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PER A QUI ÉS AQUESTA GUIA? 

Aquesta guia és en primer lloc per a 

totes les dones, per les que pensin 

que potser estan patint algun tipus de 

violència/es de gènere (VdG), per les 

que estan convençudes que no, per 

les que saben que sí però no ho 

diuen, per les que ho hem patit i ens 

agrada curar sovint la ferida, per les 

que tracten amb VdG cada dia, per les 

curioses, per a les fortes, per a les 

fluixes... 

En segon lloc és per a totes i tots els 

que viuen algun cas de VdG de 

manera propera i necessiten 

entendre, respondre, parlar, escapar, 

plorar, actuar, reflexionar... 

I en tercer lloc per als i les que vulguin 

saber, a través de la resposta que es 

pot donar a les agressions i abusos, 

perquè és tot tant complex. Pot ser, 

perquè no, una manera d’acostar-se a 

una realitat complexa, delicada, difícil 

i dolorosa. Cal, doncs, llegir-la amb 

cura i amb respecte. 

 

PER A QUE SERVEIX AQUESTA GUIA? 

Amb aquestes pàgines no busquem donar pautes ni exercicis fixes i inamovibles. Segurament hi ha moltes 

idees que se’ns escaparan, però el que volem és transmetre l’essència de l’autodefensa feminista. 

Aquesta es basa en la importància de l’acció prèvia comunitària (o acció directa ,AD), de prevenció i 

sensibilització, de destacar i fomentar l’acompanyament i el treball empàtic des de i cap al les dones, i 

també òbviament donar uns consells bàsics i pràctics físics, emocionals i utilitaris. És una eina. Com a tal 

cada lectora decidirà què en fa. 

 

 

Recorda: 

Aquesta guia és teva 

La teva vida és teva 

No estàs sola 
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Autodefensa sona a quelcom físic. De fet l’autodefensa a seques o defensa personal és 

sobretot física. I està molt bé que les dones aprenguem com fugir i respondre a 

situacions de risc, com perdre la por a rebre un cop en un moment de fugida, com no 

perdre els nervis, com autogestionar la por. Això és genial ja que ens anima, ens fa 

créixer en aspectes que pensàvem que no eren per a nosaltres, ens sentim més 

segures, ens estimem més... 

Però la pregunta és: només ens hem de defensar dels cops? Només ens hem de 

defensar de desconeguts que ens assalten a carrerons? La resposta és que no. Les VdG 

es donen arreu, de fet en ambients i espais de confiança i intimitat és on més 

agressions es donen, per això resulta tant complicat tractar la VdG i per això ens 

resulta difícil a vegades veure-la clarament o respondre. Ens passa que notem que hi 

ha alguna cosa que no va bé, alguna cosa que ens molesta o irrita, però com que no és 

tant evident com un cop i com que qui ens fa sentir així és algú proper o ho fa en un 

moments que estem soles o ens fa cosa respondre, acabem preguntant-nos que ens 

passa o que punyetes ha passat. 

D’això també intenta ocupar-se aquesta guia. De tots aquells granets de sorra que 

acaben fent una muntanya. Precisament com que les VdG són quotidianes, moltes 

quasi invisibles, i requereixen de respostes concretes molt més enllà d’allò físic, farem 

la guia en base a l’Autodefensa Feminista (ADF). Aquesta tracta qüestions emocionals, 

mentals, físiques, individuals però també col·lectives i socials. No deixa els casos en 

l’anècdota concreta sinó que els enllaça en el que totes patim i amb com està feta la 

societat en la que vivim. La guia està feta des de les dones i cap a les dones, sabent 

què es pateix, com respondre i com provar d’evitar que a tu o a una altra li passi el 

mateix.  

Una part molt important de l’ADF és el crear grups de dones que facin de coixí 

emocional, pràctic i segur per a totes; que defineixin les agressions i hi responguin. Si 

estem aïllades la nostra capacitat de sortir del forat i de respondre és mínima però 

amb un acompanyament constant i respectuós això es transforma. L’acció 

comunitària i col·lectiva ha d’anar més enllà de la sensibilització i de la resposta. ADF 

també comporta fomentar la creació d’un teixit als nostres barris i pobles que ens faci 

de coixí davant de situacions que empitjoren les situacions de VdG i que condicionen la 

PERQUÈ AUTODEFENSA FEMINISTA? 
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resposta de la dona o del col·lectiu. La lluita contra la precarietat i la creació de xarxes 

veïnals és un pilar bàsic. 

