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Aquest text recull idees, eines, debats i propostes que han partit de casos concrets 

d’agressions sexuals i agressions masclistes dins els moviments socials, col·lectius i 

organitzacions, que poden ser i són aplicables a altres indrets i espais. No es 

tracta, doncs, d’un conjunt de teoritzacions desconnectades de la realitat, més 

aviat al contrari: són experiències posades per escrit per a poder avançar en un 

camí dolorós i difícil, així com quasi desconegut, com és el de l’autogestió 

col·lectiva de les agressions. Més en global podríem dir l’autogestió col·lectiva del 

“com acabem individualment i col·lectivament amb les Violències de Gènere 

(VdG)?”  

Entenent aquest text com un recull i com una eina, resulta un text deliberadament 

inacabat ja que la intenció és utilitzar-lo com a inici del camí, per a avançar. Si 

volem avançar ens hem de moure, i per moure’ns ens cal sortir del lloc on som. 

Aquests text ens mou d’on som. 

Sabent que és un debat dolorós és recomanable treballar-lo amb cura.  

Com a part del material de la Secretaria, és positiu complementar-lo amb altres 

compilacions per a entendre millor la globalitat de la qüestió. 

L’objectiu de debatre sobre l’autogestió col·lectiva, sobre el masclisme i sobre que 

fem és plantejar-nos si totes ens sentim segures dins els nostres espais, espais que 

se suposen de confiança i que se suposen com a espais de canvi.  

Hi som totes en aquest canvi? També és important aportar eines dins el sindicat 

que ajudin a analitzar i analitzar-nos, més enllà de que es puguin utilitzar o no (tot 

i que usar-les seria el desitjable), dotar el col·lectiu de preguntes, reflexions, 

debats i eines, és aportar i molt. 

Només puntualitzar que cal recordar que és gràcies al treball difícil i desagraït de 

moltes dones del feminisme autònom i anarcofeministes (i d’altres feminismes 

també) que tenim tot aquest material valuós. Cuidem-lo. I reflexionem un moment 

també al voltant del treball dolorós i titànic que és la lluita contra les VdG a la 

vegada que es viuen, també, dins els espais de confiança. 

Salut! 
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PERQUÈ AUTOGESTIÓ COL.LECTIVA?  

Des de molts grups feministes ja fa anys que es proposa una acció col·lectiva i 

autogestionada de tot allò que és causa i efecte de les VdG. Això engloba tant les 

activitats i dinàmiques per a sensibilitzar i prevenir com la resposta a les agressions 

rebudes. L’autogestió col·lectiva (AGC) per a prevenir, respondre, desemmascarar i, 

com a objectiu final, eradicar les VdG s’aplicaria tant a grups mixtes com a grups no 

mixtes, per exemple: els grups d’autodefensa feminista  no mixtes i autogestionats q 

defineixen respostes, situacions o propostes des del seu patiment; els grups de 

masculinitats que desconstrueixen i reconstrueixen les masculinitats en base a la seva 

experiència; les dinàmiques de sensibilització dins grups mixtes generades per elles 

mateixes per a debatre i avançar. En resum, tot “fet a casa”. 

Aquestes dinàmiques resulten molt saludables ja que no només posen el focus en el 

QUE sinó que també posen el focus en el COM i d’aquesta manera anem obrint camí 

per a crear aquest món millor per a totes en el que volem viure. És molt interessant i 

sa ja que l’autogestió és una dinàmica creativa i creadora, doncs es basa en la 

senzillesa i la realitat: un col·lectiu pateix una situació d’opressió concreta, l’anomena i 

la defineix des de la seva vivència, s’organitza per a respondre sense representativitats 

ni delegacionismes, traça una estratègia i/o porta a la pràctica dinàmiques que 

dinamiten i contradiuen l’opressor/sistema opressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribades a aquest punt és possible que algú pensi: “parles d’opressions, però resulta que els 

companys no ens oprimeixin/no us oprimim, sentir la paraula opressió m’ofèn”. Si estem en 

aquest moment, seria genial parar i començar altres debats amb altres materials com el de 

masculinitats i micromasclismes. Si de totes maneres volem seguir amb aquest text podríem 

preguntar-nos, abans de seguir, qüestions com:  

 Has sentit queixes (t’agradin o no) de companyes referint-se a actituds masclistes dins els 

espais on ets? 

