens)

• Homofobia

• Violència contra les dones

• ….



Població penitenciaria

• Catalunya (12/14)

Genero Total %

Hombres 8.633 93,02%

Mujeres 648 6,98%

Total 9.281 100



Fracàs escolar (Conductes 
disruptives/UAC’s)

• El 41% dels nois de 15 anys tenen un alt risc de 
fracàs enfront el 29% de les noies (La Caixa, 
2010).

• Al 2010, un 67% dels nois va obtenir el graduat 
d’ESO enfront al 80% de les noies (OCDE, 2010).

• Entre els alumnes que aconsegueixen acabar 
l’ESO, un 49% dels nois han repetit algun curs, 
enfront al 26% de les noies (OCDE, 2010).

• Pel que fa a l’accés a la Universitat, les dades 
indiquen que al 2009 van aprovar la selectivitat 
el 56,4% de les noies enfront un 43,6% dels 
nois (Ministeri d’Educació, 2011)

• Més del 80% dels alumnes conflictius solen ser 
nois



Coresponsabilitat i cura de les 
persones

ACTIVITATS HOMES DONES

Cures personals 11:33 11:26

Treball remunerat 3:25 2:09

Estudis 0:39 0:39

Llar i familia 1:54 4:07

Temps lliure 5:23 4:32

(Encuesta de empleo del tiempo INE, 2011)

(Encuesta de l’us del temps IDESCAT, 2012)

ACTIVITATS (percentatge de persones que realitzen l’activitat en un dia) HOME DONA

Manteniment de la llar (neteja, organització, etc) 35% 65%

Confecció i cura de la roba 5% 32%

Activitat culinàries 55% 82%

Compres i serveis 33% 47%

Atenció a nens membres de la llar 19% 24%

Ajuda a adults membres de la llar 3% 5%

Construcció i reparacions 5% 1%

Jardineria i cura d’animals 14% 12%



28



Relacions afectives

• Relacions personals insatisfactòries/incomunicació:

• En parella

• Amistats

• Sexualitat insatisfactòria basada en 3 paràmetres:

• Mida

• Duració

• Quantitat  



LA SALUT MASCULINA

"L'home que actua d'acord amb el seu 

gènere, està poc preocupat per la seva 
salut i el seu benestar general. 

Simplement, es veu més fort, tant física 
com emocionalment, que la majoria de les 

dones. Pensa en si mateix com un ésser 
independent que no necessita ser cuidat. 

És poc probable que demani ajuda a altres 
persones. Està molt de temps lluny de la 

seva llar. Acaba per dependre de 
l'estimulació intensa i activa dels seus 

sentits. Ha de fer front al perill sense por, 
assumir riscos sovint i preocupar-se poc 

per la seva pròpia seguretat“

(Will Courtenay, 2000)
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• Estereotips � hàbits poc saludables

• No pràctiques d’autocura

• Falsa creença d’invulnerabilitat

• Malaltia = debilitat � feminitat

• Negació o resistència a la malaltia o les ferides (“no hay

dolor”)

• No demanda d’ajuda

• Problemàtiques específiques (sinistralitat, hàbits tòxics, dieta 

inadequada, treball productiu, etc.)

La salut masculina



La masculinitat 
com a factor de risc

• Menor esperança de vida al néixer (2012):

79,5 vs. 85,5 = -6

Font: Defuncions segons la causa de mort INE 2012



La masculinitat 
com a factor de risc



La masculinitat 
com a factor de risc



SALUT EMOCIONAL
Analfabetisme emocional

• Escassa expressió i reconeixement dels sentiments:

• Inseguretat i frustració

• Incomunicació

• Intercanvi o transmutació de sentiments

Depressions (debilitat):

• Simptomatologia particular: fatiga, irritabilitat, pèrdua 

d’interès en treball/oci, problemes de la son,….

• Diagnòstic erroni

Suïcidis (2013):

• 77 vs. 23 (les dones més intents)

• Mètodes mes letals



Paternitat distanciada 



CAP A ON 
VOLEM ANAR?
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Les masculinitats igualitàries es 
caracteritzen per…

antisexista, antihomofòbica, antiracial, no-violènta, 
positiva, integradora, saludable, ample i plural. 

– Adquirir consciencia de gènere

– Rebutjar la jerarquització i subordinació

– Desvincular-se dels privilegis patriarcals

– Relacions no-homofobiques

– Obrir-se a descobrir aquelles característiques femenines

– Expressió dels sentiments 

– Accions explicites per modificar la masculinitat

– Implicació subjectiva del canvi



Que guanyem els homes amb la 
igualtat?