 

Aprendre a ser solidàries amb les que pateixen VdG a la feina o que esta immerses en 

aquesta doble pobresa que tant afecta les dones, ja que ens empeny a cuidar-nos de 

tot o a ser més dependents, ens ajudarà a crear uns vincles socials cada cop més forts. 

La VdG és arreu. Aquí insistirem en parlar de la VdG en la parella i en entorns propers. 

Les eines que donarem estan molt orientades a aquest aspecte concret, terrible, de les 

VdG. Convidem a complementar aquesta guia amb altres materials que hem generat i 

segurament totes i cada una de les suggerències donades es poden aplicar a altres 

àmbits. 

  

 

 

 

 

 

 És per a tu 

És un text per a tu. Tu pots triar compartir-lo, llegir-lo amb més persones, amb altres 

dones, pots triar llegir-lo si vols amb la parella. O, per contra, pels motius que sigui, 

pots triar guardar-te-la per a tu i llegir-la poc a poc.  

Si tu consideres que necessites guardar-te la guia en un lloc que només tu sàpigues on 

és, ja està bé. Està bé que busquis la manera de tenir un espai per a les teves 

reflexions, no pensis pas que no és correcte tenir aquesta parcel·la. No te’n sentis 

culpable ja que totes podem sentir la necessitat de voler petits espais per a les 

nostres cabòries. Ara bé, prova de pensar per quin motiu necessites guardar-te 

aquesta guia només per a tu. I sobretot, llegeix-la fins el final. 

Si sents que et fa mal o et genera malestar el que llegeixes pots triar, si vols, parar i ja 

seguiràs llegint. Però si pots trobar un moment per a reflexionar, pensa per què et fa 

mal?  

  

 La importància de no estar sola 

És una de les idees que surt sovint al text que tens al davant. Totes nosaltres 

necessitem un entorn, unes persones, amb les que parlar sobre el que ens passa, les  

PETITS CONSELLS 
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coses bones i les no tan bones. Deixar de banda aquestes converses sobre el nostre dia 

a dia, converses que ens omplen d’energia i que ens donen consol o calma, no ens 

ajudarà. De fet estar soles ens pot crear  tristesa i indefensió. Tens tot el dret del món 

a parlar de la teva vida, de les coses que et passen, amb qui tu escullis. Tot i així pot ser 

que no et vingui de gust parlar, que no vulguis explicar coses de la teva privada; això 

també està dins de les possibilitats que pots escollir. Ho esculls tu? 

També ens pot passar que la gent que ens envolta no ens entengui, o no ens escolti. 

Doncs sí, molt sovint ocorre que no ens entenem, que diem a la resta el que han de fer 

i com ho han de fer, i això ens crea irritació o dolor, i ens distanciem. Per això aquesta 

guia prova de dirigir-se a totes nosaltres, també als entorns.  

Però tot i poder triar no parlar, tot i saber que envoltada de gent ens podem sentir 

molt i molt soles, volem fer una defensa (amb ungles i dents) de la importància 

d’acompanyar i recolzar i, per tant, de deixar-se acompanyar i de no estar soles. Soles 

podem ser més vulnerables, podem ser més manejables, podem ser més porugues 

simplement perquè estem molt més exposades. Acompanyades, tenim més baranes 

on agafar-nos... per no caure! 

 Per a l’entorn 

Si veus que hi ha alguna familiar, amiga, companya, veïna que està patint VdG no facis 

com si no existís, no ho deixis en “és cosa privada” o “no m’hi fico que encara sortiré 

mal parat/da”. Posicionar-te en contra de les VdG és absolutament necessari per a 

acabar amb totes i cada una d’elles. Per tant, es requereix que et moguis, no només 

que miris i et tapis els ulls o simplement lamentis. Pots fer moltes coses de cara a 

mirar-te les teves pròpies actituds i de cara a la prevenció i sensibilització, ara bé, si 

parlem de casos concrets que estiguis vivint de prop pots buscar ajuda i assessorament 

en adreces o grups que al final proporcionem. També et donem unes instruccions per a 

que si decideixes intervenir tu també sàpigues una mica com fer-ho per a no causar 

danys o perjudicis a la dona agredida.  

 

 

 

 

 

 

 

Actua amb delicadesa i empatia. Això significa que has d’escoltar i evitar ser 

una màquina de consells que poden sonar com a retrets. Tu no estàs patint, 

ho està patint ella i només ella sap què li passa. Cal evitar confondre-la o fer-la 

sentir culpable. Recorda que l’empatia l’hem de treballar. 

