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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest informe constitueix la memòria de la recerca realitzada en el marc d’una estada predoctoral de tres mesos al 
departament de Women’s Studies de la Universitat de  Wisconsin. Aquesta recerca està directament relacionada amb el 
desenvolupament d’una tesi doctoral sobre la socialització de les dones víctimes de violència de gènere. En el transcurs 
d’aquesta estada es van analitzar investigacions de qualitat científica sobre socialització de les dones víctimes de 
violència de gènere realitzades als Estats Units; es va participar en jornades, seminaris i conferències sobre violència de 
gènere; i es van recollir recursos i mesures, proposats per diferents moviments socials, per atendre a les víctimes i 
prevenir la violència de gènere. Entre els resultats obtinguts de la recerca cal destacar que les investigacions més 
recents sobre violència de gènere coincideixen en afirmar que es tracta d’una problemàtica vinculada als nostres 
aprenentatges socials. Trobem un gran nombre de recerques que han treballat sobre les causes per les quals les dones 
romanen en relacions de violència o reincideixen. Generalment aquestes son causes estructurals (factors econòmics, fills 
o filles en comú, falta de recolzament social, etc.), o bé emocionals (el fet d’estar enamorades). Aquestes recerques 
mostren un buit, el qual serà treballat en una tesi doctoral, un cop superades les barreres estructurals quins son els 
motius que dificulten la finalització de la relació de violència? Quins aspectes hem de treballar per trencar els vincles 
afectius i l’enamorament? 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This essay reports a research done in the frame of a three months predoctoral stay in the University of Wisconsin 
Women’s Studies department. This research is related to the development of a doctoral thesis about battered women 
socialization. Several scientific researches about battered women in USA were analyzed during this stay; we also took 
part in conferences and seminars about violence against women; and several proposals from social movements to look 
after the victims and prevent gender violence were collected. The results of the research underline that the newest 
researches about violence against women agree that this is a problem related to our social learning. We have found a lot 
of researches about the reasons why women remain in violent relationships or relapse. Normally, these are structural 
causes (economical factors, children or lack of social support, etc), or emotional causes (the fact of being in love). These 
researches show a gap that will be worked in a doctoral thesis: once the structural causes have been overcomed, which 
are the difficulties to put and end to the violent relationship? Which aspects we have to work to break the emotional links 
and the process of being in love?    

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

 
 

INTRODUCCIÓ 

 
En aquest informe es detallen les activitats realitzades durant el període comprès entre setembre i 

novembre de 2007 al Departament de Women’s Studies, sota l’assessorament de Myra Marx Ferree, a la 

Universitat de Wisconsin-Madison (EUA). Aquest departament està situat en la tercera posició del 

rànking d’universitats americanes sobre estudis de gènere. Aquesta estada ha estat realitzada gràcies al 

finançament otorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, a través del programa de 

beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE). 

 

Estats Units i el Regne Unit són països amb una gran tradició en la lluita contra la violència de gènere, 

tant des de la recerca com des de les accions desenvolupades per moviments socials. A finals dels anys 

60, a Estats Units i Gran Bretanya, els moviments de dones van començar a denunciar la violència de 

gènere, i fruit de les seves reivindicacions es va fundar el primer refugi per a dones mal tractades al 1971 

a Londres. Als EUA va sorgir el moviment “No means No” que tenia com a principal funció transformar 

el diàleg desigual entre homes i dones, rebutjant completament la justificació masclista de “en el fons ella 

sí volia” o “ella em va provocar”. Aquest moviment ha tingut una gran repercussió i ha proporcionat 

suport a moltes dones que estaven vivint aquesta situació. En el cas d'Espanya i Catalunya el moviment 

feminista ha realitzat un paper important de denúncia de la realitat. Actualment gràcies a les accions de 



           

 

sensibilització pública que s'estan portant a terme, la violència de gènere ha deixat de ser un problema 

exclusiu de l'àmbit familiar i domèstic i ha passat a formar part de les agendes polítiques i dels mitjans de 

comunicació.  

 

Paral·lelament al treball desenvolupat pels moviments de dones, a principis dels anys 70 trobem també les 

primeres recerques sobre la temàtica desenvolupada, també principalment als Estats Units. Aquest 

bagatge en diferents àmbits sobre la temàtica fa que sigui d’especial interès en qualsevol recerca sobre 

violència de gènere conèixer el treball previ realitzat en aquest país. 

