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PRESENTACIÓ

Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones us presentem un recull de bibliografia sobre les violències masclistes.
La intenció és recollir tota la documentació disponible als fons documentals
del Centre de documentació de l’Institut Català de les Dones sobre aquesta
temàtica, editada a partir de l’any 2010.
Es tracta d’una selecció d’assaigs, narratives, relats personals, materials
audiovisuals i recursos electrònics sobre el fenomen històric, social, cultural i
polític de la violència envers les dones; la bibliografia seleccionada abasta
diferents dimensions de la lluita contra les violències masclistes: polítiques,
normatives, accions preventives i assistència institucional a les dones en
situació de violència.
La referència bibliogràfica de cada document citat aporta la localització i les
principals dades orientatives de cadascun dels recursos que s’inclouen. Es pot
ampliar la informació, consultar tota la documentació ressenyada i sol·licitarla en préstec en el Centre de documentació de l'Institut Català de les Dones.
Agraïm a totes les institucions i entitats l’aportació dels seus documents i
recursos als fons documentals del Centre de documentació.
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VIOLÈNCIES ENVERS LES DONES

Arena, Alba
La Barbarie silenciosa : la violencia contra las mujeres
y la crisis del patriarcado
Barcelona : La Llave, 2016
357 p. : il. ; 21 cm
10.04 Are

Dominique Moreno, Sandra
Roles femeninos en el teatro contemporáneo español :
construcciones desde la violencia de género (de 2002
a 2012)
[Córdoba : Diputación de Córdoba, Departamento de
Ediciones y Publicaciones], DL 2015
127 p. ; 21 cm
03.02.02 Dom

Feminicidio : de la categoría político-jurídica a la
justicia universal
Madrid : Los Libros de la Catarata : Fundación Internacional
Baltasar Garzón, DL 2015
252 p. : il. ; 21 cm
10.04 Fem

Pfleger, Sabine
Frontera, mujeres y hombres oscuros : la construcción
narrativa-mediática del feminicidio en Ciudad Juarez
Vigo : Academia del Hispanismo, 2015
257 p. : il. ; 24 cm
10.04 Pfe
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Violencia contra las mujeres : perspectivas
transculturales = Violence against women : cross
cultural perspectives
Santiago de Compostela : Universidade, Servizo de
Publicacións e Intercambio Científico, 2014
169 p. ; 24 cm
10.04 Vio

Análisis interdisciplinar de la violencia de genero
Oviedo : KRK, 2013
190 p. ; 24 cm
10.04 Ana

Macaya, Laura
Esposas nefastas y otras aberraciones : el dispositivo
jurídico como red de construcción de feminidad
Sabadell : Diletants, 2013
129 p. ; 19 cm
10.04 Mac

La Violencia contra las mujeres : el amor como
coartada
Barcelona : Anthropos, 2013
299 p. ; 21 cm
10.04 Vio
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Violencia de género e igualdad : una cuestión de
derechos humanos
Granada : Comares, 2013
XVI, 436 p. : gràf. ; 24 cm
10.04 Vio

Álvarez Bezos, María Sabina
Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de
la Edad Media
Valladolid : Universidad de Valladolid, 2015
286 p. ; 24 cm
04.02 Alv

Tornar al sumari

6
http:// dones.gencat.cat

93 495 16 09

icd.centredoc@gencat.cat

Institut Català de les Dones

Centre de documentació

POLÍTIQUES I NORMATIVA CONTRA LES VIOLÈNCIES
ENVERS LES DONES

Romero Burillo, Ana María, ed. La Protección de
la víctima de violencia de género: un estudio
multidisciplinar tras diez años de la aprobación
de la Ley Orgánica 1/2004. Cizur menor
(Navarra) : Aranzadi, 2016
El document analitza la Ley 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género als deu anys de la seva aprovació, i contrasta les
expectatives que va generar amb els seus efectes reals.
Així,
el
document
realitza
una
avaluació
multidisciplinària de l’impacte real de la llei sobre els
àmbits implicats en la prevenció, assistència i eradicació
de les violències masclistes com són l’administració
pública, l’ensenyament, l’assistència sanitària, els mitjans de comunicació, la
lingüística, el dret i l’economia.

La Orden europea de protección : su aplicación a las
víctimas de violencia de género
Madrid : Tecnos, cop. 2015
246 p. ; 25 cm
10.04.01 Ord

Bilbao Berset, Joan
La Vis atractiva de los juzgados de violencia sobre la mujer
Barcelona : Atelier, 2014
163 p. ; 24 cm
10.04.01 Bil
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Justicia restaurativa y violencia de género : más alla de la
Ley Orgánica 1/2004
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de
Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico,
2014
497 p. : il. gràf. ; 24 cm
10.04.01 Jus

Protección de las víctimas de violencia de género en la
Unión Europea : estudio preliminar de la Directiva
2011/99/UE sobre la orden europea de protección
Tarragona : Publicacions URV ; [Bellaterra] : Universitat
Autònoma de Barcelona, 2014
142 p. : taules ; 21 cm
10.04.01 Pro

