Em plau presentar-vos aquesta Guia de bones pràctiques vers els infants víctimes de la violència de gènere
en l’àmbit familiar de la Fundació Institut de Reinserció Social – IReS, que neix amb l’esperit de compartir
uns coneixements i unes pràctiques que hem anat construint i desenvolupant al llarg dels anys.
A la Fundació IReS definim l’acció social en l’àmbit de la violència familiar i de gènere com a un treball
amb les tres parts implicades; la dona com a víctima i com a mare; els infants com a víctimes directes i,
l’agressor com a victimari.
Aquesta guia s’emmarca dins la línia estratègica de la Fundació per visibilitzar els infants víctimes de
la violència de gènere en l’àmbit familiar i promoure que rebin una atenció especialitzada. Una línia de
treball que desenvolupa accions d’atenció i de teràpia, de sensibilització social, d’incidència en els poders
públics, de recerca pel que fa a la visibilització d’un problema sovint ocult, d’innovació en l’acció social i
de formació dels/les professionals que atenen o bé intervenen amb infants.
La present guia de bones pràctiques recull l’experiència de treball de la Fundació Institut de Reinserció
Social – IReS en els diferents territoris on estem presents. Aporta elements de reflexió, d’innovació, de
qualitat, de transferència de sabers i bones pràctiques adreçats als professionals.
Vull donar les gràcies a IKEA España i als seus treballadors/es pel suport que ens han donat, mitjançant
el Fondo Colabora, per a l’elaboració d’aquesta guia. A través d’ella posem a disposició dels professionals
que atenen als infants víctimes de la violència de gènere a l’àmbit familiar el nostre model d’atenció especialitzada, Mentories. Un model que té la mirada i l’acció posades en l’espai on conflueixen la violència
de gènere i la salvaguarda dels drets dels infants.

Montserrat Tohà i Solé
Directora de la Fundació
Institut de Reinserció Social – IReS
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La Fundació Institut de Reinserció Social - IReS és una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal. Des
de la seva creació a l’any 1969, l’IReS ha actuat amb la voluntat de donar respostes innovadores i de qualitat a les necessitats socials emergents. Treballem amb responsabilitat i compromís social davant les desigualtats, basant-nos en la certesa de la capacitat de canvi i creixement de les persones i les societats.
L’activitat de la Fundació es basa en tres àrees diferenciades:
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La Fundació IReS té 40 anys d’història. Els seus orígens es van desenvolupar entorn l’acció social en el
sistema judicial i ben aviat vam créixer cap a activitats de prevenció de la delinqüència i l’exclusió social.
En els darrers 4 anys les nostres activitats s’han desenvolupat principalment en quatre sectors d’activitat,
dels quals enunciem alguns dels serveis més recents:

En l’actualitat la Fundació IReS té definits els següents eixos prioritaris:
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L’any 2006, la Fundació Institut de Reinserció Social - IReS estableix com a eix estratègic, entre d’altres,
la visibilització dels infants víctimes de violència de gènere a l’àmbit familiar i la promoció de la seva
atenció especialitzada. Per desplegar aquest eix la Fundació es fixa anualment objectius de treball en les
tres àrees d’acció.
Pel que fa a l’acció social, la Fundació IReS realitza:
•
•

Projectes d’atenció especialitzada als infants víctimes de violència familiar i de gènere a l’àmbit familiar. Des de l’any 1989, a Catalunya i des del 2008, també a les Illes Balears.
Accions de prevenció: tallers en escoles i instituts, tallers amb grups de risc...

Pla de sensibilització social i d’incidència en els poders públics
•

Sensibilització de l’opinió pública i de col·lectius específics a través de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Incorporar els infants víctimes de violència de gènere a l’agenda política:
•
•
•
•

•

Mitjans de comunicació: rodes de premsa i articles d’opinió, participació en programes de ràdio, i
reportatges i notícies de televisió.
Mitjans digitals: web monogràfica www.apadrinafuturs newsletter i xarxes socials.
Creació del vídeo divulgatiu Hijos e hijas de la violència doméstica.
Confecció del web per a professionals www.infanciaviolenciagenero.org.
Exposició itinerant a municipis.
Xerrades adreçades a la població en general.
Materials gràfics divulgatius com ara tríptics, i especialitzats, com per exemple la guia de bones
pràctiques.
Fires i esdeveniments.
Xerrades a col·legis professionals davant dels seus socis. Per exemple, al de metges, advocats,
treball social i assistents socials...
Tramesa d’informació (material gràfic, newsletter...) als treballadors de diferents empreses.

Propostes a la Llei dels drets i les oportunitats dels infants i els adolescents de Catalunya.
Compareixença de la Fundació IReS en seu parlamentària.
Propostes als partits de cara a les eleccions al Parlament i a les municipals.
Reunions amb alcaldes i regidors de municipis de més de 50.000 habitants i capitals de comarca.

Construcció de coneixement:
•
•
•

Creació d’un comitè d’experts.
Realització de jornades d’experts a Barcelona, Palma de Mallorca i Madrid amb la participació de
professionals dels àmbits social, judicial, jurídic, universitari i polític.
Elaboració de documentació amb propostes per introduir a les lleis de violència, d’àmbit estatal, i
d’infància, d’àmbit català.
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Pel que fa a la recerca, la innovació i la formació:
La Fundació realitza un informe anual sobre els infants víctimes de violència familiar i de gènere en l’àmbit
familiar (des de 2006 a Catalunya i des de 2007, a Catalunya i les Illes Balears) D’altra banda porta a
terme:
•
•
•
•

Cursos de formació inicial i continuada per a professionals que treballen en la xarxa social, educativa,
sanitària i judicial...
Xerrades i tallers de sensibilització adreçats a col·lectius diversos: infants, joves, adults, grups de
risc...
Col·laboració en docència a màsters i postgraus.
Acollida d’estudiants en pràctiques de diferents escoles i universitats...

Respecte la innovació, la Fundació va rebre l’any 2008 el premi: Fondo Colabora d’IKEA pel projecte Jo
també vull ser-hi. Aquest premi ens va permetre desenvolupar un programa innovador que integra, en un
mateix projecte, accions lligades a les tres àrees d’activitat de forma integrada. Desenvolupant:
•
•
•
•

Accions de sensibilització social a través de xerrades, tallers, difusió de tríptics explicatius, exposició
itinerant especialitzada, rodes de premsa, formacions adreçades a professionals...
Incidència política treballant amb els governs locals i supralocals la necessitat del servei i de la seva
continuïtat en el temps.
Acció social, principalment mitjançant tallers preventius a les escoles, tallers amb joves en situació de
risc i atenció psicoeducativa als infants víctimes i les seves mares.
Recerca, com per exemple, el desenvolupament d’aquesta guia de bones pràctiques en Mentories.

L’elaboració de la Guia que presentem parteix de la necessitat de recollir l’experiència que des de 1989
desenvolupa la Fundació Institut de Reinserció Social- IReS dins l’àmbit de la intervenció amb els nens i
les nenes que pateixen violència de gènere i familiar.
Per portar-la a terme hem fet un treball de camp i unes sessions d’anàlisi i reflexió sobre les diferents
pràctiques que hem desenvolupat en els diferents entorns i serveis on hem portat a terme les Mentories,
tot construint el nostre model propi de treball, que presentem en aquest document.
Entenem per Mentories el treball terapèutic psico-educatiu individual i grupal realitzat amb infants víctimes de violència familiar i de gènere i amb les seves mares, sempre amb la finalitat que es recuperin
del dany causat i s’eviti la reproducció del model de relacions après, basat en l’ús de la violència. Els objectius de la intervenció terapèutica consisteixen a donar suport psico-educatiu als infants que han viscut
la violència familiar i les seves mares. Des d’un vessant lúdic treballem amb els nens i les nenes diferents
components psicològics i educatius per tal de pal·liar les conseqüències psicològiques de la vivència de
violència familiar, alhora que promovem una bona gestió de les emocions i l’aprenentatge de models de
resolució de conflictes no violents, convençuts que això permetrà la flexibilització de rols genèrics rígidament apresos i d’evitar la transmissió generacional de la violència. Tot això alhora que amb els/les tutors/
es (generalment les mares) es treballa per tal d’enfortir-ne les habilitats marentals, fomentar unes expectatives adequades envers els/les fills/es i que els puguin acompanyar en el seu procés de recuperació.
Aquest treball l’anomenem Mentories perquè prenem com a referència el concepte “mentor”, que prové de la mitologia grega i que fa referència a la persona que ajuda o instrueix l’heroi. Aquesta ajuda en

10

INTRODUCCIÓ

ocasions se centra en conscienciar l’heroi sobre una determinada situació, en motivar-lo, en oferir-li informació o posar-la al seu abast, etc. Entenem que la funció del nostre treball és oferir als infants que han
estat víctimes de violència familiar i de gènere un acompanyament que li permeti desenvolupar la seva
capacitat resilient i desenvolupar-se amb més oportunitats, alhora que ajudar a les seves mares a millorar
les competències marentals i poder així acomplir amb la seva funció de mentores dels seus fills i filles.
Les Mentories les hem portat a terme al llarg d’aquests anys, i malgrat que en ocasions se li ha canviat
el nom, responent als serveis on es desenvolupaven, cal dir que sempre s’ha adreçat al mateix perfil
d’infants i responien al mateix objectiu. Les pràctiques han anat modificant-se, atès el nostre interès per
la innovació. Així doncs, hem anat integrant els resultats de les avaluacions, de les reflexions i de les
aportacions de les persones ateses i dels professionals, adaptant sempre el nostre saber i saber fer a cada
context, realitat i encàrrec.
La guia presenta:
1. El nostre posicionament i punt de partida en el treball amb els infants víctimes de violència familiar i
de gènere,
2. Els antecedents i el marc teòric de referència.
3. El model de treball terapèutic psico-educatiu de la Fundació IReS: les maneres d’executar i d’avaluar
els processos d’acompanyament i d’intervenció amb infants víctimes de la violència de gènere en
l’àmbit familiar i amb les seves mares.
4. I els nostres reptes de futur.
Des de la Fundació IReS desenvolupem i presentem aquesta guia de bones pràctiques, una eina fruit de 20
anys d’experiència, que pot servir de model de referència als professionals que treballen en aquest àmbit,
tan poc desenvolupat pel que fa a l’acció social, com a la recerca i el desplegament teòric.

