
Del 24 de novembre al       
13 de desembre de 2020

Mercal Municipal Fontetes



El 25 de novembre és 
el Dia Internacional per 

a l‘Eliminació de la Violència 
envers les Dones



És un acte sexista que produeix 
qualsevol tipus de dany físic, 

psicològic o emocional i es tradueix 

en el maltractament verbal o físic. 

Però... què és la violència 
envers les dones?



Aquesta exposició mostra 
els diferents tipus de violència 

envers les dones 
que cal identificar i eradicar 
per obtenir una igualtat real 

entre les persones. 



N’hi ha de set tipus: 

violència econòmica, laboral, 
institucional, psicològica, física, 

sexual i simbòlica.



1. Violència econòmica

És una de les més comuns, fins i tot en països 
desenvolupats, i inclou el fet de no contemplar 

el treball de casa com a feina remunerada. En no 
cotitzar, milions de dones que s’han passat tota 
la vida portant la casa i criant els fills es veuen 

sotmeses a condicions d’extrema pobresa quan 
es fan grans i es queden soles.



Més dependents - Laia Martínez



2. Violència laboral

Inclou els conceptes de sostre de vidre i terra 
enganxós. Les dones veuen dificultat l'accés a llocs 

de responsabilitat laboral, o es complica el seu 
desenvolupament o estabilitat en l'empresa pel fet 
de ser dona. Són exemples la bretxa salarial per a 

homes i dones en llocs idèntics o els 
acomiadaments o no contractació a causa de 

possibles embarassos.



L’ànima del laboratori - Glòria Molina



3. Violència institucional

Es dona quan funcionaris o autoritats dificulten, 
retarden o impedeixen l'accés a la vida pública, 

l'adhesió a certes polítiques i fins i tot la 
possibilitat que les persones exerceixin els seus 

drets, pel fet de ser dones. És habitual en 
institucions antigues que tradicionalment han 

estat integrades només per homes.



Em toca pujar - Magda Llorens



4. Violència psicològica

És qualsevol acció que provoca sentiment de 
degradació personal o tracta de controlar les 
accions o decisions. Pot manifestar-se com 

assetjament, restricció, humiliació, manipulació o 
aïllament, produint danys emocionals i perjudicant 

el desenvolupament personal, provocant problemes 
emocionals i psicològics molt greus que han portat 

a moltes dones al suïcidi.



Així no - Laia Martínez



5. Violència física

Qualsevol acció que provoca dany o sofriment 
físic, afectant la integritat de la persona: 

hematomes, ferides, cremades... fins i tot una 
empenta és violència física i mai s’ha d’excusar.



Paula 2 – Sílvia Ariza



6. Violència sexual

Tota acció que amenaça o viola el dret d'una 
dona a decidir sobre la seva sexualitat. 

Contempla qualsevol tipus d'assetjament, 
explotació, abús o intimidació, 

independentment de si es dóna dins o fora del 
matrimoni o de qualsevol relació.



Manada – Glòria Molina



7. Violència simbòlica

És la que recull estereotips, missatges, valors o signes que 
transmeten i afavoreixen el fet que es repeteixin relacions 
basades en la desigualtat, el masclisme, la discriminació o 

la naturalització de qualsevol rol de subordinació de les 
dones en les nostres societats. 

• És el més difícil d'eradicar, perquè està ancorat en la 
col·lectivitat i la permissivitat dels altres l'enforteix.



Programats – Glòria Molina



Invitació a la reflexió

Les fotografies que teniu penjades al mercat 
pertanyen a un o més d’un tipus cada una. 

Podreu esbrinar a quins?



016 – Sílvia Ariza



Publicitat subliminal intolerable –
Maria Jovell



Nosaltres Podem – Pere López



Donar l’esquena al diàleg (assaig d'una 
obra de teatre) – Maria Jovell



Només SÍ és SÍ – Glòria Molina



#thoestasperdent – Jordi Prades



Ja és dissabte – Luís Fonseca



Anunci desesperat, no facis tractes
amb els mals tractes – Maria Jovell



Te ha de gustar el rosa y aún no lo 
sabes – M Angeles Benítez



¿Por qué cobramos un 18% menos? –
M Angeles Benítez



On és el futur? – Joan Manel Vera 
(Tito)



Mujeres reales, tallas imposibles –
M Angeles Benítez



¿Libre albedrío? – M Angeles Benítez



La pressió d’agradar – Xavier Loncà



Quina pena – Joan Manel Vera (Tito)



La reina de la casa  - Diego González



Buscant una sortida – Maria Jovell



Dones o nines? – M Angeles Benítez



Lluita – Manel Navarro



Sí, hay salida – Diego González



No estàs sola – Carme Aldana



Ens volen nenes per sempre? –
M Angeles Benítez



Malvivint del turisme – Joan Manel 
Vera (Tito)



HOME = DONA – Manel Navarro



25N'20 Dia Internacional contra les 
Violències Masclistes – Carme Aldana



Ara que coneixes els tipus 

de violència contra les dones, 
siguis home o dona, 

denuncia qualsevol 

situació de violència. 