Serrano Aguilar, María del Carmen
La Respuesta institucional a la violencia de género : la
creación de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer en
Huelva
[Huelva] : Universidad de Huelva, 2014
127 p. ; 24 cm
10.04.01 Ser

Vidagany Peláez, José Manuel
Protocolos de actuación ante supuestos de violencia de
género en personas dependientes
Valencia : Tirant lo Blanch, cop. 2014
147 p. ; 21 cm
10.04.01 Vid

Violencia de género e igualdad : (aspectos jurídicos y
sociológicos)
Madrid : Universitas, DL 2014
216 p. ; 24 cm
10.04.01 Vio
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Vela Sánchez, Antonio José
Violencia de género en la pareja y daño moral : estudio
doctrinal y jurisprudencial
Granada : Comares, 2014
159 p. ; 24 cm
10.04.01 Vel

Barea Payueta, Consuelo
Justicia patriarcal : violencia de género y custodia
Barcelona : [autora], 2013
337 p. ; 24 cm
10.04.01 Bar

Rueda Martín, María Ángeles
La Violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un
hombre : análisis doctrinal y jurisprudencial
Madrid : Reus, 2013
175 p. ; 24 cm
10.04.01 Rue

Sobrino González, Gemma M.
La Protección laboral de la violencia de género : deficits y
ventajas
Valencia : Tirant Lo Blanch, 2013
162 p. ; 22 cm
17.02 Sob

La Violencia de género : aspectos médico-legales y
jurídico-penales
Valencia : Tirant lo Blanch, 2013
332 p. ; 22 cm
10.04.01 Vio

Tornar al sumari
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PREVENCIÓ I ACCIÓ SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES
ENVERS LES DONES
Calleja, José María, 1955Cómo informar sobre la violencia machista
Madrid : Catedra, 2016
163 p. : il. ; 21 cm
09 Cal

Borja Albi, Anabel ; Pozo Triviño, Maribel Del, eds.
La Comunicación mediada por intérpretes en
contextos de violencia de género: guía de buenas
prácticas para trabajar con intérpretes. Valencia :
Tirant Humanitats, 2015
Guia de bones pràctiques amb un doble objectiu, en
primer lloc, constituir un bon material didàctic i formatiu
per a intèrprets que treballen amb dones en situació de
violència masclista. I, en segon lloc, sensibilitzar els
diferents sectors implicats en l’eradicació de les
violències masclistes de la importància dels intèrprets
professionals en el treball amb dones que desconeixen
les llengües locals.
Proposa tot un seguit de recomanacions per a la interpretació amb dones estrangeres
que pateixen barrera lingüística, adaptades als diferents àmbits del procés
assistencial de la violència masclista: entorn judicial, policial, sanitari, i serveis
socials.

Construir puentes de comunicación en el ámbito de la
violencia de género = Building communication bridges
on gender violence
Granada : Comares, 2015
142 p. ; 24 cm
10.04.02 Con
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¿Podemos erradicar la violencia de género? : análisis,
debate y propuestas
Granada : Comares, 2015
XIII, 303 p. : il. ; 24 cm
10.04.02 Pod

Pozo Triviño, Maribel Del ; Toledano Buendía,
Carmen, eds. Interpretación en contextos de
violencia
de
género.
València
:
Tirant
Humanidades, 2015.
Manual

que

metodològics

procura

coneixements

essencials

per

a

la

i

recursos

formació

de

professionals de la interpretació en contextos de
violència masclista. L’objectiu és ajudar a superar les
barreres lingüístiques i culturals que pateixen moltes
dones estrangeres en situació de violència masclista, i
garantir així que les ciutadanes que no dominen la
llengua de la comunitat d’acollida gaudeixin dels
serveis públics de forma eficaç i equànime.

Violencia en el noviazgo : realidad y prevención
Madrid : Pirámide, cop. 2015
165 p. ; 23 cm
10.04.02 Vio

Administrative data sources on gender-based violence
against women in the EU : current status and potential
for the collection of comparable data-technical
analysis
Vilnius : European Institute for Gender Equality, cop. 2014
199 p. : gráfics, taules ; 30 cm
10.04.02 Adm
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Kahale Carrillo, Djamil Tony
El Impacto de las APPS en la violencia de género
Córdoba : Diputación de Córdoba, 2014
157 p. : il. ; 21 cm
10.04.02 Kah

Sánchez Ruiz, Ruben
La Mirada de Michonne : guia d'autodefensa feminista
Manresa : Tigre de Paper, 2014
89 p. : il. ; 17 cm
10.04.02 San

Mateos Inchaurrondo, Ainoa
Programa socioeducativo para la prevención de la
violencia de género en parejas adolescentes : programa
gener@-t
Madrid : Pirámide, cop. 2013
237 p. : il, taules ; 23 cm + 1 disc òptic (CD-ROM)
06.04 Mat