						

Núria Fabra i Fres

						
						

Directora de Recerca, Innovació i Formació
Fundació Institut de Reinserció Social- IReS
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1.1. Posicionament de la Fundació IReS vers els infants víctimes de la	
violència de gènere en l’àmbit familiar
La Convenció sobre els Drets dels Infants va marcar un punt d’inflexió pel que fa a la concepció que es tenia
dels infants. Les repercussions i millores que s’han anat aconseguint en aquestes dues dècades són innegables. Però, alhora que va reclamar una nova mirada cap als infants basant-se en el principi de l’interès
superior, també va impulsar el nou estatus que havien de tenir els infants com a subjectes de dret. Moltes
possibilitats es van obrir amb aquest canvi de paradigma i de consideració legal, malgrat que el seu desenvolupament encara està en procés d’execució. La seva ratificació va comportar introduir en el nostre marc
legal els principis i drets que recollia i que han de ser a la base de les accions socials que es desenvolupen,
tant per part de les administracions com de les entitats socials, com és la Fundació IReS.
Actualment tenim un nou escenari amb la nova Llei dels drets i les oportunitats dels infants i els adolescents de Catalunyaque ha de consolidar els elements identitaris que recollia la Convenció, però, a més, ha
de marcar un canvi substancial en les polítiques adreçades a la infància. Quant als nens i nenes víctimes
de violència de gènere, la nova llei, a més de fixar en un article monogràfic l’obligació d’obrir serveis
d’atenció, recull la creació d’un registre unificat de maltractament infantil i que els professionals que intervenen amb aquests infants tinguin formació especialitzada.
És, doncs, en aquest nou escenari on els infants són considerats subjectes de dret i on hi ha un reconeixement social cap a ells, que se’ns presenta l’oportunitat d’anar més enllà en l’atenció dels nostres infants. A
partir del seu reconeixement es possibilita que siguin protagonistes i membres actius del seu propi procés de desenvolupament i de les actuacions que girin al voltant seu. Des de la Fundació IReS considerem
necessari ampliar les mirades que es fan als infants i a les situacions que els afecten, que són moltes i molt
diverses. Entre d’altres, la violència de gènere en l’àmbit familiar se’ns planteja com una problemàtica
que, per la seva complexitat, necessita d’una diversitat de mirades per poder donar-hi respostes globals.
Des de fa més de 20 anys la Fundació Institut de Reinserció Social desenvolupa una sèrie de serveis i
programes adreçats a lluitar contra la violència de gènere a l’àmbit familiar. El nostre posicionament parteix d’un plantejament d’intervenció integral d’abordatge multicausal dirigit tant a pal·liar les nefastes
conseqüències de la violència de gènere, com a prevenir-la a través d’un treball exhaustiu amb tots els
actors implicats (dones, nens i nenes, homes, societat...) Com hem destacat anteriorment, la complexitat
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del fenomen i les conseqüències que genera en les víctimes obliga a dissenyar intervencions integrals on
tinguin cabuda totes les persones que es troben dintre del context de violència.
Els models d’intervenció vers la violència de gènere s’han centrat en donar resposta a les necessitats de
les dones, considerades víctimes principals de la violència per part de les seves parelles. Si bé no podem
negar aquesta consideració, des de la Fundació IReS ampliem la mirada a les víctimes i la seva consideració incorporant als fills i filles, alhora que destaquem la necessitat d’intervenir amb els agressors. Aquest
seria un dels eixos del nostre posicionament, el repte del treball integral amb tots els membres de la
unitat familiar.
Així doncs, els eixos del posicionament de la Fundació IReS vers els infants víctimes de la violència de
gènere en l’àmbit familiar es concretarien:

Aquest posicionament ampli determina un punt d’inflexió vers altres al considerar:
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-

Els infants són víctimes directes de la violència de gènere a l’àmbit familiar i necessiten serveis especialitzats per la seva recuperació. Durant molt de temps s’ha cregut que intervenint amb la mare/
dona, víctima directa de les agressions, s’intervenia amb els fills i filles. Aquest plantejament, centrat
exclusivament en la mare, invisibilitza i deixa en un segon pla les conseqüències i necessitats específiques d’aquests nens i d’aquestes nenes que conviuen en un ambient violent dintre d’un espai que se suposa ha de ser de seguretat i creixement en totes les seves facetes (física, psicològica, emocional, etc.)
Les nenes i els nens que han viscut o viuen en situacions de violència de gènere en l’àmbit familiar
mostren moltes i molt variades conseqüències segons l’edat, la violència viscuda, la situació familiar...
d’entre les quals destaquen alteracions físiques, emocionals, conductuals.. La necessitat d’intervenir
des de serveis especialitzats és cabdal tenint en compte les conseqüències que genera la violència de
gènere i que desenvoluparem més extensament en apartats posteriors.

-

Les mares víctimes de la violència de gènere necessiten espais de recuperació com a dones i com
a mares. Sovint les dones víctimes de violència familiar i de gènere que fan el pas de separar-se dels
seus agressors i assumeixen la cura i protecció dels seus fills i filles a càrrec, esdevenen famílies monoparentals encara més vulnerables i amb més risc d’exclusió social. Han de superar el problema de
la violència i han d’afrontar la cura dels seus fills i filles. Una descendència que ha patit la violència
directament, encara que no hagin estat agredits físicament o psicològicament de forma directa, ja que
han viscut en un context de terror i d’agressions que els afecta per al seu normal desenvolupament
i els posa en situació de risc. Paral·lelament observem que moltes de les intervencions adreçades a
aquestes dones se centren en la recuperació de la persona com a dona des del punt de vista físic, psicològic i emocional, i es deixa en un segon pla la recuperació de la mare i el vincle amb els seus fills i
filles. El model d’intervenció de la Fundació IReS aposta per acompanyaments, des de tots els vessants,
dirigits a que aquestes mares puguin reforçar i reparar el seu rol matern.

-

El treball amb els homes agressors es converteix també en quelcom fonamental, ja que suposa anar a
l’arrel del problema. Si l’atenció se centra únicament en les víctimes, els homes continuaran utilitzant
els patrons i models que coneixen i que estan basats en una forma determinada de pensar i funcionar,
moltes vegades, a més, sustentada per la societat... Així sempre hi haurà víctimes potencials de rebre
agressions i abusos.

-

Incorporar formació especialitzada en matèria de violència de gènere i en infància en tots els serveis
que treballin en l’atenció de dones víctimes de violència de gènere o ens els dispositius adreçats a la
protecció dels infants.

-

Incorporar un/a professional de l’acció social als jutjats de violència de gènere que assessori a les
mares i les derivi cap a serveis d’atenció específica.

És doncs des d’aquest posicionament integral que desenvolupem intervencions específiques amb les víctimes directes de la violència de gènere, infants i mares, i compartim uns coneixements i unes maneres de
fer, fruit d’anys d’experiència, dels nostres professionals i de la pròpia institució.
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1.2. Què entenem per bones pràctiques?
El terme ‘bones pràctiques’ és un concepte molt ampli que pot ser interpretat de formes diverses, segons
els autors i els àmbits temàtics on es situï. És per això que entenem la necessitat d’expressar com conceptualitzem, des de la Fundació IReS, el terme bones pràctiques, que respon a l’elecció d’uns determinats
continguts que són els que presentem.
La revisió biogràfica del concepte ‘bones pràctiques’ comporta obrir un calaix ple de definicions i aproximacions conceptuals que tenen a veure amb experiències concretes inscrites en marcs teòrics concrets i àmbits específics. Així doncs, la nostra elecció de bones pràctiques respon a la nostra mirada de la violència
familiar i de gènere i la nostra experiència de treball amb infants víctimes. Algunes aportacions recollides
plantegen el concepte de bones pràctiques com:

Malgrat l’heterogeneïtat de definicions, trobem una sèrie de criteris i categories comunes que fan referència, tal i com destaquen Asis i Poyato (2008) a:
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El primer criteri de l’impacte i transformació engloba conceptes com: millores tangibles, impacte positiu,
millora i resultats positius, eficàcia i eficiència, transformació aconseguida, etc. En el segon criteri es faria
menció al propi caràcter pioner que té la pràctica presentada ja sigui per la seva metodologia, per la intervenció desenvolupada, per com ha estat de diferent una altra manera de fer, etc. I per últim, en el criteri
de transferència entraria la capacitat que té la bona pràctica de ser model per altres, de ser inserida, de
ser generalitzada, de ser sistematitzada, etc.
Tenint en compte aquest marc, cal destacar que l’adjectiu ‘bona’ té unes connotacions que implica una
comparació vers altres maneres de fer i vers altres pràctiques. Tanmateix la comparació de les pràctiques
s’ha de centrar dintre d’un mateix àmbit i context i ha d’estar adreçada al mateix grup de persones. I per
últim, la qualitat de la pràctica ha d’anar més dirigida a com es desenvolupa o com es porta a terme allò
que fem i no tant als resultats obtinguts. Aquests matisos moltes vegades xoquen amb plantejaments que
premien l’eficiència vers altres criteris de qualitat.
És difícil l’equilibri entre criteris, si bé des de la nostra experiència considerem que formen part i han de
guiar el nostre treball vers els infants víctimes de la violència de gènere en l’àmbit familiar. Criteris com:

Així doncs, recuperem les paraules de Núria Fabra al destacar els trets que identifiquen aquesta guia.
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2.1