 Has sentit rumors sobre alguna agressió dins els espais on ets ( encara que la desmenteixis o 

te l’hagin desmentit )? En cas de veure o saber una agressió has qüestionat més la resposta o no 

resposta de les dones? 

 Has parat a mirar si hi ha hagut dones que han marxat del col·lectiu? O bé que participin 

menys? 

 T’has parat a reflexionar sobre aquest tipus de qüestions (masclisme, rols, llenguatge sexista, 

VdG)? 
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L’ús de l’AGC de problemàtiques i dinàmiques no resoltes, que inclouen relacions de 

dominació i verticals entre les persones i, per tant, entre nosaltres, acostuma a generar 

debats i controvèrsies. Certament pot ser una eina amb mancances, però sabem que 

no estem orfes de referents al respecte: tant al Kurdistan com entre les Zapatistes hi 

trobem no només una participació activa (normal? Desitjable?) de les dones en la 

construcció, en totes les seves fases, de la revolució que s’està fent, sinó que es 

s’autogestionen de manera col·lectiva, també pel que fa  a les VdG. Sense un afany 

d’acció directa i d’autogestió seria francament difícil arribar als nivells d’igualtat que hi 

podem trobar en aquestes comunitats/revolucions. Si són horitzontals és perquè 

insisteixen en ser-ho i si no són autoritàries és perquè practiquen el no ser-ho ( o ho 

intenten sempre ). Aquestes comunitats de les que sentim a parlar han picat molta 

pedra: les dones han insistit i insistit, els homes han après a anar escoltant i negociant ( 

sí negociant, aquell concepte que, qui sap perquè, no s’aplica gaire en les relacions 

personals, traspassant així els límits de les altres ) totes aquelles parcel·les de poder i 

han comprovat que no només no passa res sinó que la comunitat funciona millor, ja 

que totes hi són incloses. I sobretot, no neguen que les VdG existeixen, també dins 

seu. Aquest és un punt de partida molt diferent per afrontar els debats.  

Per tant no diem res de nou ni descabellat, i destaquem això per que, segurament per 

falta d’hàbit i per les pors o resistències que pot generar un tema con el que tenim 

entre mans, ens costa normalitzar aquesta dinàmica.  

 

 

 

 

 Creus que si et diguessin “el Pepet ha agredit a  la Pepeta” ho creuries? Intentaries 

rebuscar detalls en el cas per a convèncer-te que el teu amic/company NO ha agredit?  

 Valores les opinions i els límits de les companyes? 

 Creus que hi ha lluites més importants que la lluita contra les VdG? 

Segurament treballar abans aquests punts serà útil per a aprofitar de manera positiva el 

material que tens al davant a continuació. 
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En els casos d’agressions per motiu de gènere, perquè es proposa també l’autogestió 

com ho fem en altres àmbits?  

Podríem respondre amb una altra pregunta: perquè precisament en casos de VdG no 

es vol promoure l’autogestió col·lectiva? Què ens fa tanta por? 

Ens hem de parar a pensar amb tranquil·litat: si en altres casos, en altres temes, en 

altres respostes ens agrada, promovem i practiquem l’autogestió col·lectiva, que és el 

que ens genera aquesta negació o omissió quan parlem de les violències de gènere? Si 

cal aturem-nos aquí. Utilitzem altres eines de debat per a desfer aquest nus. I si no, si 

en fa mandra parar massa estona aquí proposem reflexionar: 