La Urdimbre sexista : violencia de género en la escuela
primaria
Archidona, Málaga : Aljibe, DL 2013
98 p. : gràf., taules, quadres ; 22 cm
10.04.02 Urd

Tornar al sumari
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DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I AGRESSORS

San Segundo manual, Teresa, ed. A vueltas con la
violència: una aproximación multidisciplinar a la
violència de género. Madrid : Tecnos, 2015.
Obra que vol ser una eina d’aproximació al fenomen de la
violència masclista des de qualsevol de les seves
manifestacions: social, psicològica, sanitària, assistencial,
preventiva, educativa i legal. Així, aborda la violència
envers les dones des d’un punt de vista multidisciplinari i
analitza les seves causes i efectes, els problemes de salut
que comporta, la intervenció psicològica i l’assistència
social a les dones que l’han patit, la prevenció a través
d’accions educatives, el paper de les forces i cossos de
seguretat i de la legislació per combatre-la.

Viladot, Maria Àngels, 1951Respuestas a la violencia contra la mujer
[Barcelona] : Aresta : Institut de Treball Social i Serveis Socials,
2015
401 p. : gràfics, taules ; 24 cm
10.04.03 Vil

García Bueno, María Paz
Manual de prevención de la violencia de género en
extranjeras : buenas prácticas
Madrid : Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, DL 2014
168 p. : il, gràf., taules ; 21 cm
10.04.03 Gar

La Violencia contra la mujer : abordaje asistencial, médicolegal y jurídico
Valencia : Tirant lo Blanch, 2014
325 p. ; 22 cm
10.04.03 Vio
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Ballester Höller, Sonia
Maltrato, tú puedes con él : herramientas psicológicas,
legales y físicas contra la violencia de genero
Barcelona : Juventud, 2013
178 p. : il. ; 24 cm
10.04.03 Bal

Gálligo Estévez, Fernando
Amando sin dolor, disfrutar amando
Madrid : Pirámide, DL 2013
197 p. ; 23 cm
10.04.06 Gal

Marrades Puig, Ana Isabel, 1967La Violencia de género en la población de mujeres
inmigrantes
Valencia : Tirant lo Blanch, 2013
183 p. ; 22 cm
10.04.03 Mar

Maseda Virosta, Maribel
La Zona segura
Madrid : LID, 2013
183 p. : il. ; 24 cm
10.04.03 Mas

Més enllà de la violència de gènere
Girona : Documenta Universitaria, 2013
52 p. : il. ; 24 cm
10.04.03 Mes
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Walker, Lenore E.
Amar bajo el terror
[Madrid] : Queimada, 2013
286 p. ; 23 cm
10.04.03 Wal

Walker, Lenore E.
El Síndrome de la mujer maltratada
Bilbao : Desclée de Brouwer, 2012
676 p ; 25 cm
10.04.03 Wal

Tornar al sumari
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VIOLÈNCIA SEXUAL
Azurmendi, Ainhoa
Guía para la prevención de acoso y abuso sexual a mujeres
en el deporte : pautas para un protocolo
Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2015
80, 80 p. ; 24 cm
03.05.02 Guí
Accés lliure

Tratamiento penal de la delincuencia sexual : comparativa
entre los sistemas norteamericano y europeo
Valencia : Tirant lo Blanch, 2014
181 p. ; 22 cm
17.03 Tra

Leatherman, Janie , 1959Violencia sexual y conflictos armados
Barcelona : Institut Català Internacional per la Pau : Bellaterra,
cop. 2013
240 p. ; 23 cm
13.04 Lea

Bonorino, Pablo Raúl
La Violación en el cine
Valencia : Tirant lo Blanch, 2011
145 p. ; 21 cm
03.01.02 Bon

Soria Sesé, Lourdes
La Honestidad congénita de la mujer, historia de una
ficción jurídica
Madrid : Iustel, 2011
195 p. ; 22 cm
10.04.04 Sor
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Violencia de género : la violencia sexual a debate
Valencia : Tirant lo Blanch, 2011.
307 p. ; 22 cm
10.04.04 Vio

Las Violencias machistas contra las mujeres
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de
Publicacions, 2011
134 p. ; 24 cm
10.04.04 Vio

Agresiones sexuales : cómo se viven, cómo se entienden y
cómo se atienden : estudio cualitativo exploratorio
realizado en la Comunidad Autónoma de Euskadi
Vitoria : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco,
2011
232, 232 p. : il. ; 27 cm
10.04.04 Agr
Accés lliure

Tornar al sumari
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ASSETJAMENT PSICOLÒGIC I SEXUAL
Protocol per a la prevenció i abordatge de la prevenció de
l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa
Barcelona : Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 2015
83 p. ; 21 cm
10.04.05 Pro
Accés lliure

Arbonés Lapena, Hilda Irene
Acoso moral en el trabajo y su tutela preventiva
Albacete : Bomarzo, 2014
109 p. ; 21 cm
10.04.05.02 Arb