Saber de què estem parlant. Si no tens idea de com funcionen les violències 

de gènere pot ser que diguis quelcom inoportú o que ho diguis quan no toca. 

Prova d’informar-te, formar-te i assessorar-te. Serà bo per a tu i per a ella.  
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(*) El cicle de la violència 

 

 

Aquest és el cicle que es repeteix un i altre cop en una relació de VdG. Cal saber que la 

fase tres i la fase dos no són adequades per a provar d’allunyar a una dona de la 

situació de violència. En la lluna de mel ho pot prendre com una invasió de territori, 

territori que per fi està tranquil aparentment. En la fase d’explosió o agressió l’únic a 

fer és acompanyar i protegir, doncs l’agredida ja tindrà prou feina amb pair, plorar, 

provar d’autogestionar o de protegir-se etc.  

 

 

 

 

 

Acompanya. Sàpigues com i quan. El més valuós que pots fer és acompanyar, 

no forçar. Encara que pensis que no se’n surt, el teu acompanyament és el 

millor que té moltes vegades. Pots mirar com funciona el cicle de la 

violència(*) i saber quin és el millor moment per a parlar-li. 

Cuida’t. Si tu no et cuides no podràs acompanyar i cuidar la dona agredida de 

manera eficaç. 
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De què podem parlar en aquest capítol? Què vol dir això de l’autodefensa emocional?  

Amb aquestes paraules volem englobar d’altres conceptes que convidem a tractar i 

treballar....ja que, podeu/m assegurar que n’hem parlat i que els tenim treballats? 

...els límits, la por, la identitat de gènere, l’autoestima, els rols 

socials, l’afecte, la intimitat, la seguretat, la confiança, el 

consentiment, els sentiments, la paraula NO, la paraula SÍ, el 

dubte, el desig, les inquietuds... 

 

No els tractarem tots en aquesta guia, podem recomanar la lectura de més materials. 

Però sobretot volem recomanar que els tracteu en grup, en traureu més suc si en 

parleu i si debateu que no pas si donem instruccions a qüestions que, realment, són 

molt personals i diverses. Tot i així direm quatre coses: 

Els teus límits. Quins són els teus límits? Segurament no trobaràs la resposta a cap 

manual. EL que si que podríem dir és que el teu límit és el moment en qual et sents 

incòmoda en una situació determinada, sents que no s’està respectant la teva decisió o 

el teu espai físic i/o emocional. Cada una té límits diferents ja que depenen de molts 

factors. El que sí que és identificable és que quan et traspassen els límits et sents 

envaïda i agredida. Pot ser més fàcil respondre o identificar a una agressió física d’un 

desconegut que no pas fer-ho en cas que ho faci algú estimat i sense violència física. És 

més subtil. Però confia sempre en el que sents, verbalitza-ho i tracta d’identificar i fer 

respectar els teus límits.  

La teva autoestima. Ens valorem? Creixem en una societat en la que no és difícil que 

ens diguin que hem de ser pacients i complaents, que hem de complir uns estàndards 

de bellesa, en la que ens diuen tot el que fem malament i tot el que no hem de fer. Has 

provat d’escriure en un  paper totes les qualitats que tens? T’és més fàcil veure les 

qualitats de les altres persones que les teves? Estem esperant aprovació? Com més 

autoestima tenim no som arrogants, som més fortes, tenim més possibilitats de sortir 

del paper de víctimes davant una violació dels nostres drets.  

AUTODEFENSA EMOCIONAL 
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El consentiment. Saps què és el consentiment? És un concepte bàsic del que no es 

parla, es dóna per suposat. Però no el portem gens bé. El consentiment es basa en la 

idea de que ens hem d’assegurar que totes estem bé en qualsevol moment. Cal 

preguntar i demanar que ens preguntin si estem a gust o no. Així evitem traspassos de 

límits i agressions.  

La paraula NO. Preguntem-nos, què ens genera la paraula no? La sabem dir? La sabem 

rebre? Per què té una mala connotació?  

Treballa tots aquests aspectes, parla-ho en un grup de confiança, parla-ho en un grup 

de dones. Valora si la falta de treball sobre aquests por influir en les teves relacions. 

Saber posar límits i valorar-nos són passos essencials per a defensar-nos i crear noves 

maneres de relacionar-nos. 
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Explicar sobre paper claus d’autodefensa física resulta complicat. Tot i així provarem 

de fer-ho. És molt important recordar que no és necessari exposar-se a situacions de 

risc i que és més efectiu desfer-nos d’una agafada i córrer o bé atordir i sortir corrents. 