Ens fa por obrir aquesta porta? Posem excuses que en altres temes no posem (“no 

estem preparats”, “no en sabem prou”, “no tenim temps”, “és massa difícil”, “ja hi ha 

eines fora de l’autogestió col·lectiva”...)? Per què en altres temes ens semblaria una 

bogeria posar aquestes excuses i en treballar les VdG entre nosaltres ho fem?  Per què 

ens passa? Segurament ens faltes pistes però amb aquest text i amb d’altres que 

generem i hem generat avançar resulta més fàcil, en canvi negar-se a avançar no 

canvia res. Tendim a pensar que sabem moltes coses, o que som les bones, o que 

l’enemic és només a fora. Però la veritat és que més que ser les bones volem ser 

millors i viure en un món millor i que el sistema no és un ens extern que de tant en 

tant ens ataca, nosaltres hi som i també som sistema. Mirem també de tant en tant 

cap a endins i entre nosaltres. Ampliem el camp de visió. Aquestes propostes i debats 

formen part de l’acció directa que practiquem, del fer, de la pedagogia del caminar.  

 

Bé doncs. Hem dit ja que ens costa molt funcionar en qüestions de violències de 

gènere des de l’AGC. Però per a ajudar a decidir-nos sobre quines eines o dinàmiques 

volem utilitzar, com i quan, primer les hem de posar sobre la taula. Així, si ens 

enfrontem amb casos d’abús sexual, violació, maltractament físic o psicològic, dins els 

nostres espais o en espais i persones properes, ens hem de conformar amb no tractar 

el tema o amb que sigui portat als mossos o jutjats? No passem aquesta pregunta per 

alt.  Si a aquesta pregunta responem que sí, que ja que existeixen els mossos i els 

jutjats, fem-los servir, només caldria apuntar aquí els números de telèfon i adreces 

dels llocs i recursos ja establerts on podem acudir. De fet, però, no es tracta de repetir 

“denuncia”, ni tampoc es tracta de dir “com pot ser que denunciïs a un company”. La 

qüestió requereix molta més profunditat. Hem de partir des del punt que la dona 

agredida ja decidirà si vol fer ús de les eines legals o no. La decisió que prengui es 

basarà en diversos factors: 
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Si se sent prou forta per a exposar-se i dir 

-ho al seu cercle. Si veu que no hi ha empatia en aquests temes, el més segur és que no 

ho expliqui. 

Si té ganes de repetir el que va patir un cop rere l’altre perquè dins el seu espai ( i 

també durant un procés judicial ) no sent que la creguin, ha de donar sempre 

explicacions. 

Si se sent acompanyada i recolzada. 

Si el moviment acull processos col·lectius segurs i confiables. 

Si el cas requereix intervenció judicial o policial per què ella ha d’assegurar de la manera 

que pot/vol la seva integritat. 

Si té recursos materials per a denunciar o bé per a viure. 

I d’un llarg etcètera que s’ha de mesurar i no es pot ni obviar ni menystenir.  

El perquè una dona denuncia o no dins el seu cercle, o denuncia o no a la policia o als 

jutjats no és un assumpte fàcil. Parlar d’això, interpel·lar a que la dona ha denunciat i 

llavors és una traïdora al moviment, o interpel·lar la dona perquè en comptes de 

denunciar a jutjats ha decidit fer pública l’agressió al col·lectiu, l’únic que provoca és: 

Que les dones no en parlin per por a ser interpel·lades constantment... 

Perquè se les fa culpables de la seva reacció davant l’agressió i es dubta del que diuen... 

Trobant-se soles i agredides per tot l’entorn. 

Cal, doncs, assegurar-nos que no agredim a la dona amb les nostres preguntes i 

incredulitats. Callem, escoltem i donem la responsabilitat de l’agressió a qui realment la 

té: l’agressor.  
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Llavors, perquè utilitzar l’autogestió col·lectiva com a eina davant les agressions? 

El sentit de l’AGC és créixer entre totes, és a dir, aprendre a resoldre agressions sense 

haver de recórrer només a un tipus d’eines:  

Les eines d’un sistema que al seu torn ni garanteix protecció/eradicació i a més 

fomenta i es basa en les violències de gènere. Si bé les seves eines ens són útils per a 

provar de protegir-nos i per a que es reconegui els que ens ha passat i ens passa (totes 

dues coses molt importants), resulta positiu preguntar-nos “i nosaltres que fem per a 

que no passi? Per que els nostres espais no han resultat segurs? Com els podem fer 

segurs? Com podem avançar i no només defensar-nos?”. A aquestes preguntes respon 

l’AGC. O direm que hi pot respondre. 