Acoso sexual y acoso por razón de sexo : actuación de las
administraciones públicas y de las empreses
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada, DL 2013
352 p. : il. ; 24 cm
10.04.05 Aco
Accés lliure
Acoso moral, sexual y por razón de sexo en el trabajo : un
tratamiento integral
Albacete : Bomarzo, DL 2012
152 p. ; 25 cm
10.04.05 Aco

Silván, Eva
Guía sindical : la acción sindical frente al acoso sexual
[Madrid] : Comisiones Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer,
DL 2011
56 p. ; 20 cm
10.04.05.01 Sil
Accés lliure

Tornar al sumari
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VIOLÈNCIA FAMILIAR
Violencia doméstica, divorcio y adaptación psicológica : de
la disarmonía familiar al desarrollo de los hijos
Madrid : Pirámide, DL 2013
278 p. ; 24 cm
10.04.06 Vio

Violencia y familia : educar para la paz
Majadahonda, Madrid : Colex, DL 2013
599 p. : il., gràf. ; 24 cm
10.04.06 Vio

Barea Payueta, Consuelo
El Maltratador como ex-marido y como padre
Barcelona : [autora], 2012
271 p. ; 24 cm
10.04.06 Bar

Intervenció amb infants i adolescents en situacions de
violència masclista des del sistema públic de serveis
socials de la ciutat de Barcelona
Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, 2012
298 p. ; 30 cm
10.04.06 Int

Lizana Zamudio, Raúl Andrés
A mí también me duele : niños y niñas víctimas de la
violencia de género en la pareja
Barcelona : Gedisa, 2012
301 p. ; 23 cm
10.04.06 Liz

Tornar al sumari
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NARRATIVES I VIVÈNCIES
Novel·les i relats personals
Almada, Selva
Chicas muertas
Barcelona : Penguin Random House, 2015
187 p. ; 23 cm
N-Alm

Kinski, Pola, 1952Nunca lo digas a nadie
Barcelona : Circe, 2014
275 p. ; 21 cm
B-Kin

Martínez-Alcocer, Leticia
Viaje al centro del corazón
[Madrid] : Los Libros del Olivo, 2014
107 p. ; 21 cm
N-Mar

Sánchez, Amparo M., 1969La Niña y el lobo : vivir para contarlo, una historia de
violencia machista y superación
La Romana (Alicante) : Lupercalia, 2015
183 p. ; 21 cm
B-San
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Cataluña : golpe a la violencia de género : [12
narradores en clave de cuento]
Aranjuez : Atlantis, 2014
126 p. ; 21 cm
Con-Cat

Couñago, Dori, 1977Hombres vacíos y mujeres sin brillo : el libro que nos
descubre el desesperado silencio de la mujer
maltractada
Madrid : Ipunto, 2010
226 p. ; 22 cm
N-Cou

Tornar al sumari
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Contes infantils
Isern, Susanna
El Viaje en globo
Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, DL 2013
[24] p. : il. col. ; 25 cm
I* Ise

Díaz Trancho, Iris
Vivo en una casa malva
[Oviedo] : Pintar-Pintar, 2011
[28] p. : il. col.; 27 cm
I* Dia

Navarrete, Maria
La Petita puça
[Manresa : Consell Comarcal del Bages, Àrea de la Dona],
cop. 2010
[28] p. : il. col. ; 21 cm
I** Nav

López Salamero, Nunila
La Cenicienta que no quería comer perdices
[Barcelona] : Nido de Boas, 2009
[43] p. : il. col.; 21 cm
I* Lop
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Olid, Isabel
¡Estela, grita muy fuerte!
[Madrid] : Fineo, 2008
24 p. : il. col.; 21 cm
I** Oli

Moncó Rebollo, Beatriz
Los Hombres no pegan
Barcelona : Bellaterra, 2005
39 p. : il. col.; 32 cm
I** Mon

Tornar al sumari
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AUDIOVISUALS
Pel·lícules cinematogràfiques
Acusados
Pe-Acc
Drama sobre violència sexual que reflecteix la incomprensió
de la justícia i de la societat a través de la violació que pateix
una noia que en comptes de ser considerada com una víctima
és tractada com a criminal davant el sistema judicial.

Anónima
Pe-Ano
Film que adapta el diari anònim escrit per una periodista
alemanya que va viure la caiguda de Berlín durant la Segona
Guerra Mundial. La protagonista vivia amagada en un edifici
quan el soldats soviètics varen arribar a la ciutat i van cometre
violacions a milers de dones. Es tracta d'un testimoni únic que
reflecteix la multitud de abusos sexuals i la violència envers
les dones que van sofrir durant les últimes setmanes del Tercer
Reich, i com aquestes van assimilar-ho com a moneda de canvi
per ser protegides i poder sobreviure juntament amb les seves
famílies.
Cielo
Pe-Hea
Drama sobre la violència masclista que narra la història
d'Chand, una jove índia que viatja a Canadà per casar-se amb
un home que encara no coneix (es tracta d'un matrimoni
concertat). El matrimoni viurà en una casa poc agradable -en
els suburbis de la ciutat-, i Chand haurà de suportar el
comportament abusiu del seu marit.

