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 Espai  d’intercanvi i aprofundiment: la prevenció, detecció i 
abordatge de la violència masclista amb homes 

 
Dia: 8 de juny 2015 
Hora: 18 hores 
Lloc: c. València, 344  
  
 

Assistents: 
Entitat 

ACESOP  ( Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones Pakistaneses ) 

JOVECU  ( Associació de Joves Equatorians a Catalunya ) 

Associació de la Comunitat Dominicana a Catalunya 

Creu Roja 

TEAC – Taller ecuatoriano de arte y cultura 

Direcció de Dona. Ajuntament de Barcelona –  SAH Servei d’atenció a homes per 
a la promoció de relacions no violentes. Projecte Canviem-ho . 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
 

Resum de la sessió 

 

S’ evidencia les dificultats per a potenciar la motivació en els homes per fer activitats que 

reforcin altres models de masculinitats  igualitàries, coresponsables  i no violentes. 

 

L’ enfoc preventiu per a intervenir  en situacions de violència  masclista amb homes és treballar 

la prevenció des de la promoció. Reforçar aquells aspectes positius en homes dins de les 

entitats, a nivell grupal o individual  que suposin models d’ identificació saludables, tot buscant 

aliats en homes o dones per a esdevenir motors de canvi i referents. 

 

També cal incorporar la necessitat de fer accions no puntuals, que es sostinguin en el temps, 

especialment accions grupals, per augmentar i/o consolidar l’ impacte de les accions 

preventives i de sensibilització. 

 

S’ incideix en la importància de concebre als homes com a responsables i no com a culpables 

del manteniment del model patriarcal que estableix rols desiguals en funció del gènere i per 

tant de masclisme .   Cal demanar el  posicionament contra la violència per evitar situacions de 

complicitat. 
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Aspectes a tenir en compte per l’èxit en les intervencions i acompanyaments. 
 
• Tenir en compte que es produiran reaccions defensives i resistències al canvi d’ alguns homes 
• Evitar discursos culpabilitzadors i treballar des de la responsabilitat  individual i col·lectiva 
• 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 abans de passar a espais mixtes ) 
• Dirigir accions per reforçar a aquells homes que ja han iniciat un canvi cap a posicions més 

igualitàries. 
 

Per què cal intervenir amb els homes que exerceixen violència ? 
 
 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 seves dificultats per mantenir relacions lliures 

de violència. 
 
El servei SAH ( Servei d’ Atenció a Homes) de la Direcció de Dona de l’ Ajuntament de 
Barcelona, a través del projecte Canviem-ho ofereix  a  les entitats  del Consell Municipal d’ 
Immigració  un servei de consulta i assessorament telefònic o per correu electrònic. Les 
entitats poden: 
 

    assessorament per a realitzar accions grupals o individuals amb homes, des de les pròpies 
entitats o en col·laboració amb es tècnics del projecte Canviem-ho. 

 demanar informació i orientació sobre la prevenció de la violència masclista a partir del 
treball amb els homes que l’ exerceixen.  

     consultar estratègies per fer acompanyament en la detecció i derivació de casos individuals  
per part de les entitats i orientació sobre els recursos d’ intervenció professional . 

 
 
Podeu contactar amb el projecte Canviem-ho a l’ adreça  canviem-ho@bcn.cat . Tècnic 
referent:  Aharon Fernández . Telèfon  93 349 16 10 
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