Després si cal ja ho explicarem a algú, al grup, a les amigues, ho denunciarem, el que 

faci falta, però no cal arriscar-se a rebre.  

Un altre punt important que podeu pensar i aprofitar és com utilitzar els objectes 

quotidians que tenim a mà per a respondre a una agressió o defensar el nostre espai 

de seguretat. Per exemple, de què ens poden servir un paraigües, un casc de moto, 

unes claus, una bossa, l’agulla d’una xapa, la cadena de la bicicleta etc. Saber que 

disposem d’objectes per a defensar-nos ens ajuda a exposar-nos menys. 

Parlem també de desfer-nos de bavosos, agressors i pesats amb mètodes que ens facin 

riure més que amb mètodes que ens tensin. Per què hem d’estar sempre 

emprenyades? Passem la tensió i el desconcert a l’agressor i al bavós: enganxa-li un 

moc ben gros a la cara, parla-li només amb la vocal i, posat a ballar ballet, rasca’t el cul 

i el pubis amb dedicació, tira’t pets, fes el mico, fes una bogeria, deslegitima’l 

completament. Que marxi descol·locat. I després informa a totes i tots que aquets 

energumen és un agressor i que es vagi amb compte o se’l faci fora de l’espai. 

Hem mencionat un parell de cops la paraula grup. No oblidis que és important tenir un 

grup de companyes que respondran amb tu i amb les que tinguis confiança. L’acció 

col·lectiva contra els agressors i les agressions és essencial, tenen més força, t’exposes 

menys, et cuiden i cuides i la pots fer pública. L’acció grupal reforça el concepte que les 

agressions no són casos aïllats, que el masclisme és estructural. 

A continuació us exposem alguns punts als que podem colpejar per a atordir: 

Ulls (enfonsar-los i “treure’ls”) 

 

 

AUTODEFENSA FÍSICA 
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Cap 

 

Genitals ( aquí apareix el genoll, però pot ser colpejat amb la mà, amb el puny o es pot agafar dels 

genitals i estirar de cop cap avall ) 

 

Nou (fer un cop sec i fort a la nou) 

 

 

Nas (colpejar-lo fort des de baix amb la part baixa del palmell) 

 

 

Orelles (colpejar-les fort) 

 

 

N’hi ha molts més, aquests són uns exemples. 

Si hem de respondre amb un cop, podem fer-ho amb braços i amb cames 

Podem utilitzar el cop de puny directe (1), el cop de puny de ganxo (2), la puntada de 

peu (3) o la puntada de peu alta (4): 
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Hi ha altres cops: amb els punys, els dits, els colzes, els genolls etc. I existeixen 

múltiples claus per a desfer-se d’agafades. A part de la dificultat de mostrar bé 

aquestes claus per escrit, el que és recomanable és  formar grups d’autodefensa 

feminista per a entrenar i per a aprendre.  

 

 
 

 

Un cop dit això, un cop vistes algunes claus físiques, per a parlar de les violències de 

gènere ens cal també mirar en profunditat altres aspectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REALITAT 

Les VdG es donen en intimitat en la seva major part. Per això tenen un punt 

de més perversió, ja que s’exerceixen en espais íntims i de confiança 

emocional. I també per això els hem d’analitzar i de tractar d’una altra 

manera. 

El mal tractador no és un monstre antisocial, ni tampoc el violador. Hem de 

tenir en compte que en el cas dels abusos sexuals no només parlem de 

penetració, qualsevol acte no consentit és una abús. En aquest sentit, hem 

de destacar que més del 80% dels abusos ocorren en ambients de confiança 

( parella, amistats, familiars, feina...) i que per això cal desterrar la imatge 

del violador que ens assalta al carrer. En el cas de la violència dins de la 

parella, cal que remarquem que no parlem de mal tractadors que 

responguin a cap perfil concret perquè no n’hi ha. Com que parlem de 

relacions de poder es pot donar amb qualsevol i en qualsevol relació. Un 

home molt afable, intel·ligent, simpàtic o sociable fora de casa pot ser un 

agressor.NO ens refiem dels estereotips.  
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(*) Piràmide de les violències de gènere: 

Hi podríem afegir la violència econòmica, la violència obstètrica etc. Dins dels 

micromasclismes s’inclouen: el no repartir les tasques domèstiques i de cura, el no 

deixar temps per a una mateixa, el no valorar, interrompre...A la referència 

bibliogràfica, en el recull sobre masculinitats que afegim al final podreu trobar un 

article de L.Bonino en que els enumera i explica.  