• Guanys per les dones i les filles i fills

• Justícia social, major igualtat real

• Descàrrega de la responsabilitat (Breadwinner)

• Guanyar en autonomia funcional i emocional

• Reducció de l’estrès i de la sensació de fracàs i d’insuficiència 
al rebaixar les auto-exigències (a nivell personal, laboral i 
sexual)

• Millora de la salut

• Millora de les relacions de parella

• Relacions sexuals satisfactòries

• Millora de relacions social (sobretot amb altres homes)

• Paternitat responsable

• .....



RESUMINT….

“Són els altres homes, els homes invisibles, els 
que no aspiren a estar a l’altura de les 

circumstàncies, els que s’impliquen en la 
equitat domèstica i familiar, els que s’obren a 
les emocions i altres maneres d’entendre el 
món, els que s’ocupen dels seus fills i filles i 

han entès finalment que ser homes consisteix 
potser en ser ferament humans.”

(Carlos Lomas, 2008)



ACCIONS PREVENTIVES DE 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
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Aspectes a tenir en compte per l’èxit 
de les nostres intervencions

• Abordar resistències i reaccions defensives al canvi d’alguns homes 

• Evitar discursos culpabilitzadors i treballar des de la responsabilitat 

individual i col·lectiva

• Impulsar accions sostenibles en el temps, integrals, a diferents 

nivells, amb diferents sessions grupals de treball o trobades,

• Definir i identificar la població masculina específica a la que ens 

volem dirigir 

• Reduir les barreres per la participació dels homes (què, com i on)

• Promoure espais segurs, de confiança i basats en la confidencialitat

(espai d’homes o mixte?)

• Dirigir accions per reforçar a aquells homes que ja han iniciat un 

canvi cap a posicions més igualitàries 



Temàtiques claus per al treball amb 
homes

• Rols i estereotips (transversal i sobretot amb infància i adolescència)

• Vida quotidiana: 

• Coresponsabilitat

• Paternitat

• Cura de persones grans i dependents

• Món laboral

• Salut:

• Física

• Sexual i reproductiva

• Emocional

• Relacions afectives i de parella (violència masclista)

• Participació ciutadana, temps personal i temps lliure



COLECTIVO LOS PELAOS (Cartagena de 
indias, Colombia)

30/09/14



Què podem fer els homes per prevenir 
la violència masclista?

• Posicionar-se públicament contra la violència masclista

• Responsabilitat individual

• Deslegitimar als homes que exerceixen violència (mites)

• Qüestionar el model de masculinitat tradicional

• Relacionar-se de manera igualitària amb les dones i amb 

altres homes

• Corresponsabilitat i paternitat igualitària (de la cultura de la 

violència a la cultura de la pau)

• Promoure grups d'homes

• Promoure els programes d'intervenció amb homes 

agressors

• … 



11/06/2015





La resposta d’alguns homes

• Campanya del Llaç blanc:

� Origen en Canadà, 1991. (Assassinat en 

Universitat)

� 50 països de tots els continents. 

• Campanya dirigida a homes, amb els següents objectius:

� Implicar-los en la lluita contra la violència contra les dones

� contribuir a trencar el silencio masculí sobre el tema, i que 

es pronunciïn públicament contra la violència 

� Promoure un canvi en els models masculins masclistes, que 

estan en la base de la violència.



La respuesta de algunos hombres

• 15/01/1998, Sevilla: Primer “manifiesto 

público de hombres contra la violencia de 

hombres ejercida contra mujeres “

(Llaç Blanc)

• 21/10/2006, primera manifestació d’homes contra la violència 

masclista a Sevilla (convocatòria unitària)



La respuesta de algunos hombres

21/10/2007, primera roda d’homes 

convocada per AHIGE (instauració 

del 21 d’octubre)

21/10/2011, convocatòria unitària 

arrel del CIME (més de 30 rodes i 

manifestacions a Espanya)



El MHX=

HOMBRECITOS DE MADERA- Grupo de Hombres Igualitarios  de Jerez
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Gendes, a.c. (Mèxic) Instituto NOOS (Brasil) PAPAI (Brasil)

HOMBRES POR LA 
EQUIDAD a.c. (Mèxic) EME (Chile)

MEGEN, Àfrica

Hombres contra la 
violencia (El Salvador)

El MHX= (Internacional)



Detecció i abordatge de la 
violència masclista en 
homes als Punts de 
Trobada 

Servei d’Atenció a homes per la promoció de relacions no violentes (SAH)

Direcció del Programa de Dona. Ajuntament de Barcelona

Consell d’Immigració
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ELS HOMES QUE EXERCEIXEN 
VIOLÈNCIA