Les VdG no són una qüestió aïllada ni anecdòtica. Tampoc privada. Les VdG són a tot 

arreu, és a dir, són estructurals. La resposta a aquestes no pot ser únicament concreta i 

individualitzada, si el que busquem és anar eliminant aquestes dinàmiques requerim 

d’una acció col·lectiva i comunitària. Ja sigui per a la protecció o per a la prevenció, 

sense un sentit col·lectiu arribem a poc.  

Què permet l’AGC? 

 Treure de l’àmbit de la privacitat les agressions per a portar-les a l’esfera pública 

com a qüestió política, i no personal, que són.  

 L’espai on es porta a terme aprèn a mirar-se a ell mateix: mancances, incapacitats, 

relacions de dominació...però també hi pot trobar les respostes, les capacitats i la 

desconstrucció. 

 L’espai aprèn a posar solucions i desmunta dinàmiques de poder. La capacita que 

tingui per a poder deixar constància del procés pot ser un exemple per a les que 

vinguin després i per a d’altres espais. Així no partim de zero i anem fent passets.  

 Si l’autogestió es fa amb la cura adequada la dona agredida es pot sentir 

acompanyada i la resta de dones podran corroborar que estan en un espai segur. 

Aquest espai tindrà una base forta ja que no hi serà exclosa cap.  

 Es poden generar moltes eines per a que els agressors puguin reflexionar. I que els 

no agressors però que tenen comportaments autoritaris també aprenguin noves 

dinàmiques. 

 Es pot resoldre el cas sense necessitat de re-victimització de la dona, ni de que se 

senti obligada a explicar-se i justificar-se constantment com en el joc de proves o 

versions que veiem en els judicis i que les víctimes d’agressions es cansen de dir que 

són incòmodes, violents i les igualen, injustament, amb l’agressor. 
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Al final, l’AGC , que no serà fàcil i que no ens estalviarà dolor (com a l’agredida ni li és 

fàcil ni li estalvia dolor el procés de denúncia dins i/o fora del col·lectiu), posa l’accent 

a la vegada en el què fem i en el com ho fem. 

Naturalment i sabent que cada cas és diferent, es probable que les agredides usin 

diverses eines a la vegada, no només la AGC. O al menys que sospesin totes les eines 

que poden tenir per a que es repari el dany. Però sí que resulta interessant plantejar-

nos a nivell col·lectiu què volem fer: si ens resulta estrany que en la relació explotador-

explotat la mediació sigui una eina ja que no estan en igualtat, perquè hem d’acceptar 

que agredida i agressor són en la mateixa posició? Perquè l’agressor és 

amic/familiar/company? Precisament si ens importa el company, li farem més bé 

explicant-li el que ha fet que no pas actuar amb corporativisme (de mascles o de 

moviment). 

L’AGC proposa una sèrie de principis de base o de maneres d’actuar que ajuden a que 

el procés no sigui un cúmul d’agressions a l’agredida. Repetim, el dolor no ens 

l’estalviarem degut a que són situacions molt doloroses per elles mateixes. El que sí 

que podem fer, i aquí està el nus de l’assumpte, és procurar crear i avançar, no quedar-

nos sense respostes.  

Els punts bàsics a treballar i en els que pensar ( ja sigui en un procés d’autogestió com 

ja sigui en un debat per a aprendre ) serien: 

 

 

EL CONSENTIMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No siempre cometemos las agresiones conscientemente. Pero esto no le quita nada 

de gravedad al asunto. Si una persona se siente agredida no importa si la agresión 

ha sido intencional o no. Esto implica que en nuestros esfuerzos de prevenir las 

agresiones tenemos que tomar un papel algo más activo que solo ser buena gente y 

no querer hacer daño.  
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El poder de definició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente, pero no únicamente, en las relaciones sexuales el establecer una situación de 

consentimiento nos puede ayudar en esto. El consentimiento es el acuerdo mutuo sobre qué 

está pasando. Que todxs estemos a gusto y que todxs estemos cómodas. El consentimiento no 

viene dado sino que tiene que ser acordado explícitamente. (…) 