El Círculo
Pe-Cir
En una ciutat d'Iran, les històries de diverses dones, que
pateixen la brutal discriminació de les lleis islàmiques,
s'enllaçaran al llarg d'un dia en un cercle de solidaritat com a
defensa contra la violència patriarcal a què es veuen sotmeses
per part de la seva família i de la policia.
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Ciudad del silencio
Pe-Bor
Lauren Adrian és una ambiciosa periodista de Chicago que
aspira a ser corresponsal a l'estranger. El seu cap l'envia a
Ciudad Juárez (Mèxic) per investigar la desaparició,
assassinat i els delictes sexuals comesos contra de centenars
de joves obreres de les 'maquiladoras', fàbriques mexicanes
situades a la frontera, en què es munten components
electrònics per als Estats Units. Lauren mai s'hagués imaginat
què li esperava allà, on haurà de salvar la pròpia vida en una
ciutat plena de mentides i intrigues.
El Crimen de Perpignan
Pe-Cri
Història de maltractaments i de l'assetjament sexual d'un
home vers la seva amant per induir-la a assassinar la seva
esposa.

Durmiendo con su enemigo
Pe-Sle
Violència i maltractaments dins un matrimoni. La situació
arriba a tal extrem que la dona decideix aparentar la seva
mort, però quan l'home descobreix que ella és viva decideix
perseguir-la.

Elisa K
Pe-Eli
A l'Elisa, que farà onze anys a l'estiu, li agrada el seu vestit
blanc nou, amb llaços blaus. Però falta molt poc perquè tot
deixi de tenir importància. L'amic del pare ha fet plorar l'Elisa
i després li ha dit: «si deixes de plorar et regalaré una polsera
de plata». Ningú s'adona del que ha passat. L'Elisa està
solament una mica estranya. I passen catorze anys, quatre
mesos i alguns dies. I un dia truca la seva mare i li demana,
espantada: «ajudeu-me, acabo de recordar una cosa
horrible»
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Evelyn
Pe-Eve
Evelyn viatja a Espanya des del seu poble natal al Perú. Pensa
que treballarà amb la seva cosina en un restaurant, però és
enganyada i segrestada per exercir la prostitució en un club
de carretera. Aquesta és la història d'un rentat de cervell que
transforma una noia ingènua, de poble en una esclava sexual.

Heridas = Ferides
Pe-Her
Documental estructurat en tres capítols. El primer sota el nom
'El agua que quema', cada testimoni explica la violència que
ha patit a causa de la seva condició sexual o per la parella. En
el segon capítol titulat 'A puerta cerrada' i en el tercer 'Ícaro
toca el cielo', les víctimes expliquen en primera persona els
seus casos. I, en acabar, el darrer apartat 'Y al final ... la luz',
les/els protagonistes donen esperança per canviar les
circumstàncies adverses.

No tengas miedo
Pe-Not
Silvia és una jove marcada per una infància fosca i estranya.
Amb només 25 anys decideix refer la seva vida i enfrontar-se
a les persones, sentiments i emocions que la mantenen lligada
al passat. I en la seva lluita contra l'adversitat, contra si
mateixa, anirà aprenent a controlar les seves pors i a
convertir-se en una dona adulta, propietària dels seus actes.

Nunca es domingo
Pe-Nun
Berta, una dona casada i mare decideix abandonar la seva llar
el dia que la seva filla es casa. Durant molts anys ha patit
maltractaments per part del seu marit. Els pensaments,
reflexions i temors entre mare i filla sobre el passat d'una i el
futur de l'altra s'entrecreuen i ens mostren la gran
incomunicació que ha existit sempre entre elles. Després del
casament tornen a casa i decideix marxar. Però res no sortirà
com ella pensava.
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El Pájaro de la felicidad
Pe-Paj
Carmen és una dona de mitjana edat que es dedica a la
restauració d'obres d'art. Víctima d'un acte de violència
sexual, decideix canviar de vida amb la intenció de superar el
seu trauma físic i emocional. Abandona la família, el treball i
la seva parella per iniciar un viatge al passat en solitari. El
retrobament amb la seva vida anterior, el contacte amb la
natura i la visita inesperada de la novia embarassada del seu
fill, canviaran les seves perspectives

Por nada : ¿No queríais saber por qué las matan?
Pe-Por
Por nada, es una pel·lícula on dues antropòlogues realitzen un
treball de camp amb homes declarats culpables de
maltractament a les seves parelles. En un bar entrevisten a
aquests homes i van descobrint les raons per les quals
maltracten o maten a les dones que més estimen. És una
pel·lícula documental basada en fets reals que analitza el que
els hi succeeix als homes per haver maltractat a les seves
parelles.