 

Les violències de gènere són també invisibles (micromasclismes). No tot són 

crits, cops o abusos evidents, de fet habitualment hi ha unes violències 

prèvies i latents que existeixen tant dins de les relacions afectives com a nivell 

social que preparen el camí i apuntalen nivells de violència majors. Amb això 

no volem dir que necessàriament un micromasclisme porti a una violència a 

gran escala, simplement volem explicar que les violències de gènere tenen 

diferents intensitats. I que cal treballar-les totes, saber-les identificar i 

eradicar-les, ja que el fet que no siguin tant evidents o visibles no significa 

que no facin mal o que no tinguin males conseqüències. Adjuntem piràmide 

de les violències de gènere (*) 

La culpa. Ens passa que ens sentim culpables de les coses que ens passen. Ens 

passa a totes. Moltes de nosaltres la tenim enganxada. Doncs aquesta culpa 

de vegades ens posa difícil sortir de situacions tòxiques, però la podem 

treballar. Sabem que la tenim, li podem fer massa cas o la podem tenir de 

simple companya de viatge. Dir que ens la podem treure, seria l’ideal, però 

anem per parts, aprenem a escoltar-nos a nosaltres mateixes, i no tant a la 

culpa que no ens és natural, l’hem après.  
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 L’AUTODEFENSA ENS AJUDA, TANT LA FÍSICA COM L’EMOCIONAL, TANT LA 

INDIVIDUAL COM LA COL·LECTIVA. EXPLICAR, ORGANITZAR-NOS, DEFENSAR-NOS, 

PREVENIR, SENSIBILITZAR, TOT AIXÒ FORMA PART DE L’AUTODEFENSA, I ÉS EL QUE 

ES CONEIX COM A ACCIÓ DIRECTA. PRACTICAR-LA POT SER MOLT POSITIU PER A 

TOTES! 

 

 L’AUTOCURA, L’AUTOCONEIXEMENT, EL SABER QUÈ VOLEM, EL SABER POSAR 

LÍMITS, EL SABER DIR NO, EL PRENDRE’NS TEMPS PER A NOSALTRES I LES NOSTRES 

ASPIRACIONS I DESITJOS, PER A RELAXAR-NOS, PER A RIURE, PER A ESTAR SOLES O 

ACOMPANYADES... TOT AIXÒ FORMA PART DE NOSALTRES, TOT AIXÒ ENS CAL. 

CUIDEM-NOS, CUIDEM, CONSTRUIM, TEIXIM. 

 

 I NO PASSA RES. NO SOM SUPERWOMAN. NO HEM DE DEMOSTRAR RES. NO ENS 

HEM DE FORÇAR. TOTES ENS SENTIM CULPABLES, O SOLES, O TRISTES, O CANSADES, 

O EGOISTES, O DECEPCIONADES, O DESEPERADES O PERDUDES. I TENIM DRET A 

PASSAR PER TOTS AQUESTS MOMENTS, I A SORTIR-NE, I A NO ARRIBAR A TOT, A NO 

AGUANTAR TOT. 

 

 RECORDA QUE TENS AL TEU ABAST TELÈFONS I ORGANISMES DE LES 

ADMINISTRACIONS QUE S’OCUPEN DE CASOS D’AGRESSIONS. TINGUES EN COMPTE 

TOTS ELS DRETS QUE TENS, INFORMA’T. NO DIREM QUE DENUNCIIS O QUE NO 

DENUNCIIS, EL QUE VOLEM TRANSMETRE ÉS QUE TENS EINES A UTILITZAR I QUE 

TENS PERSONES QUE ET PODEM DONAR SUPORT. EL TEU ENTORN, ET PODEM 

AJUDAR DONANT-TE SUPORT, INFORMACIÓ ETC. PERQUÈ CREIEM QUE TOT EL 

TREBALL, TAMBÉ EL DE CASA, S’HA DE DISTRIBUIR, I TAMBÉ LES SEVES RIQUESES. 

PERQUÈ CAP EXPLOTACIÓ, NI L’EMOCIONAL, ENS SÓN SUPORTABLES. PERQUÈ 

VOLEM FER UN ESPAI ACOLLIDOR, CREATIU I SOLIDARI PER A TOTES. NO ESTÀS SOLA. 

SI TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A TOTES. 

PER A FINALITZAR 