Exercici inicial

a) Treball en grups petits en referència a:

1. A nivell general, com són els homes que 

utilitzen la violència contra les seves 

parelles?
• A nivell socio-demogràfic (edat, situació familiar, 

educació, situació laboral i econòmica)
• Perfil psicològic

2. Per què maltracten?

b) Posada en comú de les conclusions
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3. Dades d'atenció al 2014: SAH 
ATENCIÓ

Edat mitja 40 anys
(18-78 anys)

Paternitat: 68% amb fills

Situació judicial
54% denúncies

84% violència gènere
38% amb condemna
36% ordre allunyament

Nacionalitat espanyola (64%)

Convivència:
28% Parella
26% Parella + fills
22% FamiliarsSituació laboral

66% treballa

Tipus de violència
62% Física + Psicològica
36% Psicològica
2% Física + Psicològica + Sexual

Estudis:
33% Primaris
25% Universitaris
4% sense estudis



Com són els homes que utilitzen la violència? 

o “Si hay algo que define al agresor es su normalidad,
hasta el punto de que su perfil podría quedar resumido
de forma gráfica en los siguientes tres elementos:
hombre, varón, de sexo masculino”.

(Miguel Lorente Acosta, “Mi marido me pega lo normal”, 2001)

o “Los estudios varían en la manera de describirlos, lo cual
ha llevado a algunos a sugerir que los los hombres
agresores son más parecidos que diferentes a los no
agresores”

(Mónica Dohmen en Corsi, “Violencia masculina en la pareja”, 1995)



Per què maltracten?

Resultats enquesta opinió VG (2011)

• 72% per problemes psicològics

• 53% per alcohol i drogues

Model ecològic
(Bronfenbrenner, OMS):
Diferents causes 
en diferents nivells



Per què maltracten? 



Per què maltracten?



Per què maltracten?

• No hi ha cap causa única

• Visió alternativa: en comptes de preguntar-nos per la causa 

(per què?) fixem-nos en l'objectiu de la violència (per a què?)

La violència com a una estratègia o com a un intent de

mantenir o restablir el control i el domini d’un mateix i / o de

l’altra / la relació



02
MASCULINITAT I VIOLÈNCIA: 

L’apenentage de 

la violènicia



Qüestió social: la violència cultural i estructural
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Ens estranya que la majoria de violència en la parella sigui de l’home 

cap a la dona?

Qüestió de gènere



Alguns aspectes relacionats amb la masculinitat i la
violència vers les dones

• El poder patriarcal i els privilegis (percepció)

o Intencionalitat de la violència

• Permís social

• Aprenentatge d’un model tradicional de masculinitat i de las 

relacions de parella i familiars.

o La violència per anul·lar les diferències, per a “resoldre” 

conflictes i mantenir l’equilibri



Alguns aspectes relacionats amb la masculinitat i la
violència vers les dones

• La violència com element reforçador de la masculinitat 

(reacció a amenaces percebudes)

• Mecanisme de compensació

• La triada de la violència

• Analfabetisme emocional

• Resolució de conflictes

• L’amor romàntic….





• Millorar la protecció i el benestar de les dones i els fills/es

que pateixen o han patit violència

• Responsabilitzar als homes de la eradicació de la violència

masclista

• Atendre el malestar dels homes davant de les les seves

dificultats per mantenir relacions lliures de violència

Per què cal intervenir amb els homes que exerceixen 
violència?



LA DETECCIÓ D’HOMES 
QUE EXERCEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 
2013



Indicadors d’alerta per la detecció (I)

IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

1. Antecedents de violència

Altres parelles, família d’origen, antecedents penals...

2. Característiques psicològiques de l’home

Creences rígides (gelosia, control), 

minimització/justificació, analfabetisme emocional...

3. Actituds o comportaments durant la consulta

Amb la parella/amb l’equip professional

4. Situacions de risc relacionades amb la VP

Consum de tòxics, atur, embaràs, divorci…



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

Valoració del risc (I)

1. D’Ajustament Psicosocial

Presència de psicopatologia, manca de suport social...

2. Historia de Violència

Hª sentimental, amenaces, minimització, tinença d’armes, 

idees de suïcidi, increment de la violència…

3. Altres Aspectes rellevants

Incompliment d’Ordre d’allunyament, procés de separació, 

vulnerabilitat de la víctima… 



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

L’ENTREVISTA AMB 
L’HOME QUAN HI HA 
SOSPITA DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

L’entrevista amb homes

• Els objectius d’aquesta entrevista són:

� explorar possibles situacions de violència en 

base a conflictes que pugui reportar l’home, 

� explorar la consciència que té l’home del 

problema de la violència i les seves 

conseqüències 

� motivar a l’home per iniciar un procés de canvi 

o tractament. 