La relació amb les figures parentals en el desenvolupament dels nens
i les nenes

Sembla evident que el sistema familiar exerceix, principalment durant la primera infància, un impacte
rellevant que disminueix a mesura que els infants s’acosten a l’adolescència i van adquirint cada vegada
més autonomia. Altres agents que interactuen de forma directa en el desenvolupament són el sistema
escolar, el grup d’iguals, els mitjans de comunicació i diversos grups socioculturals. No obstant això, la
influència de la família és persistent, contínua i individual, i afecta de forma directa el comportament i
el desenvolupament infantil. La família, i especialment els qui exerceixen la funció parental, són agents
socialitzadors que incideixen en l’adquisició de coneixements i estratègies cognoscitives, de les regles
de comportament i de la motivació dels infants (Hernández-Guzmán, 1999).
Entre les funcions de la família està proporcionar als seus infants el suport i la seguretat que els permetin
desenvolupar l’autoestima, l’autonomia i totes les capacitats que contribueixin a desenvolupar-se eficaçment en les àrees afectiva, cognitiva i de relacions interpersonals. La família és un dels principals agents
de socialització en la vida de les persones, i un dels més determinants en la instauració de models adequats per a la vida social.
És en la interacció amb la família i amb altres persones significatives, que els nens i les nenes aprenen estratègies per encarar-se al medi i als reptes que se’ls presenten quotidianament. Les situacions a les quals
s’enfronten els nens i les nenes són experiències que tindran efectes en la seva forma d’encarar el futur.
Els pares i les mares, així com altres membres de la família o cuidadors, juguen un paper fonamental en
aquest procés, ja que quan als infants se’ls presenta alguna situació a la qual han de respondre, actuen
com una font constant d’acceptació i d’aprovació, o bé de negligència, rebuig i crítica. Gràcies a la interacció entre els membres de la família, els nens i les nenes tenen l’oportunitat d’aprendre comportaments
que els resultin eficaços per a resoldre els problemes quotidians que hauran d’enfrontar.
Les experiències derivades de les relacions interpersonals que els infants tenen amb persones significatives durant el desenvolupament són organitzades i modelades en esquemes interns o representacions.
Alguns d’aquests esquemes són conceptualitzats com a estructures del desenvolupament que guiaran el
posterior funcionament i percepció en les relacions interpersonals (Manashko, Besser i Priel, 2009). En altres paraules: els vincles de la infància i adolescència són els prototips per a les futures relacions en l’etapa
adulta, per a futures relacions d’amistat, parella i de família. Mitjançant els vincles d’infància s’aprenen
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certs postulats sobre la forma que operen les relacions properes, tant en la vida quotidiana com en moments estressants (Save the Children, 2008).

2.2. Els efectes de la violència de gènere en la relació dels infants amb les
figures parentals
Un dels aspectes que sol veure’s severament afectat en situacions de violència de gènere són les relacions
afectives amb les figures parentals. Les pautes de criança tant de la mare com del pare poden veure’s
alterades de diverses formes. D’una banda, la mare pot trobar-se amb menor disponibilitat emocional cap
als fills, i mostrar en general una menor qualitat en la relació amb els nens i les nenes com a conseqüència
dels símptomes d’ansietat, depressió o estrès traumàtic que presenta davant la situació de violència que
viu. D’altra banda, els pares poden assumir postures massa autoritàries i rígides que afecten el vincle
amb els infants, a més d’utilitzar-los com a un instrument a través del qual exercir el maltractament cap
a la dona.

La relació mare- fills/filles en situacions de violència.

Les dones que viuen sota una situació de violència afronten l’exercici de la seva maternitat amb elevats
nivells d’estrès, fins i tot per sobre de nivells clínics en comparació de mares que no viuen relacions violentes. I en ocasions presenten una considerable actitud o sentiment de menor disponibilitat cap als seus
fills i les seves filles (Holden i Ritchie, 1992, Levendosky, Leahy, Bogat, Davidson i von Eye, 2006, Levendosky i Graham-Berman, 2001, Levendosky, i Graham-Bermann, 1998, Carpiano, 2002, DeVoe i Smith,
2002). Diversos estudis han coincidit a assenyalar que les dones maltractades mostren certes inconsistències en les pràctiques de criança enfront dels seus fills/es com a resultat de la situació de violència a la
qual estan constantment exposades (Holden i Ritchie, 1991; Graham-Bermann i Levendosky, 1998; Jarvis,
Gordon i Novaco, 2005; Rossman i Reva, 2005).
Les inconsistències esmentades en diferents estudis són de diversos tipus. Una d’elles és el to afectiu de la
interacció entre mare i fills/es. Algunes mares realitzen la mateixa proporció de mostres d’afecte positiu
i negatiu cap als infants, generant sentiments ambivalents i problemes en la relació (Graham-Bermann i
Levendosky, 1998).
Algunes mares actuen amb diferents estils parentals: més democràtic, més autoritari o més permissiu, ja
que d’una banda desitgen utilitzar estratègies diferents a les usades per la seva parella, i per l’altra les
condicionen a les actituds dels agressors, en cada situació. Algunes mares han expressat ser molt més
afectuoses cap als seus fills/es en absència del maltractador; altres, són més estrictes en presència del
maltractador, per exemple, intentant corregir elles mateixes la conducta dels fills/es abans que el maltractador intervingui i els reprimeixi més severament; o per contra, sent més indulgents, per a evitar així
la confrontació amb la seva parella i provocar més conflictes (Holden i Ritchie, 1991).
S’han observat també alguns casos, si bé són poc nombrosos, de mares i fills/es en situació de violència
que presenten pocs problemes en l’ajustament psicològic. Desenvolupen estils d’afrontament i pràc-
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tiques de criança saludables (Hughes i Luke, 1998; Grych, Jourlies, Swank, McDonald i Norwood, 2000;
Rossman i Reva, 2005). En aquests casos, les dones maltractades per les seves parelles realitzen grans
esforços per a corregir els efectes negatius que l’exposició a la violència genera en els seus fills/es. Saben
que molts dels problemes que presenten els seus fills i/o filles són el resultat d’aquesta situació i per això
intenten mostrar més paciència en les seves pràctiques de criança (DeVoe i Smith, 2005). Cal destacar que
les relacions mare-fills/es juguen un paper clau en l’ajustament psicològic dels nens i de les nenes que
viuen en famílies on la violència de gènere és present. La interacció entre ambdós, tot i la situació que es
viu, és un element, tant de protecció com de desenvolupament de la resiliència de mare i fills/es.
És important assenyalar que moltes dones decideixen abandonar definitivament la relació violenta a
l’adonar-se del dany al que estan exposats els seus fills/es, al veure que la violència exercida directament contra ells/es va en augment; o bé quan els seus fills/es comencen a mostrar greus problemes
de conducta, malsons o altre tipus de conseqüències (Buchbinder, 2004; Stephens, 1999). S’ha observat
també que algunes de les mares que decideixen deixar la relació violenta tenen interioritzat un fort model
de cura i protecció previ a l’establiment de la relació de parella, a més de mostrar una bona capacitat
d’empatia amb els sentiments dels nens/es, i una forta creença que han de ser protegits de danys reals
o potencials (Stephens, 1999).
Es freqüent que després d’haver encobert o justificat la conducta violenta del pare durant molt de temps,
les mares experimentin una gran por de perdre credibilitat enfront dels seus fills/es. És una altra de les raons que les fa prendre decisions importants respecte a la relació amb els seus fills/es (Carpiano, 2002).
Des de la perspectiva dels fills i les filles de dones maltractades, s’ha observat que els nens i les nenes de
major edat perceben a la mare de forma més positiva: càlida, afectuosa, protectora. Conforme incrementa
l’edat, els nens/es desenvolupen una millor comprensió del fenomen de la violència, cosa que els permet
tenir una visió més favorable sobre la seva mare (Grych, Wachsmuth-Schlafer i Klockow, 2002; Stover, Van
Horn, i Lieberman, 2006).
Un altre factor que afecta la manera que els nens i les nenes perceben a la seva mare és la severitat de
la violència a la qual han estat exposats, tant en infants de menor edat (Grych, Wachsmuth-Schlafer i
Klockow, 2002), com en grups d’adolescents (Winstok, Eisikovits i Karnieli-Miller, 2004). S’ha observat que
quan els nivells d’agressió són més elevats, els fills/es tenen una representació més positiva de la mare
o tendeixen a identificar-se més amb ella.

La relació pare - fills/filles en situacions de violència de gènere.

Els homes que exerceixen violència contra les seves parelles i/o els seus fills/es sovint esperen que la seva
voluntat sigui obeïda inqüestionablement, i es mostren intolerants amb les discussions o la resistència que
els nens/es mostren enfront d’ells. També mostren una habilitat limitada per a rebre retroalimentació o
crítiques per part d’altres membres de la família per ajustar el seu comportament en funció de les necessitats dels infants. L’excessiva tendència autoritària de molts pares maltractadors, així com la seva, habitual, necessitat de control, fan que esperin i exigeixin dels seus infants un elevat respecte a la seva autoritat.
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Bancroft (2002) assenyala algunes de les característiques del perfil dels maltractadors en el seu rol de
pares:
•

Controlador: la coerció és una de les característiques àmpliament identificades entre els homes maltractadors. És comú que els maltractadors vulguin exercir una forta vigilància sobre la forma que les
seves parelles duen la cura i l’educació dels seus fills/es; poden anul·lar les decisions que la mare ha
pres per a fer complir la seva voluntat; poden abusar verbalment o físicament de la mare enfront del
fills/es, i de la mateixa forma poden iniciar una acció violenta cap a la dona si el comportament del
fill/es li sembla incorrecte.

•

Autoritari: els maltractadors sovint creuen que tenen el dret a usar la violència contra les seves
parelles quan ells ho consideren necessari, assumint una postura de superioritat dintre de la parella, i
per tant esperant sempre un tracte de deferència cap a la seva persona. També s’ha observat que es
comporten de manera egoista, per la qual cosa esperen ser el centre d’atenció. En la relació familiar,
pot ocórrer que s’empipin i es posin agressius si consideren que la dona està prestant més atenció
als fills/es que a ells, amb el que dificulten la labor de la dona de satisfer les necessitats dels fills/
es. Sovint els maltractadors tracten de forma humiliant o degradant a la dona enfront dels fills/es, de
manera que aquests aprenen a tractar-la de manera similar i a perdre-li el respecte. Un altre aspecte
relatiu a la necessitat del maltractador de ser el centre d’atenció inclou ser-ho també per als propis
fills/es, fent als infants responsables de cuidar d’ell i de conèixer les seves necessitats. El resultat és
una maduresa avançada o imposada del menor.

