
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Pots estar sofrint maltractament si la teua parella:
• Et fa sentir dèbil, inferior...
• T'aïlla, t'impedeix relacionar-te amb familiars o amics.
• Et crida o humilia tant en privat com en públic.
• Et fa sentir culpable de tot.
• Et fa por la seua mirada o els seus gestos.
• Et controla les xarxes socials i vol tindre accés a les 
claus. 
Tant sols, són alguns exemples de violència masclista; 
si en la teua relació les pateix, no dubtes.
Estigues alerta i demana ajuda!

#SIESAMORNOFAMAL? Masclisme: és el conjunt d'idees, 
actituds i pràctiques basades en 
una atribució cultural apresa de 
superioritat de l'home, com a 
mascle, sobre la dona.

Violència masclista: és la violència que 
s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la 
situació de desigualtat en el marc d’un 
sistema de relacions de poder dels homes 
sobre les dones i que, tinga com a resultat 
un dany o un patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si es produeixen en l’àmbit 
públic com en el privat. 
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Què pots fer?

• Posiciona’t contra totes les formes  de 
maltractament i dóna suport a la víctima.

• No dubtes de la víctima, assenyala la 
persona maltractadora.

• Rebutja totes les formes de violència. (Inclús 
els micromasclismes no són graciosos ni 
inofensius. Està en la teua mà!)
 
• Ajuda la víctima. Denuncia. No tingues  por! 

Feminisme: Moviment, social, 
cultural i polític que té com a 
objectiu la igualtat entre dones i 
homes. S’entén com a igualtat real 
la consecució d’aquesta en la vida 
quotidiana, mitjançant la 
desmitificació d’estereotips i rols de 
gènere, i la discriminació per raó de 
sexe.

Micromasclisme: El micromasclisme és el 
masclisme normalitzat socialment, tots els 
comportaments interpersonals, els 
comentaris verbals i les actituds exercides 
per homes o dones que contribueixen a la 
dominació i violència contra les dones en 
la vida quotidiana. És un masclisme més 
subtil i silenciós. 


