
Servei de Correcció de l’Ajuntament del Masnou 

Tel.: 93 557 18 55 

Adreça electrònica: clotetsm@elmasnou.cat 

 
 
 

Novembre 2012 

 
 

Violència masclista, de gènere, per raó de sexe, contra 
les dones o domèstica? 
 
A la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, es fa 
servir el terme violència masclista per definir les agressions, amenaces, intimidacions i 
coaccions que es cometen contra les dones per raó de sexe (és a dir, simplement pel fet de ser 
dones), tant si la violència és física com psicològica o econòmica. En principi, doncs, aquesta 
hauria de ser la forma preferent, tot i que s’admeten com a sinònimes les denominacions: 
violència de gènere, violència per raó de sexe i violència contra les dones.  
 
L’ONU, per exemple, en la Declaració per a l'eliminació de la violència contra les dones del 20 
de desembre de 1993, fa servir el terme violència contra les dones, que defineix com “qualsevol 
acte de violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o 
psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació 
arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”. 
 
Exemples:  
 
Ahir va morir una altra dona com a conseqüència de la violència masclista. 
Ahir va morir una altra dona com a conseqüència de la violència de gènere.  
Ahir va morir una altra dona com a conseqüència de la violència per raó de sexe. 
 
D’altra banda, la denominació violència domèstica no és equivalent a aquestes expressions. 
La violència domèstica, també dita violència familiar o violència en l’àmbit familiar, no és 
necessàriament contra una dona, sinó que fa referència a qualsevol tipus de violència exercida 
en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les 
relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar.  
 
 
 

 
La pregunta del mes 
 
Relacioneu aquests termes de l’àmbit de la igualtat amb la seva definició. Tingueu en compte 
que algunes formes són sinònimes. 
 
igualtat d’oportunitats 

 
igualtat de dret 
 
igualtat formal 
 
igualtat de fet 
 
igualtat real 
 
igualtat de gènere 

Condició de ser iguals dones i homes en les 
possibilitats de desenvolupament personal i de 
presa de decisions sense les limitacions 
imposades pels rols de gènere tradicionals. 
 
Condició de ser tothom igual en la legislació. 
 
Condició per la qual tothom ha de tenir les 
mateixes possibilitats en l'àmbit laboral, social, 
cultural, econòmic o polític, sense que actituds i 
estereotips les limitin. 
 

Condició de ser tothom igual d'acord amb els 
fets esdevinguts i no pas amb el dret aplicable.  

 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sexual
http://ca.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llibertat
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Resposta 
 
igualtat d’oportunitats 
 
igualtat de dret 
 
igualtat formal 
 
igualtat de fet 
 
igualtat real 
 
igualtat de gènere 
 

Condició de ser iguals dones i homes en les 
possibilitats de desenvolupament personal i de 
presa de decisions sense les limitacions 
imposades pels rols de gènere tradicionals. 
 
Condició de ser tothom igual en la legislació. 
 
Condició per la qual tothom ha de tenir les 
mateixes possibilitats en l'àmbit laboral, social, 
cultural, econòmic o polític, sense que actituds i 
estereotips les limitin. 
 
Condició de ser tothom igual d'acord amb els 
fets esdevinguts i no pas amb el dret aplicable. 

 
 
 

La dosi extra 
 
Podeu consultar aquests i altres termes al Diccionari de serveis socials del TERMCAT, centre 
de terminologia de la llengua catalana. 
 
 
 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/118/