•

Manipulador: els maltractadors freqüentment utilitzen estratègies deshonestes, mentides o falses
promeses, amb l’objectiu de crear divisió entre els membres de la família, incrementant així el seu
poder sobre ells, alhora que eludir responsabilitats. En ocasions, els maltractadors creen una imatge
pública de generositat i bondat que origina confusió en els infants.

•

Possessiu: els maltractadors consideren a les seves parelles com una més de les seves propietats i
estenen aquesta idea també cap als fills/es. D’aquesta manera pretenen justificar els abusos contra
els nens/es.

•

Negligent: s’han observat pràctiques parentals irresponsables per part dels pares maltractadors, bé
perquè no estan acostumats a fer-se càrrec dels infants, o perquè ho utilitzen com a estratègia de manipulació tractant de guanyar-se la lleialtat dels petits (per exemple, permetent-los veure més temps
la televisió, una programació no adequada a la seva edat, alterant les rutines d’alimentació, etc.). Una
altra forma de negligència comesa pels pares és alternar períodes de gran atenció cap al menor amb
llargues etapes de desinterès, el que pot ser molt nociu en el procés de recuperació emocional del
nen/a.

D’altres estudis demostren que el 40% dels maltractadors també exerceixen maltracte directe envers els
seus fills i filles, ja sigui físic o psicològic. Els maltractadors exerceixen la violència cap als infants de forma
diferenciada. S’ha observat, majoritàriament, que els fills són sotmesos a un control molt estricte (Margolin
et al., 1996), mentre que les filles són sotmeses a un major abús verbal (Cummings, Pepler i Moore, 1999).
Des de la perspectiva dels infants, Sternberg et al. (1994) van observar que els fills tenen un major nombre
de representacions tant positives com negatives del pare en comparació amb les filles, generant-se una
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gran quantitat de sentiments ambivalents cap al maltractador. Molts nens i moltes nenes perceben d’una
banda la violència com un fet negatiu, i per una altra encara senten inclinació i afecte per l’home que
abusa i fa mal a la seva mare.
La relació de parentiu entre els infants i el maltractador és un altre factor de gran importància, ja que s’ha
observat que els padrastres cometen un major abús emocional i generen més por en els nens/es. La valoració que els infants fan sobre si mateixos és més negativa, i presenten un major nombre de problemes
conductuals i simptomatologia depressiva en comparació dels nens/es que el seu maltractador és el pare
biològic (Sullivan et al. 2000).

Postura dels fills/filles davant situacions de violència a casa.

D’acord amb Eisikovits, Winstok i Enosh (1998), l’experiència dels nens/es que han estat exposats a la
violència es pot conceptualitzar en dues dimensions entorn de les quals se situen: de l’admissió a la negació de la violència, i de la lleialtat a un o altre dels pares. D’això es desprenen quatre possibles formes
d’afrontament de la violència, que es poden donar de forma combinada:
•

Viuen amb un secret: neguen l’experiència de la violència com si aquesta no ocorregués.

•

Tenen un conflicte de lleialtats: reconeixen l’existència de la violència, però són incapaços de prendre una postura entre els participants.

•

Viuen amb por i terror: són totalment conscients de l’existència de la violència i s’identifiquen amb
la víctima, la mare.

•

Adopten el model violent: també són conscients de la violència, però en aquest cas s’identifiquen
amb el perpetrador.

Aquests mateixos autors suggereixen que els nens i les nenes organitzen l’experiència de la violència a
través d’un procés amb tres etapes, segons la comprensió que tenen del context familiar:
•

Recollida d’informació: l’objectiu és recapitular els fets i tractar de determinar què va passar, qui ho
va fer i cap a qui. Els infants s’enfronten a la decisió de considerar què admetre i què negar del que
han presenciat (per exemple: “han estat només crits”, “només li ha donat una empenta”) En aquest
punt, alguns nens/es poden veure’s forçats a donar suport al testimoniatge d’alguna de les parts, i
com a conseqüència, la seva postura podria ser desaprovada per una o ambdues parts, experimentant
les conseqüències com una pèrdua d’amor i afecte.

•

Explicació de per què ha passat i l’intent d’atribuir causalitats: en ocasions els infants recorren
a justificacions provinents del sentit comú que els ajudin a entendre el que ha passat. Aquestes explicacions inclouen una barreja d’elements tant cognitius com emocionals. En aquesta fase tracten
d’ajustar la seva explicació a l’esdeveniment ocorregut. Assignen responsabilitats a causes o subjectes
específics: poden atribuir-se la culpa a si mateixos, a un dels pares (per exemple “el meu pare venia
enfadat de la feina”), o a cap d’ells.
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•

Atribució del significat: estableixen la implicació moral del que passa o jutgen l’acte com merescut o no
merescut. Finalment els infants construeixen la seva teoria dels fets i fan la seva pròpia interpretació,
en la que fan els judicis morals (per exemple “la meva mare s’ho mereixia perquè no es cuida bé del
que li toca” o bé “ la meva mare no es mereix el tracte que rep del pare, els seus actes no tenen cap
justificació”)

2.3. Els efectes de la violència en els infants
Segons el nostre estudi anual Aproximació als infants víctimes de violència familiar i de gènere a Catalunya, el nombre d’infants susceptibles de patir situacions de violència de gènere en l’àmbit familiar a
Catalunya durant el 2008 va ser de 31.362. El nombre d’infants susceptibles de patir situacions de violència
de gènere en l’àmbit familiar a les Illes Balears durant el 2008 va ser de 6.852.
Fent un recull bibliogràfic, veiem que diversos autors estan d’acord amb els efectes directes de la violència
en els infants. A continuació recollim alguns exemples:
Els efectes que provoca la violència en els infants tant si són testimonis de la violència vers la seva mare,
com si la reben de forma directa, són molt similars i com aconsella Wolfe (1995) s’han de tenir en compte.
Pedreira (2003) parla del Cercle Interactiu de la Violència Familiar i l’utilitza per explicar que la violència
de gènere en l’àmbit familiar comença amb la violència vers la dona per després acabar estenent-se a la
resta de membres de la família.
Segons Espinosa (2004), hi ha una sèrie de conseqüències que són comunes, tant en el cas de violència directa com indirecta, que manifesten els infants que viuen aquestes situacions. Una gran part dels
trastorns que pateixen els nens i les nenes que han viscut situacions de violència directa són deguts a la
incapacitat dels progenitors de satisfer les necessitats biològiques, psicològiques i emocionals dels infants.
En el cas dels infants que han viscut situacions de violència indirecta passa exactament el mateix i els
efectes observats són iguals.
Barudy i Dantagnan (2005) classifiquen les manifestacions que tenen les nenes i els nens després d’haver
viscut els maltractaments en cinc nivells:
•

Els trastorns del desenvolupament: els maltractaments causen alteracions importants en el desenvolupament del sistema nerviós central de l’infant, i que en ocasions són difícils de reparar. Molt sovint
els infants que han patit maltractaments ja sigui amb exposició directa o indirecta mostren retards
psicoafectius molt importants.

•

Els trastorns de la socialització: Es produeix una transmissió transgeneracional del maltractament,
la qual s’expressa amb comportaments violents a l’etapa de l’adolescència. Els infants que viuen en
entorns violents es socialitzen en un context en el qual no reben l’ajuda que necessiten i això provoca
que tinguin trastorns de comportament, fent-se mal a si mateixos i als demés. A més a més, parlem de
nenes i nens que aprenen a sobreviure el dolor en la seva vida quotidiana. Aquest procés l’anomenem
la “carrera moral dels nens maltractats” (Barudy, J., 1998). Així doncs, les conseqüències i/o manifes-
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tacions que es produeixen són els trastorns de socialització, i les dificultats de participar en relacions
sanes.
•

Els trastorns de processos resilients. La resiliència és la capacitat que té una persona per superar
situacions adverses. El fet que el nen/a tingui una bona relació amb un adult de referència contribueix
a desenvolupar processos resilients en l’infant. En les situacions de violència els infants desenvolupen
aquesta capacitat de vegades de forma desmesurada adoptant rols i responsabilitats que no els són
pròpies per l’edat i l’etapa evolutiva.

•

Els traumes infantils. La majoria de maltractaments provoquen estrès i un dolor crònic de gran intensitat. Un aspecte traumàtic dels maltractaments és degut a que el dolor està provocat per les persones
més significatives pels infants, com són els pares. Podem dir que hi ha diferències en els traumes
que pateixen els infants que han viscut maltractaments físics i els que han patit maltractaments psicològics. Els infants que han viscut maltractaments físics poden arribar a entendre i donar un significat
al que ha passat, de quina manera, qui és el responsable, etc. No obstant, els infants que han patit
maltractaments psicològics tenen moltes més dificultats per donar-li un sentit al què ha passat. En
aquests casos, les nenes i els nens pateixen molt ja que generalment no arriben a entendre què els ha
passat i no tornen a recuperar els sentiments de control sobre el seu entorn més pròxim.

•

Els trastorns del vincle és una de les conseqüències més greus que pateixen els infants després d’haver
viscut situacions de maltractaments, ja que s’anul·len les capacitats de relacionar-se amb si mateixos
i amb els altres d’una manera sana i constructiva.