Tenemos que prestar atención y no guiarnos solo por nuestro deseo. Se trata de ir más allá del 

“no significa no”. Seguir siempre hasta que otro diga NO significa dejar toda la responsabilidad 

de traspasar límites a la persona que se siente incómoda. (…) 

De ahí la necesidad de preguntar-les como están. Preguntar a la otra cómo se siente no tiene 

por qué ser un corte de rollo. (…) 

Todxs hemos aprendido que lo más grande de las relaciones sexuales es la penetración con la 

polla. (…) esto no solo limita mucho la creatividad en las relaciones. El juego se queda en la 

mujer complaciendo al hombre. Tenemos que reconocer las relaciones de poder en nuestras 

relaciones sexuales. “ 

Extret del fanzine Torres más altas hemos visto caer 

“Para no ser cómplices tenemos que plantearnos cambios en nuestras vidas cotidianas pero 

también necesitamos herramientas para afrontar las agresiones. Esto es especialmente 

importante porque muchas veces ha pasado que nos hemos encontrado con una agresión a 

nuestro alrededor sin haber tenido un trabajo previo. En estos casos rápidamente las cosas se 

mezclan con movidas personales y nos sentimos desnudxs sin saber cómo responder ante ellas. 

(…) 

El poder de definición es una de estas herramientas que entiendo como mínimo fundamental 

para todxs (…) es un concepto que tiene más de 20/30 años de historia en otros lugares de 

Europa y que ha llegado a ser considerado un consenso entre las peña. (…) Se basa en que la 

persona agredida tiene poder de definir que le ha pasado y su versión es incuestionable. (…) Es 

una alternativa real al sistema jurídico que trata a agresor y agredida como si fueran iguales 

(…) abre la posibilidad a la mujer agredida a no tener que explicarse, no sentirse cuestionada o 

humillada por ser directamente comparada con el agresor, y por eso es una alternativa al 

sistema jurídico-policial. 
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Crear espais segurs; què podem desmuntar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(…) 

En la constelación dominante del hombre-agresor versus mujer-agredida el patriarcado 

existente tiene una importancia enorme a la hora de a quien damos credibilidad y a quien 

no. (…) Esto nos lleva a la situación de que creemos más a las personas socializadas como 

hombres y le damos más importancia a su opinión. (…) Así, una decisión clara para tomar 

partido con la mujer agredida es un pequeño paso para, a la larga, acabar con la jerarquía 

de géneros. (…) Es importantísimo aceptar la versión de la persona agredida y no volver a 

quitarle poder sobre su propio cuerpo. EL PODER DE DEFINICIÓN NO PARTE DE LA CREENCIA 

DE QUE LA VERSIÓN DE LA PERSONA AGREDIDA ES OBJETIVA PERO RECONOCE QUE ES LA 

ÚNICA RELEVANTE.  

SE BASA EN CUIDAR A LA MUJER AGREDIDA (…) PROTEGERLA COLECTIVAMENTE DEL 

AGRESOR. Puede significar su expulsión pero no para castigar al agresor sino para crear 

espacios seguros para todas. No excluir al agresor significa no poder ofrecer un espacio 

seguro, excluir a las que no están cómodas con su presencia. AL FINAL NO EXISTE LA OPCIÓN 

DE NO EXCLUIR, SOLO PODEMOS DEFINIR A QUIEN QUEREMOS EXCLUIR.” 

Extret del fanzine Torres más altas hemos visto caer 

“No és només còmplice qui defensa explícitament l’agressor, sinó també qui, home o dona, 

fomentant dubtes, difonent veus, deslegitimant la paraula de les dones, crea un clima en el 

qual els agressors segueixen mantenint la llibertat de moure’s tranquils per la ciutat.(...)Els 

mecanismes d’invisibilització són aquells en que agressor, entorn i la penya en general 

utilitzem per no fer front a les agressions, per ocultar-les ( deixant sense seguretat els nostres 

espais ) 

Difamació i rumorologia. Per a desprestigiar la dona que denuncia (...). No afrontar l’agressió 

com a treball polític i col·lectiu redueix la qüestió a la dimensió privada i amical i, per tant, va 

abans el rumor que el fet. 
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Crear o proposar protocols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repressió. Quan no es tenen arguments. 