Sara
Pe-Sar
Sara és el viatge a través de la vida d'un matrimoni ben situat
socialment i econòmicament en què la dona és víctima de
maltractaments físics i psicològics per part del seu marit. En
Víctor és un acadèmic que ambiciona una plaça a l'Unesco i
que no dubta a presentar treballs de la seva esposa, Sara,
signats per ell. La Sara veu com el Víctor comença a
maltractar-la per la frustració de no aconseguir la càtedra que
desitja. El fet de formar part d'una classe acomodada fa que
Sara vulgui amagar els maltractaments i patir en silenci, per
guardar les aparences.
Sólo mía
Pe-Sol
Un publicitari d'èxit i una modesta recepcionista es casen i
aviat decideixen tenir un fill. La vida plàcida que ella havia
somniat desapareix quan ell li dóna la primera bufetada. La
situació empitjora quan Àngela decideix ingressar a la
universitat
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Te doy mis ojos
Pe-TeD
Després d'haver fugit de casa per les contínues agressions que
patia, Pilar decideix donar una segona oportunitat al seu marit
i torna amb ell per intentar refer la relació de parella. Tot
sembla anar millorant fins que Pilar s'adona que Antonio no té
intenció de canviar i que és incapaç de conviure sense utilitzar
la violència.

Viure sense por
Pe-Viu
L'Anna, amb 30 anys mal portats i una nena de mesos, viu
angoixada davant l'amenaça del seu marit, Jero, que és a la
presó complint una condemna per haver-la maltractat. Però
sap que algun dia serà alliberat i que aleshores tindrà un sol
objectiu: fer-li pagar la seva humiliació. Aquest dia arriba.
L'Anna agafa quatre coses i surt precipitadament de casa. Sap
que a partir d'ara ja no podrà parar de córrer. Decideix tornar
al poble de la seva infantesa, on coneixerà el Frederic, un
home madur, de 50 anys, que li oferirà feina i una convivència
respectuosa que s'anirà convertint a poc a poc en alguna cosa més. Amb tot, a
causa de l'amenaça constant del Jero, tots dos hauran d'aprendre a viure sense
por i prendre decisions que afectaran les seves vides per sempre.

Tornar al sumari
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Documentals
Buits = Vacíos
10.04.03 Bui
Reportatge que analitza el fenomen de la violència i la
rehabilitació de maltractadors, es presenten diversos
testimonis d'homes maltractadors, i es mostra algun exemple
de teràpies a les quals se sotmeten. També es recullen
reflexions sobre el tema i les opinions de professionals que
treballen amb la problemàtica que envolta la violència envers
les dones.

D-Construyendo-parte de mi
10.04.03 DCo
Documental sobre la superació d'experiències traumàtiques
relacionades amb la violència conjugal o bé, amb abusos
sexuals durant la infància. Les protagonistes narren les
estratègies que han hagut de desenvolupar per superar els
traumes i complexos i com mitjançant aquestes estratègies,
es reinventen dia a dia, mentre continuen en el trànsit que
suposa viure.

Descobrint el monstre
10.04.03 Des
Documental sobre l'acció artística 'Descobrint el monstre'
organitzada per la fundació SETBA a la Plaça Reial el 25 de
novembre de 2014 amb motiu del Dia Internacional per
l'Eliminació de la Violència envers les dones. Durant el mes de
novembre de 2014 la Fundació va organitzar un taller creatiu
per a dones maltractades dirigit per l'artista Xavier Jansana,
on s'hi van treballar els conceptes de por = paralització i
valentia = acció, i va consistir a practicar sobre un plafó
diverses tècniques artístiques al voltant de la figura d'un
monstre bicèfal, construït amb totes les pors que bloquegen les dones que han
patit maltractaments. Finalment, l'acte artístic del dia 25 va consistir a encerclar el
monstre amb aquests plafons i a que les pròpies dones els obrissin per 'descobrir'
el monstre.
Empieza en ti
10.04.03 Emp
Quatre dones de diferents edats i perfils s’han hagut
d’enfrontar a la violència dels seus marits i marxar, per
començar de nou, amb por. La Maria José, la Juana, la
Mercedes i la Pili es coneixeran amb motiu del projecte
Creativa’t XXXX 2004-2009. El projecte les ha reunit al
voltant d’una sèrie d’activitats i tallers en els que
aprofundiran en els motius que els van fer suportar situacions humiliants i injustes
i treballaran, a través de l’expressió artística, l’autoestima i la fi de la por. El film
combina tres perspectives diferents. Per una banda, els testimonis a càmera de les