A la Guía de detección de la violencia de género desde el ámbito educativo (2008) publicada pel govern
de Cantabria es destaquen algunes de les possibles alteracions en el desenvolupament psicoevolutiu que
poden presentar els nens i les nenes víctimes de violència de gènere i que s’agrupen en:
•

Alteracions en el desenvolupament emocional:
-

•

Alteracions en el desenvolupament cognitiu:
-

•

Dèficit d’expressió i comprensió emocional
Problemes d’autocontrol conductual i empatia

Indefensió apresa
Por al fracàs i a la frustració
Egocentrisme cognitiu i social
Baixa autoestima

Alteracions en el desenvolupament social:
-

Dèficit d’integració social
Dificultats per interpretar les claus socials
Problemes d’inhibició
Tendència a l’agressivitat
Dèficit d’habilitats socials
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Recollint el relat biogràfic i la nostra experiència de treball amb fills i filles víctimes de violència familiar i
de gènere i nens i nenes maltractats, podem afirmar que els infants víctimes directes dels maltractaments
i/o testimonis de les agressions, perceben el clima de terror i poden presentar conseqüències físiques més
enllà de les lesions (si n’hi ha), com són: alteracions del son, de l’alimentació, retràs en el desenvolupament... Per altra banda, també es poden donar alteracions emocionals (ansietat, baixa autoestima i estrés), i problemes cognitius i conductuals (dificultats escolars, manca d’habilitats socials, agressivitat...).
La violència familiar i de gènere no afecta a una classe social en exclusiva, ni es dóna en un context territorial i cultural determinat, és un fenomen estructural. En el cas dels infants sempre hi ha conseqüències,
tot i que són de major o menor gravetat segons el moment evolutiu, la capacitat resilient, les mesures de
protecció, la durada de la convivència amb el maltractament... A continuació presentem algunes de les
conseqüències que es poden donar en les diferents etapes evolutives:
-

Quan els maltractaments es produeixen durant l’embaràs poden generar parts prematurs, naixements amb baix pes, poc seguiment de l’embaràs per part de la mare, menys participació en la preparació pel part, més risc de consum de substàncies per part de la mare...

-

Durant la primera infància els problemes principals que presenten aquests infants es centren en les
dificultats per establir vincles, ja que el maltractament dificulta la relació amb els seus iguals, genera
una manca de confiança amb els altres i una sensació d’abandonament emocional, etc.

-

Entre els 2 i 5 anys els infants tenen més dificultats que la mitja per diferenciar la realitat de la
fantasia. En general no entenen la situació que estan vivint i solen considerar-se el motiu generador
dels conflictes. Generalment en aquesta edat predomina la culpa, la sensació de ser inútil, l’ansietat,
els dubtes i la negació. Aquests nens i aquestes nenes se solen sentir impotents davant el que passa i
desemparats, amb una por intensa a patir conseqüències greus durant les agressions.

-

Entre els 6 i 8 anys, segueixen sense poder comprendre el que els hi està passant i presenten símptomes d’ansietat i depressió; així com fantasies i aïllament escolar i social per tal de no desvetllar la
situació en la que es troben. A mesura que van creixent i poden anar comprenent una mica la situació
es poden donar les aliances amb algun dels progenitors, la culpabilització de l’altre, la ràbia, la triangulació... incidint, això, directament en la identificació de rols.

-

En l’edat pre–adolescent predominen els sentiments de frustració i d’abandonament. Aquests sentiments poden generar comportaments violents i d’evitació en les relacions. Alhora el noi/a pot presentar conductes d’adult en relació al rol de cuidador de la mare. A partir dels 12 anys, però, aquest paper
de cuidador que ha adoptat es pot anar transformant en bloqueig i sensació de desbordament.

-

Pel que fa a l’adolescència es veuen afectades àrees com la identitat personal, el rol sexual,
l’autoestima i les capacitats personals, la manca de plantejament vers el futur. També en aquesta
edat és habitual que els infants presentin sensacions de frustració per no haver pogut salvar a la mare,
generant una responsabilitat excessiva a la llar portant-los, fins i tot, a interposar-se físicament entre
els seus progenitors durant les agressions. Durant l’adolescència segueixen estant presents la baixa
autoestima, l’ansietat, els símptomes depressius, la necessitat de cridar l’atenció i ser acceptats. En algunes ocasions aquests infants busquen trencar amb la realitat que viuen a través de conductes de risc
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o de la delinqüència arribant, en alguns casos, a generar una gran distància emocional i indiferència
vers l’entorn.
- Segons l’experiència dels serveis de la Fundació IReS, a més a més dels aspectes que es poden trobar
en les diferents franges d’edat, els joves d’entre 15 i 18 anys presenten dificultats afegides per l’etapa
evolutiva en què es troben. L’etapa pre-adolescent i adolescent comporta unes necessitats especials
en els infants. La presència de maltractaments agreuja la fragilitat personal en la que es troben.
Existeixen pors davant la desitjabilitat social, el coneixement del propi cos, la presa de decisions i
l’expressió dels rols de gènere. Aquestes inquietuds pròpies del moment evolutiu es veuen, en ocasions, alterades pels efectes que la violència familiar ha generat en aquests nois/es.
Els infants que conviuen en un entorn de violència de gènere són, víctimes d’aquestes agressions, tant
si reben agressions directament, en són observadors directes o indirectes. No és necessari que rebin la
violència psíquica i/o física de forma directa perquè presentin dificultats emocionals, cognitives, socials,
etc. Més enllà de les conseqüències a curt i mig termini que la violència de gènere té sobre els infants, que
ja són suficientment importants de per sí, també cal tenir presents les conseqüències a llarg termini. Una
d’aquestes poden ser la repetició dels rols que han viscut a la seva llar i la transmissió de la violència en
les generacions posteriors. Així doncs, tenir en compte i intervenir amb aquests fills i filles no només és
important pel moment present sinó també com a forma de prevenció de la violència de gènere.
Segons l’experiència dels nostres serveis, els nens i les nenes solen sentir-se molt culpables de la situació
entre els adults. Modifiquen les seves formes d’actuar per no provocar més violència i no comprenen perquè la seva mare no trenca aquest tipus de relació, sentint-se desprotegits o en alerta constant. Alhora els
costa comprendre perquè el seu pare (o en altres casos, l’adult que suposadament els ha de cuidar i els
estima) actua violentament. Malauradament, amb el pas del temps, les agressions passen a ser quelcom
normal i l’infant les introdueixi en la seva manera de comprendre el món (ja sigui com a víctima, com a
victimari o com a ambdues coses).
Si bé anteriorment hem fet menció a les conseqüències que genera la violència de gènere en els infants,
cal destacar que, en ocasions, aquestes poden manifestar-se de forma visible per exemple amb conductes
agressives. O en d’altres ocasions les conductes estan internalitzades (és a dir, presenten inhibició i por
sense manifestar massa comportaments que cridin l’atenció de les persones adultes).
Això també significa que en força ocasions ens podem trobar davant de nens i de nenes que aparentment
estan bé, no presenten seqüeles i que el seu funcionament social, acadèmic i familiar no crida l’atenció.
Cal tenir en compte que això no significa que no estiguin patint situacions de violència familiar i que les
conseqüències d’aquestes no els hi repercuteixin. L’exemple més clar per il·lustrar aquest punt és el rendiment acadèmic; hi ha infants que tenen un funcionament escolar impecable i, per tant, no criden l’atenció
a primera vista, mentre que n’hi ha d’altres que presenten evidències de dificultats de concentració i
atenció. En ambdós casos, les conseqüències de la violència que els infants estant vivint en el seu entorn
familiar poden ser igual de severes.
Diversos autors han realitzat estudis en relació a les conseqüències que poden arribar a patir els infants
víctimes de violència de gènere. Zeanah & Cols. (1995) van dur a terme un estudi que concloïa que els fills
i filles de dones maltractades tenen una possibilitat quatre vegades major de patir problemes psicològics
que els nens i les nenes que creixen en famílies en les quals no s’exerceix la violència. Mclntosh (1997)
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i un treball de Margolin & Gordis (2000) van realitzar diferents estudis d’investigació per destacar les
conseqüències provocades per la violència intra i extrafamiliar que viuen diàriament els infants víctimes
de violència de gènere. Segons els treballs realitzats per Mertin (1995) les primeres reaccions que manifesten els infants són de tipus depressiu o dissociatiu, i sovint passen de forma desapercebuda. Seguint
aquesta idea, podem dir que un treball realitzat per Spaccarelli (1994) afirma que generalment les noies
adolescents pateixen depressions i un patró dissociatiu en l’edat adulta. També podem aportar les idees
expressades en els treballs de Cummings & Devies (1994) on es posa èmfasi en la intervenció terapèutica que s’ha de realitzar en casos de violència familiar. Segons Pedreira (2003), les conseqüències que
poden arribar a patir els infants víctimes de violència de gènere són les següents: trastorns comportamentals (agressius i regressius), baix rendiment acadèmic, sociabilitat deficient i un baix nivell de control
d’impulsos amb una baixa autoestima.
Les conseqüències psicològiques que aquestes situacions tenen pels infants depenen, bàsicament, de
les característiques personals de la persona, de les circumstàncies de maltractament (tipus, cronicitat,
gravetat...) i de la protecció que pugui oferir la mare i l’entorn familiar.

2.4. Model teòric de referència de les Mentories
El model de treball que l’equip de la Fundació Institut de Reinserció Social- IReS ha desenvolupat per poder
intervenir en la violència familiar i de gènere, parteix d’una perspectiva psicosocial complexa que té en
consideració tant els nivells individuals, familiars i socioculturals, com les diferents dimensions que participen significativament en la problemàtica, com ara, la cognitiva, l’afectiva, la identitària, la subjectiva i
la relacional. Abordem aquesta complexitat des de les següents perspectives teòriques:
-

L’epistemologia metateòrica constructivista que té com a premisses bàsiques que la realitat és
construïda i que les persones són proactives en la construcció d’aquesta realitat. Per tant, hem de
considerar la intersubjectivitat en la percepció i interpretació de les diverses realitats.

-

La teoria de gènere proposa, de manera general, que les categories de ser home o ser dona són
construïdes socialment i històricament, i comporten praxis socials que les sostenen i que conformen
l’espectre de comportaments que s’espera com a socialment adequat. A més, constitueix un punt de
vista crític respecte a les estructures de poder que incideixen en les formes relacionals i socials entre
homes i dones.

-

La teoria del vincle i del procés d’autoregulació afectiva que atorga una importància clau als primers
vincles afectius que es desenvolupen entre un nounat i els seus cuidadors adults. A través d’aquesta
relació inicial, es desenvolupa un patró regular de relació, que s’estendrà al llarg de tota la seva vida,
i es modularà amb cada relació afectiva significativa.