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

Recomanacions per  l’entrevista amb els homes

• Plantejar el problema “in situ”, evitant  el terme violència ja que sol crear molt 
rebuig en gran part dels homes que l’exerceixen (per exemple, “jo no sóc un 
maltractador!”).

• Parlar amb un to calmat i segur, sense jutjar ni interpretar el que ens diu l’home, 
oferint un espai on pugui parlar amb seguretat i confiança.

• Evitar discursos culpabilitzadors cap a l’home i utilitzar la responsabilitat com a 
estratègia 

• Establir un bon vincle mitjançant l’acceptació de la persona i la situació, com si fos 
una altre problemàtica, i acompanyant-la en aquest procés.

• Empatia,  assertivitat, escolta activa, respecte i bon tracte.
• Mantenir una posició ferma contra la violència sense tolerar comportaments 

violents i sense deixar-se intimidar (no banalitzar).
• Transmetre un missatge positiu de canvi, sense crear falses esperances ni presumir 

una rehabilitació espontània. 
• Realitzar preguntes facilitadores entorn el conflicte per tal de anar incidint en 

aquells aspectes més concrets, mostrant una “ingenuïtat curiosa” davant la 
narració. 



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

Recomanacions específiques

• Implicar-los directament en el procés o treball amb els seu fill o filla amb 
demandes clares com, per exemple, “necessito que m’ajudis per poder treballar 
amb la teva filla o fill”. 

• Evitar caure en perpetuar rols tradicionals de manera inconscient mitjançant 
accions com trucar només a la mare per fer la tutoria o a la consulta només parlar-
li a la mare.

• Fer l’exploració de l’home com a pare. Es pot abordar des de la presa de 
consciència de les conseqüències de la relació de violència que ha tingut no només 
per la seva parella sinó per als seus fills o filles. 

• Plantejar la intervenció com una transformació personal i com un aspecte clau per 
reparar i/o recuperar el vincle amb el fill/a, deteriorat per l’exercici de la violència. 
Per tant, és des de l’exercici de la paternitat des d’on podem treballar la violència 
masclista.

• És important tenir en compte que el fet que l’home iniciï un procés terapèutic per 
allunyar-se de la violència no ha de tenir cap benefici legal en processos de 
separació, divorci o de custòdia (motivació interna de transformació personal)



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 
2013

Estratègies de l’entrevista amb homes

FASE I: Exploració de les situacions violentes

FASE II: Exploració de la consciencia de problema i de les

conseqüències

FASE III: Motivació pel canvi/tractament

FASE IV: Oferir la possibilitat de canvi

DERIVACIÓ



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

FASE IV: Oferir la possibilitat de canvi

o Facilitar l’acceptació del problema

o Tractar escepticismes i aclarir dubtes respecte als

processos psicològics.

o Desindividualitzar el problema i la solució, evitant donar

falses esperances

o Diferenciar el seu propi procés de canvi del que pot portar

o iniciar la seva parella.

o Oferir la possibilitat d’un procés de canvi en un servei

específic i breu explicació del mateix.



IX Sessió de treball Circuït Barcelona contra la violència vers les dones, 3 i 4 de desembre 2013

La derivació

• Protocol de derivació  

• Cas pràctic (amb la guia): EN GRUPS

� Quins tòpics per la detecció trobeu o penseu 

que es podrien trobar?

� Podeu identificar les fases de la entrevista?

� Com valoreu l’actuació professional?

� De quina manera actuaríeu des del vostre 

servei? 
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1. Metodologia de la intervenció

Sol·licitud Atenció

Valoració del cas

Acollida

Tractament

Seguiment

Intervenció amb (ex)parelles

Intervenció amb (ex)parelles



1. Després d’una crisi (teoria ecològica):
� Importància d’iniciar la intervenció ràpidament 

(cicle de la violència)

2. Demanda / motivació externa (teoria ecològica):
� Necessitat de co-crear una motivació interna (introducció a una 

perspectiva constructivista).

Canal d’entrada: Derivació o iniciativa pròpia
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Sol·licitud d’atenció



Fase d’acollida i informació (I)

• Primera exploració: motivació, expectatives, demanda, explicació del 
problema (reconeixement, responsabilització).

• Informació sobre el programa i sobre condicions de participació.