29
http:// dones.gencat.cat

93 495 16 09

icd.centredoc@gencat.cat

Institut Català de les Dones

Centre de documentació

protagonistes. Per altra banda, el seu treball als tallers i en diferents performances
i instal·lacions. I, finalment, les reflexions de conjunt a què arriben repassant el
seu procés de la mà de les seves obres. La música, la poesia i la pintura han unit
aquestes dones i les han ajudat a expressar-se. Així, s’han apoderat i s’han negat
a considerar-se víctimes.
Hijas e hijos de la violència de genero
10.04.03 Hij
Document audiovisual que inclou testimonis de
persones que han estat víctimes de la violència
de gènere durant la seva infància. També
intervenen professionals en l'àmbit de la
violència domèstica i, a l'última part, dones
maltractades que han vist també com les seves
filles i fills han estat maltractats.
Lliures, quan l’amor fa mal
10.04.06 Lli
Documental basat en el testimoni de 12 dones
que han patit violència masclista dins l'àmbit de
la parella. Són relats en primera persona on, de
forma propera i sincera, expliquen la seva
experiència, les conseqüències que aquesta
situació els ha comportat i el camí cap a la
recuperació. El reportatge reforça els testimonis reals amb escenes teatralitzades
sobre episodis viscuts per les protagonistes.
La Maleta de Marta = Marta's Suitcase = Martas koffer :
a woman fighting for her rights
10.04.03 Mal
Documental que narra simultàniament dues històries reals: la
del sofriment i lluita de la Marta, una dona andalusa
maltractada, i la d'alguns homes que han estat agressors i
segueixen un programa de rehabilitació a Salzburg, ciutat
natal del director. Està rodada entre Espanya i Àustria, els dos
països en què viu el director, com a exemple clar i evident de
la universalitat del problema. La brutal agressió que pateix la
Marta, atropellada pel seu exmarit i apunyalada repetidament
és el punt de partida del drama d'aquesta dona que, després de la posada en
llibertat del seu marit, viu en lloc desconegut. Alhora, el testimoni d'un
maltractador permet endinsar-se en la mentalitat d'aquesta classe d'homes.
Nagore
10.04.04 Nag
Documental sobre la violenta mort de l'estudiant d'infermeria
Nagore Laffage en mans d'un psiquiatre de la Clínica
Universitària de Pamplona durant les festes de San Fermín de
2008. Recull els testimonis de familiars i amics de la víctima,
però inclou també els punts de vista de les diverses parts
implicades en el procés judicial: el fiscal, els advocats de les
dues parts, i representants d'associacions contra la violència
domèstica. Es tracta d'un cas que ha obert una bretxa en
diversos fronts: d'una banda, la família de Nagore segueix
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amb la seva lluita. En pocs anys, si el condemnat dóna mostres de bon
comportament, li concediran permisos per sortir de presó. L'acusació demana
justícia per un nou crim de violència contra una dona. D'altra banda, es debat la
conveniència o no d'usar jurat popular, una figura composta per persones que no
tenen coneixements jurídics.
Recuperar la vida : mujer rural
10.04.02 Rec
El documental tracta, des d'una perspectiva àmplia, el
problema social de la violència de gènere. Analitza què
s'entén per violència, els seus tipus, els seus mites, els
seus efectes i les dificultats per a posar fi a aquesta relació
abusiva; es posa de manifest que existeixen recursos
d'ajut i que les dones poden sortir d'aquesta situació per a
recuperar la seva vida.

Rompamos con el maltrato
10.04.02 Rom
Documental que tracta el tema de la violència envers les
dones des de diferents perspectives, des del punt de vista
educatiu, social, laboral i legislatiu. Planteja quina és
l'educació que reben els fills i les filles, si aquesta encara és
una educació sexista, si la societat està canviant i adaptantse a les noves situacions, les diferències salarials que encara
es produeixen i si a nivell legislatiu s'està desenvolupant
alguna iniciativa. Cada aspecte que es tracta, va
acompanyat d'imatges exemplificadores, combinades amb
la intervenció d'experts i expertes en el tema i dones que han estat víctimes de
violència domèstica.

Silencios
10.04.06 Sil
Curtmetratge que situa l'acció en una tarda nit en què una
dona cus al saló de casa mentre escolta una forta discussió
entre el seu fill i la seva nora, no intervé, intenta entretenirse amb la costura, però els plors i crits de fons, junt a la seva
cara i expressió capten perfectament el dolor i la violència de
la situació.

Vanessa : perseguida por su maltratador
10.04.03 Van
Es presenta la història de Vanessa, una dona que fou violada,
maltractada i humiliada per la seva parella. El seu agressor va
ser condemnat a 10 anys de presó, que aviat complirà. El
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reportatge es centra en les conseqüències que té la imminent sortida de presó de
l'agressor sobre la víctima, Vanessa. També, es realitzen entrevistes a diferents
agressors, com a mètode d'anàlisi de la seva conducta.

La Violencia contra la dona és el crim encobert del món
10.04.02 Vio
Conferència celebrada a la seu de la Confederació
d'Associacions de Veïns de Catalunya el vint-i-set d'octubre de
2008, en què es reflexiona sobre la violència masclista envers
les dones.

Violència masclista : una mirada jove
10.04.02 Vio
Material audiovisual on apareixen cinc noies i dos
nois de Parets del Vallès (Barcelona). Tenen entre
15 i 25 anys. Seuen en cadires fent un semicercle
i arrenquen un debat sobre els drets de les dones
adolescents davant la violència masclista en les
relacions de parella. Expliquen casos de joves, amics i amigues seves, i de com
reaccionen quan tenen parella. Parlen dels papers establerts socialment que “han
de tenir” les dones i els homes, de l’autonomia que hauríem de mantenir com a
individus –independentment del nostre sexe–, de com les tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) poden servir per controlar constantment a les
persones, de l'accés a la justícia i d'altres reflexions, percepcions i opinions.