-

La teoria narrativa i discursiva considera la importància que té el llenguatge i les narracions per assenyalar el caràcter simbòlic i relacional de la nostra experiència introduint una concepció del llenguatge
més com una acció i com a manera d’apropiar-nos de las nostres experiències.
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D’aquesta postura teòrica es deriven els següents principis per a una intervenció psicosocial amb famílies
contra la violència familiar i de gènere:

2.5. Metodologia de treball emprada
Per recollir les bones pràctiques respecte de les Mentories podíem optar per diferents processos metodològics. Amb la voluntat de recollir el bagatge institucional i el testimoni dels i les professionals directament implicats/des en l’atenció a aquests infants hem fet una anàlisi bibliogràfica que ens permetés situar
la problemàtica i presentar el model teòric de referència. Una anàlisi de la nostra experiència centrada, per
una banda, en una revisió del projectes, memòries, informes, jornades d’experts, estudis, etc. I per altra
banda, d’un treball de camp basat en entrevistes en profunditat amb els i les professionals que desenvolupen el programa de Mentories a la Fundació. Aquesta eina metodològica ens va permetre disposar
d’informació sistematitzada dels continguts, processos, professionals participants a cada fase, instruments
emprats, sistemes de treball, registre i avaluació alhora que recollir el posicionament, els criteris justificatius de les opcions preses i altres elements qualitatius aportats pels diferents interlocutors. Aquestes
entrevistes van ser enregistrades i transcrites per poder-ne extreure les línees bàsiques d’intervenció de
cada equip. Un cop estructurada la informació recollida es va fer un taller de reflexió conjunta, per tal
d’aprofundir i extreure conclusions. El resultat d’aquest procés és el que ens ha permès fer la descripció
detallada del procés d’atenció psicològica i educativa als infants i les seves mares. Podent així, finalment,
recollir el posicionament institucional i trets significatius del nostre treball i el model de mentories de la
Fundació IReS.
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El calendari d’execució de la present guia ha estat el següent:
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El Model de treball de Mentories de la Fundació IReS parteix de la premissa d’oferir un servei especialitzat que permeti la recuperació dels infants víctimes de violència familiar i de gènere i evitar la repetició
d’aquesta violència.

3.1

Previs
3.1.1 Destinataris/es del servei

És necessari que els infants assisteixin de forma voluntària i que els seus adults referents, les seves mares,
també participin del procés terapèutic. Aquesta condició implica que els infants s’han de trobar en una
situació de protecció per part d’aquestes mares i que aquestes han d’estar en un procés de recuperació
personal, ja avançat que els permeti acompanyar els seus fills i filles en el seu procés de recuperació.
Els i les professionals treballen per tal de enfortir el vincle materno-filial i és molt important que la mare
intervingui directament. En el treball amb les mares treballem amb elles com a mares, entenent que el
treball de recuperació que fan com a dones l’han d’haver fet o estar realitzant en un altre espai. Aquí el
treball es centra en l’exercici de les seves responsabilitats com a mares i per tant en les seves competències per poder atendre, acompanyar i educar els seus fills i filles, tenint en compte la situació de violència
viscuda.
El treball directe amb els infants considerem que és una pràctica essencial. La nostra experiència ens ha
portat a concloure que el format grupal aporta molts avantatges, respecte el treball individual. El procés
terapèutic i reeducatiu és molt més ràpid i efectiu si treballem en grup. Així doncs, la intervenció es
desenvolupa en grup amb nens i nenes i joves de 4 a 18 anys, intentant respectar les etapes evolutives
i els grups de mares d’acord amb l’edat dels fills i filles. Les franges d’edat que comprenen els grups es
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decideixen en funció del nombre d’infants de cada edat que han de començar el grup i de les seves característiques, però solen ser les següents:

Tenim establerts una sèrie de criteris d’idoneïtat:
-

S’atenen infants amb edats compreses entre els 4 i els 18 anys que hagin viscut o estiguin vivint
situacions de violència de gènere en l’àmbit familiar.

-

És indispensable el compromís de participació de l’adult referent que no exerceix violència cap als
infants i que es fa càrrec de la seva cura, generalment la mare.

-

Respecte a la situació de convivència amb l’agressor, no és indispensable que s’hagi trencat aquesta
convivència tot i que cal valorar cas per cas si aquest fet pogués ser una interferència en el procés
terapèutic dels fills i filles. També es té en compte si pot suposar un risc per la dona o els infants la
seva participació al programa.

Formen part dels criteris de no idoneïtat la presència d’addicions i/o psicopatologia present que interfereixi en el treball terapèutic.
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3.1.2 Perfils dels professionals que atenen a les víctimes de violència
familiar i de gènere

La combinació més idònia és un equip de psicòleg/a i educador/a social per als infants, en el que hi ha
d’haver una figura femenina i una masculina, indistintament. Pel que fa al treball amb les mares, l’òptim
és que hi hagi una psicòloga i un educador social. També es pot treballar amb una sola psicòloga.
Cal tenir en compte, però, que en el treball amb les mares el rol femení facilita l’establiment de la relació
de confiança necessària per iniciar el treball.
És especialment important el treball en equip ja que els professionals que intervenen amb les mares i els
nens/nenes són diferents però han de treballar conjuntament per tal de portar un pla de treball comú i
guiar en el procés de recuperació a les famílies de manera conjunta. També cal que comparteixin el model
teòric de referència.

3.1.3 Requisits en quant a la formació dels professionals.
És important que els professionals treballin des de la perspectiva de gènere i tinguin coneixements sobre
les repercussions de la violència de gènere tant en les dones com en els nens. Pel que fa a l’equip que
treballa amb infants és important que siguin especialitzats també en el treball amb infants en situació de
risc. La creativitat i la flexibilitat són dues característiques molt valorades en aquests serveis. És necessari
saber estar amb l’infant en una situació de crisi.
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3.1.4 La cura dels equips professionals
Per a desenvolupar una bona tasca professional cal tenir cura dels equips de treball, és a dir, tenir en
compte les condicions del seu treball i facilitar-los els elements, les eines i els espais necessaris per al
desenvolupament de la tasca.

Una distància que permet establir un vincle suficient per a promoure canvis en el subjecte i alhora permet
dissenyar, implementar i avaluar el pla de treball personal. Aquesta distància es facilita, entre d’altres
mesures, a través de:
•

El treball en equip on es comparteix la responsabilitat del treball, els èxits i els fracassos.

•

La formació continuada i la supervisió tècnica, que permeten millorar les competències, cohesionar
l’equip de treball i extreure conclusions de la pròpia intervenció,

•

El suport dels responsables del servei i l’entitat i/o organització en el que es desplegui l’acció, que
vetllen pel correcte desenvolupament i optimitzen els recursos disponibles, contribuint a la contextualització del treball, l’encàrrec i els mitjans disponibles.

•

Els espais de reflexió i revisió del projecte de treball, imprescindibles per a la millora contínua i la
sistematització dels avanços del propi equip i servei.

D’altra banda cal considerar que en aquests serveis on es treballa per tal d’enfortir el vincle materno-filial
és important que hi hagi bona coordinació entre els professionals, tant a nivell intern del propi servei, com
amb els de la xarxa comunitària. Per tant, és imprescindible tenir en compte que hi ha un temps de treball
indirecte que va més enllà de la preparació de l’atenció directa, i que es composa del treball en equip, el
treball en xarxa, el treball d’anàlisi i reflexió entorn la pràctica a fi d’aplicar processos de millora contínua,
promovent la flexibilitat, la creativitat i la incorporació de nous elements que enriqueixen la nostra tasca
diària, en favor de la millora contínua.
L’especialització de l’equip i el model de treball fan que els professionals esdevinguin referents en el
territori. El nostre model de treball combina les accions de sensibilització, de prevenció, de formació a
professionals, d’atenció terapèutica, etc. Fet que requereix una acurada planificació del treball i aporta
oportunitats per diversificar el treball. Així s’incrementa la distància amb les persones ateses, a més de
permetre un millor desenvolupament professional.
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3.1.5. Recomanacions a tenir en compte a l’hora de desenvolupar l’atenció
als infants víctimes de violència familiar i de gènere i les seves mares
A partir de la nostra experiència presentem algunes pautes d’actuació segons el posicionament i relat de
cada família i de la situació observada:
•

Quan l’Infant viu en un entorn on la violència forma part de la dinàmica familiar com normal i
natural. És important trobar diferents estratègies a través de les que els nens i les nenes aprenguin
formes no violentes de relació amb els iguals i amb els adults. Mitjançant diferents activitats grupals,
els infants experimenten aquestes noves modalitats de vincular-se amb l’altre. En aquest procés és
fonamental intervenir des del respecte davant les pautes familiars incorporades per part del nen/
nena i donar temps i un context de confiança i seguretat per incorporar aquestes noves formes de
relacionar-se.

•

Quan l’Infant no accepta l’existència de la violència degut a la utilització de diferents mecanismes
de defensa. Inicialment, cal identificar quins són aquests mecanismes que el/la nen/a sol utilitzar per
protegir-se del dolor. Posteriorment, i respectant el temps que l’infant requereixi, s’aniran incorporant
les eines que li permetran assumir, enfrontar i superar les experiències que viu i que ha viscut.

•

Quan l’infant està convençut que ell és la causa de la violència entre els seus pares. És fonamental fer un acompanyament que ajudi al menor a confrontar aquesta percepció de culpabilitat. S’ha
d’explicitar durant la intervenció que ell no té la culpa del que passa, que les discussions no tenen a
veure amb ell/a. De la mateixa manera cal treballar amb la mare perquè li doni missatges desculpabilitzadors.

•

Quan els pares utilitzen l’infant com intermediari entre ells, i els infants estan triangulats sentintse responsables de mediar en les situacions de conflicte que es produeixen en la parella. La intervenció
ha d’anar orientada a redefinir els rols familiars, ja que són nenes i nens que solen estar adultitzats. En
aquest procés es treballarà paral·lelament amb la mare perquè pugui, per una banda recuperar el seu
rol de mare, i per un altra, que el menor tingui el rol de nen o nena que li correspon.

•

Quan els infants  senten que han de triar amb quin dels progenitors volen estar. Aquesta situació
fa que els infants es posin al costat de la mare o el pare. En el primer cas, els mobilitza la necessitat
de protegir a la mare de l’agressor o bé, busquen la protecció de la mare ja que se senten indefensos
i desemparats davant la situació de violència. En el cas del pare, es posen al seu costat bé perquè el
consideren víctima de la situació o perquè responsabilitzen a la mare de les situacions de conflicte.
S’han de tenir en compte els següents aspectes:
-

Facilitar que el nen o nena tingui una percepció realista de la figura materna i paterna.
Acompanyar en el procés de dol que comporta la separació dels progenitors, si s’escau.
Treballar amb la mare amb l’objectiu de recuperar el seu rol protector i de promoure l’autonomia
dels infants.