 

El treball realitzat durant aquesta estada està directament relacionat amb la meva tesi doctoral: 

Reincidència i superació de les relacions afectiu-sexuals abusives per part de les dones víctimes de 

violència de gènere, concretament amb l’estat de la qüestió. 

 

Els objectius d’aquesta estada han estat: 
 

1- Analitzar les investigacions de qualitat científica sobre socialització de les dones víctimes de violència 

de gènere realitzades per Universitats dels Estats Units en general, i més concretament per la Universitat 

de Wisconsin-Madison. 

 

2- Participar en actes, acadèmics o no acadèmics, sobre violència de gènere realitzats a 

Wisconsin.  
 

3- Recollir recursos i mesures orientades a atendre a les víctimes i prevenir la violència de gènere.  

 

En el present informe es presenta una memòria tècnica on s’inclou un resum de les 

activitats desenvolupades durant l’estada a la Universitat de Wisconsin-Madison, i una 

memòria científica on es recull una síntesi dels resultats obtinguts en la recerca 

realitzada, que han estat inclosos a el projecte de tesi doctoral. En el darrer apartat 

s’exposen les conclusions del conjunt de l’informe.  
 

MEMÒRIA TÈCNICA: Activitats desenvolupades 

 

1- Analitzar les investigacions de qualitat científica sobre socialització de les dones víctimes de 

violència de gènere realitzades per Universitats dels Estats Units en general, i més concretament 

per la Universitat de Wisconsin-Madison. 

 

Durant els tres mesos d’estada he cercat i analitzat les principals investigacions entorn a la socialització 

que han viscut les dones víctimes de violència de gènere vinculada amb la violència de gènere; les causes 



           

 

per les quals no abandonen la relació, els aspectes que dificulten la superació de la violència de gènere; i 

les estratègies que utilitzen les dones víctimes de violència de gènere per sortir de la relació, així com les 

barreres que es troben. Aspectes que es corresponen alguns els objectius de la meva tesi doctoral. 

 

La metodologia utilitzada per assolir aquest objectiu ha estat l’anàlisi documental. Per a la realització 

d’aquest anàlisi documental em vaig centrar en 3 fonts:  

 

- Articles de qualitat científica publicats a les 5 primeres revistes del rànking d’ISI web of konwledge en 

Women’s Studies. Com a resultat d’aquesta cerca finalment un total de 81 articles van ser revisats i 

referenciats a l’estat de la qüestió de la tesi. 

 

- Llibres disponibles a la biblioteca de la universitat de Wisconsin-Madison. Un total de 10, d’aquests 

llibres, han estat utilitzats per a l’elaboració de l’estat de la qüestió de la tesi. 

 

- Entrevistes amb professorat de la Universitat de Wisconsin-Madison que estiguessin treballant la 

temàtica de violència de gènere, o bé haguessin desenvolupat alguna recerca del meu interès. Les 

entrevistes amb professorat universitari em van  permetre conèixer les investigacions que estaven 

desenvolupant i rebre el seu assessorament al llarg de la meva estada, així com suggeriments per a la 

millora del meu projecte de tesi. Entre les persones amb les quals em vaig entrevistar cal destacar Darald 

Hanusa i Mary Beth Plane. 

 

El professor Hanusa es centra en el treball amb homes maltractadors. Va resultar especialment interessant 

poder assistir a les sessions sobre violència de gènere que impartia als estudis de treball social. Aquestes 

sessions es van centrar en el debat sobre les teories de Lenore Walker, una de les autores més citades en 

temes de violència de gènere. 

 

La professora Mary Beth Plane treballa en el departament de medicina familiar. L’entrevista amb ella em 

va permetre conèixer el treball que es realitza sobre violència de gènere des de l’àmbit de la medicina. 

Alhora també va resultar d’especial interès ser convidada per la professora Plane a participar en la 

jornada: People Playing a Leadership Role in the Health. Care Systems Response to Domestic Violence 

Task Force. 

 

2- Participar en actes, acadèmics o no acadèmics, sobre violència de gènere realitzats a 

Wisconsin.  