Tornar al sumari
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RECURSOS ELECTRÒNICS
Galego Carrillo, Vanesa
Autonomía personal y afrontamiento en mujeres en
situación de maltrato
Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Centro de Publicaciones, DL 2015
1 recurs electrònic (254 p.)
10.04.03 Gal
Accés lliure

Ciberacoso y violencia de género en redes sociales
análisis y herramientas de prevención
Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía, cop. 2015
1 recurs electrònic (321 p.)
10.04.02 Cib

Accés lliure

Castro Torres, Rubén
Desmontando la violencia de genero
[S.l.] : Conigualdad.org, 2015
1 recurs electrònic (270 p.)
06.04 Cas

Accés lliure

Intervenció amb adolescents que viuen, o que
exerceixen, relacions afectives-sexuals abusives o
altres manifestacions de violència masclista des dels
serveis socials públics de Barcelona per atenció
ambulatòria de tractament en violència masclista
Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, 2015
1 recurs electrònic (236 p.)
10.04.02 Int
Accés lliure
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Joves, gènere i violències : fem nostra la prevenció :
guia de suport per a la formació de professionals
Tarragona : Publicacions URV, 2015
1 recurs electrònic (109 p.)
06.04 Jov

Accés lliure

Miguel Luken, Verónica de
Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015
Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Centro de Publicaciones, DL 2015
1 recurs electrònic (468 p.)
10.04.03 Mig
Accés lliure

Miguel Luken, Verónica de
Percepción de la violencia de género en la adolescencia
y la juventud
Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Centro de Publicaciones, DL 2015
1 recurs electrònic (244 p.)
10.04.02 Mig
Accés lliure

Fernández Romero, Diana
Destrucción y reconstrucción de la identidad de
mujeres maltratadas análisis de discursos
autobiográficos y de publicidad institucional
Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Centro de Publicaciones, DL 2015
555 p. : il., gràfics, quadres, taules ; 25 cm
10.04.03 Fer
Accés lliure
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Projecte de formació per a la prevenció de la violència
masclista : material didàctic
[Barcelona] : Institut Català de les Dones, 2015
1 recurs electrònic (170 p.)
06.04 Pro

Accés lliure

Elvira Martín, Noemí
Projecte de formació per a la prevenció d'abusos
sexuals entre iguals en adolescents : material didàctic
[Barcelona] : Institut Català de les Dones, 2015
1 recurs electrònic (104 p.)
06.04 Elv
Accés lliure

El Ciberacoso como forma de ejercer la violencia de
género en la juventud : un riesgo en la sociedad de la
información y del conocimiento
[Madrid] : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, DL 2014
1 recurs electrònic (199 p.)
10.04.02 Cib
Accés lliure

Confianza y seguridad de las mujeres en la Red : 2014
: materiales didácticos
Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, DL 2014
14 fullets : il., gràfics, taules ; en contenidor de 31 cm
07.02 Con
Accés lliure (Part I)
Accés lliure (Part II)
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La Evolución de la adolescencia española sobre la
igualdad y la prevención de la violencia de genero
Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios e Igualdad, DL 2014
1 recurs electrònic (351 p.)
10.04.02 Evo
Accés lliure

Jornadas GrediDona (9es : 2014 : Barcelona, Catalunya)
Violencias de genero 2.0
Barcelona : Kit-Book, 2014
1 recurs electrònic (86 p.)
10.04.02 Jor
Accés lliure

Lillo Simón, Juan
Laboramorio : prevención de la violencia de género en
la adolescencia : preguntas, juegos y actividades
[Pamplona] : Gobierno de Navarra, Instituto Navarro de
Deporte y Juventud : Gobierno de Navarra, Instituto Navarro
para la Familia e Igualdad, DL 2014
1 recurs electrònic (72 p.)
10.04.02 Lil
Accés lliure

Meil Landwerlin, Gerardo
Percepción social de la violencia de género
Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
Centro de Publicaciones, DL 2014
1 recurs electrònic (172 p.)
10.04.02 Mei
Accés lliure

Protocol per l'abordatge integral de la violència de
gènere : Argentona 2014
[Argentona] : Ajuntament d'Argentona, 2014
1 recurs electrònic (108 p.)
10.04.01 Pro
Accés lliure
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Alonso Fernández de Avilés, Bakea
¿Y ellos qué? : opiniones y actitudes de los hombres
ante la violencia de género
[Madrid] : Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes,
DL 2013
111 p. ; 21 cm
10.04.02 Alo
Accés lliure

Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964Drets de les dones adolescents davant la violència
masclista en les relacions de parella i situacions
anàlogues
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de
Benestar Social i Família : Institut Català de les Dones, 2013
1 recurs electrònic (203 p.)
10.04.02 Cla
Accés lliure
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