D’altra banda també cal tenir en consideració diferents situacions que poden estar directament lligades o
no a la situació de violència i augmenten el grau de complexitat de la intervenció. Així també es proposen
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algunes línees d’intervenció per a cadascuna, tot i que entenem que no han de ser rígides o tancades ja
que s’ha de tenir en compte la situació particular de cada cas:
•

Convivència de la mare i els fills i filles amb la persona agressora o mares separades però amb
contacte freqüent amb l’ex parella. S’avalua el que aquesta relació pot incidir en el procés terapèutic
dels fills i si pot incidir de forma negativa. Es considera imprescindible que la participació al servei no
suposi cap risc per a la mare ni els seus fills i filles. S’explora la xarxa de suport familiar i social amb
l’objectiu de trobar suport significatiu. Un cop es fa aquesta valoració es determina juntament amb la
mare el tipus d’intervenció adient tant per a ella com per a l’infant.

•

Problema de salut mental de la mare i/o dels nens i les nenes. En el cas que estigui diagnosticat i
s’estigui tractant, cal fer coordinació amb els professionals que intervenen. En el cas que no estigui en
tractament, es valora la necessitat d’una atenció especialitzada i s’orienta cap als serveis pertinents.

•

Limitació intel·lectual de la mare i/o els nens i nenes que dificulti dur a terme una adequada
intervenció. En funció de la seva limitació, es valora si es pertinent incorporar el cas a les activitats
grupals; en cas que no sigui possible, existeix la possibilitat de treballar individualment. S’adaptarà la
intervenció a les seves capacitats, valorant la possibilitat de la participació d’un referent significatiu del
seu entorn familiar i/o social que li doni suport.

•

Quan la persona agressora representi un alt risc per a la mare i els seus fills i filles es treballarà,
de forma prioritària, la protecció de la mare i els seus fills i filles tant a nivell del treball personal com
incloent els diferents àmbits implicats i serveis comunitaris (judicials, policials, socials, etc).

•

Alta precarietat econòmica. Es valora la possibilitat d’adaptar la intervenció a les prioritats familiars
de cobrir necessitats bàsiques, així com establir coordinació amb serveis socials.

•

Col·lectius de diferents ètnies i cultures. A la valoració i atenció del cas s’incorporen les diverses
visions socioculturals, respectant els seus valors, significats i recursos. En aquells casos on no sigui
possible la comunicació en castellà ni català, cal incorporar la figura d’un/a traductor/a.

3.2. Respecte el procés i fases de la intervenció:
Entenem que el treball amb les famílies s’inicia en el moment en el que arriba la primera informació al
servei, independentment de l’origen de la demanda (pròpia o per derivació) i de la persona que realitza el
primer contacte (la mare, el/la jove, un/a professional, o altres). És en aquest sentit que pensem que és
molt important que el servei es doni a conèixer en l’entorn en el que s’ubica per facilitar al màxim l’accés
dels infants als servei.
La fase d’acollida és el procés entre el primer contacte amb la mare o adult de referència de l’infant fins al
moment en que s’ha finalitzat la valoració inicial i s’ha comunicat als i les implicats/des que s’inicia un treball terapèutic amb els infants. És una fase molt rellevant ja que ha de permetre generar el vincle suficient
per iniciar el treball terapèutic, el primer pas de la “distància òptima” que s’haurà d’anar construint al llarg
de tot el procés. El paper de les mares en aquesta fase és essencial ja que han d’acompanyar els seus fills
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i filles en la visibilització de la necessitat d’atenció i la generació de la confiança del seu acompanyament
i suport durant tot el procés.
La fase d’intervenció és el procés de treball terapèutic individual i/o grupal de recuperació dels infants
i prevenció de la repetició del cicle, així com de l’enfortiment del vincle matern i el reforçament de les
competències marentals.
La finalització del treball és el procés de distanciament terapèutic en el que la mare assumeix la responsabilitat de la cura dels seus fills i filles. I els infants elaboren la pèrdua de l’espai terapèutic reforçant la
seva autonomia, resiliència i autoestima. Cal recordar que el treball amb els infants víctimes de violència
familiar i de gènere és d’alta complexitat, pel que tot el procés d’atenció és important.

A continuació presentem un seguit de recomanacions a tenir en compte en les diferents fases del procés:

3.2.1 Accés al servei
En els serveis de prevenció i suport per a nens i per a nenes víctimes de la violència de gènere en el context familiar de la Fundació IReS, ens trobem que la majoria de casos accedeixen derivats d’algun altre
professional, sovint des de serveis socials i serveis especialitzats d’atenció a la dona. Així doncs, podem
dir que, l’existència d’una bona xarxa d’atenció als infants en risc, així com l’existència d’un bon circuit
d’atenció a la dona víctima de violència, facilita la detecció i derivació de nens i mares cap a una intervenció especialitzada.

També pot donar-se el cas, però menys freqüent, de que la persona interessada es posi en contacte directament amb el servei, sovint a partir de l’experiència de persones conegudes de l’entorn, mitjançant
el boca a boca. Pel que considerem necessari fer accions de difusió adreçades a la població en general i a
les xarxes professionals.
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Aquest protocol ha de preveure la recollida explícita del motiu de la derivació i breument quina és la
situació de la mare i els nens, un breu recull de la història de violència així com l’explicitació de quina és
la demanda que fa la mare i el professional que deriva.
Proposem la següent recollida de dades:

En cas que la demanda sigui rebuda directament al servei, caldrà connectar amb els serveis de la xarxa
comunitària posteriorment i valorar la necessitat de completar la informació recollida.

3.2.2 Fase d’ acollida
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En aquesta fase el/s professional/s referent/s del cas realitzen les primeres entrevistes individuals amb
la mare, a partir de les quals es recull la informació sobre la història de violència, la situació actual de les
seves filles i fills, les seqüeles que puguin viure i la demanda tant per a ella com per als infants.
No obstant, és necessari que el treball sigui molt flexible per tal d’adaptar-se a les necessitats de cada
infant i cada mare. No totes les persones que acudeixen als serveis es troben en la mateixa situació. En
alguns casos caldrà ampliar una mica les visites individuals per finalment poder-se incorporar als grups,
mentre que en altres ocasions aquesta incorporació es pot produir abans.
Es tracta de valorar quin tipus d’intervenció serà la més adient pel cas, caldrà fer una bona anàlisi de la
demanda i crear un marc de treball on es valori el compromís i capacitació de la mare per tal de iniciar
aquest procés d’acompanyament al menor.

És en aquesta fase, durant alguna de les entrevistes presencials amb els infants, que es passa el qüestionari d’avaluació, TAMAI. Aquesta eina es tornarà a passar al final de la intervenció podent avaluar així amb
criteris objectius els canvis realitzats.
Pel que fa a l’acollida prèvia a la incorporació a grup, recomanem de dos a quatre sessions individuals
amb les mares, dos o tres amb els nens i també una o dues sessions conjuntes per veure el funcionament
entre mare i fills/es. És particularment eficaç iniciar el treball grupal amb les mares abans d’iniciar-lo amb
els infants.
En referència a la fase d’acollida hi ha diferents formes d’organitzar-la pel que fa als professionals que la
porten a terme:
a) S’estableix, a priori, un professional referent de la família. En aquest cas, és aquest professional qui fa
les entrevistes individuals tant amb la mare com amb els seus fills i/o les seves filles.
b) O bé, el referent s’estableix després del procés d’acollida i estarà en funció del perfil professional i
l’especialització que tingui el tècnic, en matèria d’infància o de dones víctimes de violència de gènere
a l’àmbit familiar.
En el primer cas, el del referent del cas – família, a priori, es l’opció que permet tenir una visió integral de
la família i treballar millor el vincle materno-filial.
El segon cas, el del professional referent de les mares i el professional referent dels nens que fan les entrevistes per separat, permet no contaminar la visió del nen/a amb el discurs de la mare, així com iniciar
l’establiment del vincle educatiu i terapèutic amb cada participant, ja des de l’acollida. En aquests casos
és especialment important la coordinació, post entrevistes, entre els professionals per poder tenir una
imatge global de la família a la que atenem.
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Al nostre parer els dos sistemes són vàlids. Recomanem que l’equip determini els intervinents a partir de
la informació recollida en la fase de derivació i els mitjans disponibles en aquesta fase. També cal tenir en
compte l’edat dels infants: recomanem el mateix professional amb infants petits i diferents professionals
amb infants més grans.
D’altra banda, hem observat, a partir de l’experiència recollida, que inicialment quan es formen els equips
professionals per atendre a mares i nens/es és més fàcil que es produeixi certa diferenciació a les tasques
que realitzen els professionals de les diferents disciplines. Però a mesura que existeix una progressió com a
equip, també es dóna una major comunicació i integració entre els professionals, de tal manera que hi ha una
menor diferenciació de funcions, tot i que es segueixen aportant les dues mirades i s’enriqueix més el treball.

És durant aquesta fase que l’equip valora els criteris d’idoneïtat per ser incorporats al programa, explicats
al capítol anterior. La coordinació entre els membres de l’equip és fonamental, atès que al final de la fase
d’acollida i abans de començar la intervenció grupal i/o individual, tots els professionals han de conèixer
la família i poder així elaborar un pla de treball conjunt.
Proposta d’informació a recollir en les entrevistes amb la mare:
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En el treball amb les mares la nostra experiència ens ha portat a recomanar un treball grupal amb elles
previ al treball amb els infants. En la majoria dels casos la mare, per la situació de violència viscuda, arriba
al servei amb un profund dany personal, i només el fet d’enfrontar-se a determinades situacions de relació
amb els seus fills i filles la bloqueja emocionalment i dificulta el procés terapèutic.