• Compromís de participació

• Signatura d’una autorització d’inclusió de dades personals

• Qüestionaris i test (violència, sexisme, vincle afectiu, alcohol)

• Contacte amb la parella o ex-parella

• Coordinació amb els serveis derivants

• Valoració del risc i de la possibilitat d´un treball psicosocial

• Valoració d´altres necessitats i derivació als serveis corresponents
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Treball psicosocial individual i / o grupal

Treball individual en:
• Els continguts són els mateixos que en el treball grupal.
• L’estructuració, la freqüència de les sessions i la duració del 

treball, dependrà de les particularitats del cas.

Treball grupal en:
• Grups semioberts 
• Amb dos facilitadors (psicòlegs)
• En sessions setmanals durant 9 mesos (30 sessions)
• Combinant aspectes psicoeducatius amb 

dinàmiques més experiencials
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Treball psicosocial: A. Responsabilització(Paradigma  constructivista)

• Exploració de les conseqüències de la violència en 

diferents àmbits de la vida (físic, emocional, relacional, 

d'identitat, laboral, etc.)
o Per a les seves parelles,
o Per a les seves filles i fills,
o Per a ells mateixos

• Desconstrucció de discursos justificadors i d'excuses

• Invitació a un posicionament en contra 

de la violència
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Treball psicosocial: B. Anàlisi d ´episodis violents (Procés i teoria ecològica)

Anàlisi detallada d'episodis en els què els homes han utilitzat la 
violència

• Identificació de sensacions corporals, pensaments, 
sentiments i actes que porten a l'ús de la violència

• Identificar discursos, creences i actituds que sostenen 
l’ ús de la violència.

86

Seminari Serveis Penitenciaris. Març 2014



Treball psicosocial: C. Concepte de masculinitat (T eoría de Gènere)

Treball sobre la interiorització i les conseqüències d'un 

model tradicional i rígid de la masculinitat:

• Superioritat del mascle / rebuig d'allò considerat 
femení

• Possessió de la dona i de les filles i els fills
• Identitat basada en el rendiment 

(professional, sexual, esportiu, etc.)
• Exigències poc realistes envers la parella, les filles i els 

fills i ells mateixos
• Restricció emocional amb excepció de la ràbia / ira 

i del desig sexual
• La violència com a mètode de “resoldre” conflictes
• La violència com a reacció a amenaces percebudes per 

la identitat masculina
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Treball psicosocial: D. Història de la violència

Treball biogràfic sobre la relació dels homes amb la violència :
• Aprenentatge de la violència durant la seva infantesa, adolescència i 

vida adulta
• Ús de la violència en diferents àmbits de la vida i 

en diferents relacions
• Principi i desenvolupament de l'ús de la violència 

en l'actual / última relació de parella

� Crear una distància cap a la violència que obri un espai de reflexió i 
permeti un re-posicionament

• Experiències de patir violència, com a víctimes directes o indirectes, 
a la seva família d'origen o en d'altres contextos

� Convidar a l'empatia amb les víctimes i a una postura en contra de 
la violència

88

Seminari Serveis Penitenciaris. Març 2014



Treball psicosocial: E. Reconstrucció de maneres al ternatives 
de relacionar-se

� Visibilitzar “l’absent però implícit”: valors, desitjos i 

preferències de relacions igualitàries, justes i de cura tot i que 

hagin realitzat pràctiques abusives

� Explorar i donar significat a “excepcions”: pràctiques, 

coneixements i habilitats de relacions no violentes

� Expandir i projectar aquests valors i desitjos, en les pràctiques 

realitzades, cap al futur i cap altres relacions 

� Crear una comunitat de suport per sostenir el discurs 

i les pràctiques referides
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Treballar habilitats per a aconseguir relacions respectuoses, igualitàries i 

de cura, com ara:

• Empatia i comprensió de l’altre com a “legítim altre”

• Identificació i expressió d’emocions / autoregulació

• Comunicació

• Resolució de conflictes

• Autoestima i confiança en un mateix 

• Confiança en els altres i ampliar / 

enriquir les relacions socials

Treball psicosocial: F. Habilitats de relació
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Fase d’avaluació i seguiment

Avaluació sistemàtica al final de la intervenció

Fonts d’informació:
• Qüestionaris
• Parella o ex parella
• Altres professionals
• Observacions nostres
• Relat dels propis homes

Seguiments desprès d’acabar els tractaments
• Al cap d’un mes de la data d’acabament
• Als 6 mesos
• A l'any
• Als 2 anys
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!!

Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de 
relacions no violentes (SAH) 

sah@bcn.cat

Projecte CANVIEM-HO

canviem-ho@bcn.cat

Telf: 933209212 / 934864750