No fer res o no posicionar-se. És una postura còmoda però dóna suport latent a l’agressor. 

Minimitzar o negar l’agressió. Negació de la credibilitat  de l’agredida. (...) per contra es 

maximitzen o demonitzen certes respostes a les agressions.  

Privatització. S’intenta mantenir l’agressió en l’àmbit privat amb la màxima “els draps bruts 

es renten a casa”. (...) Soterrar aquestes en la privacitat és i ha estat sempre una de les 

estratègies patriarcals que més han funcionat per a aïllar la dona i posar en segon pla les 

agressions. 

Aïllament.  

Victimització (dels agressors que s’erigeixen com a víctimes reals del procés) 

Insistir en que el diàleg ( i mediació ) és la única via 

Extret del fanzine La gota que fa vessar el got 

 

“Abans de fer una proposta pràctica de com gestionar un cas d’agressió és important 

remarcar que no existeix una fórmula concreta i única sinó que aquesta sorgirà fruit d’un 

treball constant: sortir del marc teòric i generar debats, generar discurs, crear propostes 

col·lectives, tenir un posicionament clar sobre la VdG. (...) 

Cal contextualitzar l’agressió sempre tenint en compte el que la dona vol. Partim d’aquestes 

premisses: 

Qui defineix l’agressió és la persona agredida 



Federació Comarcal del Baix Penedès 
Secretaria de Gènere i Acció Social 

 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes pautes aquí plantejades ens ajudaran a crear un debat i un espai 

d’autogestió molt més ric i curós.  

Per a acabar proposem un exercici de reflexió, unes preguntes que ens ajudaran a 

diagnosticar-nos i a saber en quin punt estem: 

1.- Què et suggereix l’acció directa feminista? Saps la història d’aquesta? 

2.- Com reaccionaries si aquesta acció estigués dirigida a un amic/col·lega? 

3.- Creus que tolerem la dona que lluita dins de casa seva a part de fora? 

4.- Penses que és més agressiu un lema feminista estrident que una escena d’abús 

sexual en una peli que mola? Què tenim més normalitzat? 

5.- Què és una agressió? 

6.- De veritat sempre has cregut a l’agredida? Has fet de CSI? 

7.- Davant una agressió per petita que fos, l’heu tractada al col·lectiu? 

8.- Ens sentim sempre còmodes i segures? 

9.- Algun cop has parlat de posar límits? Què és un límit? 

10.- Algun cop has parlat de consentiment? 

11.- Creus que no assumir tasques a casa, no correspondre en les cures emocionals 

amb la parella, no deixar-li espai ni decisió, no són relacions verticals? 

12.- Et molesta parlar d’aquest temes? 

13.- Tens por? Saps expressar el que sents? 

14.- Fins on volem fer arribar el nostre alliberament? 

L’agressor no és un monstre aliè sinó un home qualsevol. NO existeix un prototip. 

Un agressió és un abús de poder i no un malentès 

La mediació només té cabuda si la dona agredida ho vol 

Si cal, que l’agressor abandoni l’espai o espais on és la dona agredida 

Si el col·lectiu no està preparat per gestionar l’agressió pot recorre a persones que hi tinguin 

experiència per a no sotmetre a la dona a una mala gestió. 

No manipular la informació 
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ALTRES RECOMANACIONS: 

Recomanem la lectura completa dels fanzines suggerits: 

Torres más altas hemos visto caer 

La gota que fa vessar el got 

 

Així com la d’altres ja recomanats en altres textos com: 

De qué hablan las chicas cuando se juntan 

Tijeras para todas 

La no violencia es patriarcal 

 

També 

http://justarevolta.blogspot.com.es/2015/06/protocol-per-la-prevencio-i-

abordatge.html 
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