Un cop finalitzat aquest procés és adequat iniciar el treball simultani amb els infants i les mares, és el que
anomenarem fase d’intervenció.
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3.2.3. La intervenció

La intervenció grupal amb les mares i els seus fills i filles es realitza en paral·lel pels diferents membres de
l’equip; això permet el treball simultani de continguts i facilita una millora de l’atenció de les mares cap els
seus fills i filles i enforteix el vincle. L’experiència ens demostra que el treball simultani, també en el temps
facilita l’organització familiar. Pel que recomanem fer coincidir en lloc i horari l’atenció grupal als infants
i les seves mares. La informació recollida a les sessions grupals es sistematitza en el quadern de sessions
dels infants i en el de les mares, tot facilitant l’intercanvi entre els diferents professionals i permetent fer
un seguiment de l’evolució.

En cas de no disposar de recursos suficients també es pot treballar amb sessions setmanals amb els infants
i quinzenals amb les mares. No ofereix els mateixos resultats, però també permet el treball en paral·lel. En
tots els casos és convenient poder establir algunes sessions grupals conjuntes on hi participin el grup de
mares amb els seus fills i filles. Aquestes sessions permeten a l’equip, d’una banda, valorar les dificultats
i els punts forts en les relacions materno-filials, i així després poder treballar-les en els respectius grups,
i per l’altra, faciliten la comunicació i l’expressió emocional entre les mares i els seus fills i filles en un
context protegit i acompanyat pels professionals. Aquestes sessions conjuntes es realitzarien al final de
cadascun dels blocs temàtics treballats en els grups de mares i els grups d’infants.
Al llarg de tota la intervenció grupal amb les mares i els infants, i segons les valoracions fetes per l’equip,
es realitzen seguiments individuals tant amb les mares com amb les nenes i nens. L’objectiu d’aquestes
intervencions és acompanyar situacions que s’han detectat en els grups i que necessiten d’un suport més
específic. Aquestes intervencions les realitza el/la professional de referència del cas. Igualment es realitzaran tutories conjuntes amb la mare i els seus fills i filles, quan l’equip ho valori oportú.
Els continguts de treball són els mateixos i s’estructuren en blocs temàtics i aquests en activitats que responen als objectius i continguts principals del servei. La metodologia i enfocament canvia en funció de si
la sessió de treball és amb les mares o amb els infants, així com de les edats dels mateixos.
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Els continguts a treballar són els següents:

Destaquem de forma específica i complementària als continguts exposats, per al treball amb el grup de
les mares, els següents continguts:
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3.2.4 Finalització
Al final de la intervenció, l’equip professional dels infants realitza una devolució a les mares, en el grup, i facilita un espai d’intercanvi sobre les experiències viscudes en la intervenció grupal amb els seus fills i filles.
Posteriorment l’equip avalua el treball fet amb cada família i li fa un retorn, on es valora el procés tant de
la mare com de les seves fills i filles, i la conveniència o no d’una continuïtat ja sigui a nivell individual i/o
grupal. En funció de l’impacte de la violència viscuda, de l’edat dels fills i de les filles, i l’avaluació dels
nivells de recuperació assolits en relació als objectius fixats, es decideix si és pertinent repetir la intervenció amb el grup.
No obstant en tots els casos es porta a terme un seguiment a mig i llarg termini, per tal de consolidar els
canvis realitzats i poder avaluar l’impacte de la intervenció a través de la durabilitat dels mateixos i la
capacitat resilient dels infants, així com del bon exercici de la marentalitat per part de les mares.
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El seguiment comença als tres mesos del final de la intervenció, quan es fa una entrevista presencial i es
passen de nou els qüestionaris d’avaluació (TAMAI). Aquesta avaluació continua amb seguiments als sis
mesos, a l’any i als dos anys.

3.2.5 Avaluació del servei
És important poder realitzar una bona avaluació del servei per mostrar l’impacte del treball realitzat i la
validesa de la intervenció. Cal dir que en la literatura existent respecte als infants víctimes de violència
familiar i de gènere no hi ha gaires models desenvolupats al respecte.

El nostre model d’avaluació compren:
Avaluació qualitativa de la intervenció. Cal tenir en compte la valoració subjectiva que fan les pròpies
persones ateses de la seva evolució al llarg de la intervenció, així com els canvis que les mares expliciten
haver observat en els seus infants. També considerem vàlid aplicar un protocol d’observació durant les primeres sessions respecte de la capacitat d’expressió de les emocions, models de família apresos, sistemes
de resolució de conflictes,... i tornar-los a emplenar en la post intervenció a fi de comparar resultats. Com
en la major part de serveis socials especialitzats, els i les professionals empren els fulls de registre com
a eina de valoració dels resultats del seu treball, com a eina en la que reflectir la percepció subjectiva de
canvi, els autoinformes de les pròpies persones ateses i els indicadors dels qüestionaris pre i post. Considerem vàlida aquesta pràctica pel que fa a la valoració qualitativa, entenent que per a ser significativa cal
establir indicadors i criteris que permetin una avaluació real del treball.
Avaluació quantitativa: Tenint en compte l’alt índex d’abandonaments en el treball terapèutic, en general, considerem com a primer indicador vàlid la permanència al servei un cop iniciat el treball grupal.
D’altra banda, per avaluar els resultats de modificació de comportaments i adquisició d’eines i estratègies, recomanem l’ús d’alguns qüestionaris d’indicadors Pre/post que valoren el grau d’impacte de la violència i les conseqüències que aquesta ha tingut tant en les mares i els fills, per després valorar si aquestes
conseqüències han anat minvant gràcies a la intervenció. En concret recomanem el Test Autoevaluativo
Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) com un instrument generalista validat.
Per últim, cal avaluar el grau d’implicació dels infants i les mares, així com el seu nivell de satisfacció, pel
que proposem valorar l’assistència, puntualitat, actitud en els grups. Així com la realització d’un qüestionari de satisfacció on les persones ateses valoren la qualitat de l’atenció rebuda, al final de la intervenció,
essent-nos útil per avaluar la qualitat del servei.
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Un cop presentada la nostra experiència de treball de desenvolupament de les Mentories, creiem pertinent recordar trets rellevants del treball amb infants víctimes de violència familiar i de gènere indicant
algunes recomanacions per seguir avançant i construint aquest treball:
En primer lloc assenyalar la necessitat de visibilització, identificació i atenció psicosocial a aquests infants i joves per tal de reduir els danys psicosocials i educatius, a través de l’atenció especialitzada evitant
el cicle de la repetició de la violència.
En segon lloc, s’han d’incrementar les accions de prevenció de violència de gènere en joves a través de
projectes de prevenció grupals entre iguals que impliquin l’alumnat, el professorat i les mares i pares en
els centres escolars de primària, secundària i batxillerat.
En tercer lloc, és necessari formar i assessorar els equips que treballen en les xarxes i serveis d’atenció
a la infància i les xarxes i serveis de lluita contra la violència familiar, per tal de facilitar la detecció
d’aquests infants i promoure la seva atenció especialitzada.
En quart lloc, pensem que cal mantenir i incrementar les accions de sensibilització adreçades a la població en general, i les d’incidència política per tal que aquests serveis siguin inclosos en el nostre marc
legislatiu i en les carteres de serveis, complint així amb els drets dels infants.
En cinquè lloc, és necessari fer créixer la recerca que faciliti la teorització al respecte d’aquesta necessitat
i resposta, així com en la millora dels instruments d’avaluació que ens permetin avaluar l’impacte, comparar entre diverses pràctiques i generar coneixement expert de forma compartida.
Per últim, recomanar la realització de projectes en aquest àmbit que incloguin la sensibilització social i la
incidència en els poders públics, la innovació, la recerca, la formació de professionals, activitats de prevenció i l’atenció als infants víctimes de forma coordinada, donant un valor afegit als resultats i impacte del
treball que portem a terme, com ha estat el cas del projecte “Jo també vull ser-hi”.

AUTORIA I PARTICIPANTS DEL TREBALL PRESENTAT
La guia de bones pràctiques de MENTORIES: ATENCIÓ PSICOLÒGICA I EDUCATIVA PER A INFANTS VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA FAMILIAR I DE GÈNERE s’ha portat a terme des de l’àrea de Recerca de la Fundació amb la
col·laboració dels professionals de l’àmbit de violència familiar i de gènere de la Fundació. Essent responsables de l’elaboració i redacció:
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•

Antecedents i posicionaments: Núria Fabra i Fres (Directora de Recerca, innovació i formació de la
Fundació), Esther Gil Pasamontes (Tècnica de projectes de la Fundació) i Iliana Palafox (doctoranda de
la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona).

•

Treball de camp han estat responsables Imma Lloret Ayter (Cap de projecte de l’àmbit de violència
familiar i de gènere de la Fundació) i Mònica Antequera (Psicòloga d’atenció als infants i mares víctimes de violència familiar i de gènere). Amb el suport de Raúl Lizana (expert en violència familiar i de
gènere i col·laborador habitual de la Fundació).

•

Coordinació i revisió final Esther Gil Pasamontes, Quim Rubio Parras i Núria Fabra i Fres.

S’han realitzat entrevistes i han participat al treball d’anàlisi grupal els següents professionals i serveis:
•

Sergi Beltrán i Laura Prunell – Serveis d’acolliment i recuperació per a dones (SADV), Servei
d’intervenció psicoeducativa per a menors (SIPEM), Servei d’atenció psicoeducativa per a menors
agressors amb mesures judicials (SIPEM-Justícia). Girona.

•

Manel Carrera i Imma Serrat – Centre d’intervenció Especialitzada del Gironès (CIE Gironès). Girona.

•

Alex Araujo – Servei d’intervenció psicoeducativa per a menors (SIPEM). Girona.

•

Elena Grau, Joan Ferrer i Teresa Rosselló – Servei d’atenció psicosocial per a fills i filles víctimes de
violència de gènere Ajuntament de Palma de Mallorca i la Fundació IReS.

•

Fina Roche, Montse Plaza i Juan Bustamante - Servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència masclista (SAN), Ajuntament de Barcelona i la Fundació IReS.

•

Eduardo Carvalho, Tania Zafra i Mónica Antequera – Jo també vull ser-hi. Barcelona.
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