 

Durant els tres mesos d’estada vaig assistir a diferents xerrades, classes, conferències, debats i altres actes 

organitzats pel Women’s Studies Research Center, i altres organismes que desenvolupaven activitats per a 

la superació de la violència de gènere a Wisconsin. Entre aquestes activitats cal destacar: 

 



           

 

- Participació al seminari feminista FEMSEM, organitzat pel departament de sociologia del gènere de la 

Universitat de Wisconsin-Madison. Aquesta activitat es realitzava setmanalment, en ella participen 

professorat universitari, estudiantat de llicenciatures (especialment sociologia), doctorat i persones 

convidades d’altres universitats. L’objectiu d’aquest seminari es debatre sobre diferents temes treballats 

des de la perspectiva de gènere. La metodologia que es segueix en cada sessió consisteix en la presentació 

d’una recerca realitzada per alguna de les persones participats i la posterior discussió amb tot el grup. A 

través d’aquesta discussió es pretén fer aportacions de millora a la persona responsable de la recerca, així 

com demanar aclariments i afegir tots els coneixement que el grup pugui tenir sobre el tema des d’altres 

perspectives. En ocasions les persones responsables de fer la presentació son professorat convidat d’altres 

universitats. 

 

La meva participació en aquesta activitat va consistir en l’assistència e implicació en tots els debats 

realitzats setmanalment, i la presentació d’una de les línees de recerca del Grup de Dones de CREA: Safo 

de la Universitat de Barcelona: socialització preventiva de la violència de gènere. Fruït d’aquesta 

presentació vaig ser convidada per una de les professores organitzadores d’aquest seminari, Myra Marx 

Ferree, a fer la presentació en una de les assignatures de gènere que impartia als estudis de Sociologia. 

 

A l’annex 1 es pot trobar un llistat detallat de totes les conferències a les quals vaig assistir. 

 

- Participació en la formació inicial dirigida a estudiantat de la Universitat de 

Wisconsin-Madison, organitzada per PAVE (Promoting Awareness, Victim 

Empowerment. Shatter the Silence of Sexual Violence) 
 



           

 

PAVE, és una associació d’estudiants de la Universitat de Wisconsin-Madison que 

destaca pel seu treball en la lluita contra la violència de gènere en la campus de la 

universitat. Com associació participa en projectes a nivell estatal i està connectada amb 

la resta d’associacions de les Universitats d’Estats Units que treballen la temàtica. 

Aquesta associació, al inici de curs, realitza una formació en temes de violència de 

gènere dirigida a estudiantat de la universitat, a la qual assisteixen de forma voluntària 

totes les persones interessades. Aquesta formació té l’objectiu de donar els 

coneixements necessaris perquè sàpiguen identificar casos de violència i assessorar a les 

víctimes sobre els serveis als que poden acudir per ser ateses. Un cop l’estudiantat ha 

rebut aquesta formació passen a formar part de l’equip de “facilitadors” de l’associació. 

 

- Participació en les reunions del cercle de recerca en igualtat de gènere i política 

internacional1, organitzades pel departament de Women’s Studies de la Universitat de 

Wisconsin-Madison. Entre les reunions i conferències a les quals vaig assistir en el 

marc d’aquesta xarxa cal destacar la realitzada per Gioconda Herrera (directora del 

centre de recerca FLACSO, d’Equador) sobre les treballadores domèstiques a Espanya2. 

Arrel d’aquesta conferència vaig poder intercanviar informació amb aquesta 

investigadora sobre la recerca en la qual hem participat el Centre de Recerca CREA de 

la Universitat de Barcelona sobre la mateixa temàtica, a nivell europeu3. 
 

- Assistència a altres jornades i conferències:  

Sexuality and Research Circle. Strip Clubs, Fantasy, and the Dark Side of Erotics, impartida per 

Katherine Frank, del College of the Atlantic.  

                                                           
1 New research circle on gender equity and international policy 
2 "Stories of inclusion and exclusion: Ecuadorian domestic workers in Spain”. 
3 Integration of female migrant domestic workers. Strategies for employment and civic participation. INTI 
Preparatory actions 2005. European Commission. Coordinators: Mediterranian Institute of Gender 
Studies. (2006-2008).  



           

 

 

People Playing a Leadership Role in the Health. Care Systems Response to Domestic 

Violence Task Force. Vaig ser convidada a assistir a aquesta jornada per la professora 

Mary Beth Plane, de la Facultat de Medicina. Aquesta jornada estava destinada a un 

grup reduït de tècnics de diferents ajuntaments de la zona, persones que treballessin en 

entitats vinculades a violència de gènere i experts sobre la temàtica. Cal destacar que 

aquesta jornada va ser de gran interès per conèixer propostes concretes per aconseguir la 

implicació de la xarxa social en la lluita contra la violència de gènere. 
 

3- Recollir recursos i mesures orientades a atendre a les víctimes i prevenir la violència de gènere. 

 

Aquest objectiu respon a un interès general en la meva tesi i, a l’hora, també és d’especial interès per una 

de les recerques en les que estic participant al Centre de Recerca CREA de la Universitat de Barcelona, 

sobre violència de gènere a les universitat espanyoles4. 

 

En el desenvolupament d’aquesta tasca em vaig centrar en conèixer programes desenvolupats dins del 

propi àmbit acadèmic i en altres entitats socials de Wisconsin. 

 

- Universitat de Wisconsin-Madison: PAVE5 i University Health Services6. 

El coneixement de les activitats i programes desenvolupats per PAVE el vaig obtenir a 

través de la participació en diverses reunions d’organització i activitats de PAVE, així 

com entrevistant-me amb la persona coordinadora, Tiffany Trzebiatowski, i la persona 

responsable de l’equip de medis comunicació, Libbie Watkins. Per altra banda, també 

em vaig entrevistar amb Carmen Hotvedt, especialista en prevenció de violència de 

gènere dels serveis de salut de la Universitat. 
 

- Entitats socials: Wisconsin Coalition Against Domestic Violence7. 

Durant la meva visita a aquesta entitat em vaig entrevistar amb Susan Ramspacher, coordinadora del 

projecte de prevenció de la violència de gènere. Aquesta visita i la posterior entrevista, em van aportar 

coneixement sobre la feina que s’està realitzant des del moviment associatiu i l’aplicació pràctica dels 

programes d’atenció a les víctimes i de prevenció de la violència de gènere. Alhora vaig poder debatre, 

amb persones alienes a la universitat, sobre les mesures que s’implementen en el context universitari 

americà i especialment a Wisconsin. 

 

                                                           
4 Violencia de género en las universidades españolas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (2005-
2008) 
5 http://uwpave.rso.wisc.edu/ (consultada el juliol de 2008) 
6 http://www.uhs.wisc.edu/display_story.jsp?id=159&cat_id=105 (consultada el juliol de 2008) 



           

 

MEMÒRIA CIENTÍFICA: Síntesi dels resultats 

 

La primera casa d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere es va crear a Anglaterra l’any 

1971, l’objectiu d’aquest recurs era proporcionar un refugi de curta estància i separar a la víctima de 

l’agressor. L’any 1974 Erin Pizzey va publicar el primer llibre que treballava el tema de la violència 

domèstica de manera específica: Scream Quietly or the Neighbors Will Hear. Aquest llibre constituïa una 

dels primers passos per fer pública una problemàtica instaurada a tot el món des de fa segles: la violència 

de gènere, també anomenada violència masclista, violència domèstica o violència contra la dona. 

 

Davant la publicació d'aquesta obra, altres autores com Lenore Walker i Mildred Daley Pagelow es van 

sumar a destacar la importància de trencar el silenci davant la violència domèstica i empoderar a les 

víctimes, reconeixent que la violència contra les dones era el resultat d'un poder desigual en les relacions 

entre homes i dones. Aquesta és, a l'hora d’analitzar les causes de la violència de gènere, una de les més 

esmentades per les diferents teories, les quals coincideixen a afirmar que la violència de gènere forma part 

d'una sèrie de creences referents a la desigualtat entre homes i dones que s'han anat transmetent generació 

rere generació (Woods, 1999). 

 

Els objectius generals de les primeres investigacions científiques sobre violència de gènere, iniciades a 

principis dels anys 70 i les realitzades posteriorment, han estat definir la violència de gènere en aspectes 

com el perfil de la dona víctima de violència de gènere, perfil de la persona agressora, context en el qual 

es produeix la violència, tipus d'agressions, etc.; a part de les investigacions descriptives sobre la 

problemàtica, trobem altres investigacions que es centren en les causes: d'una banda, buscar els motius 

pels quals s'exerceix la violència i, per un altre, les causes per les quals les dones víctimes romanen en la 

relació abusiva. Aquesta última línia d'investigació és la que estic seguint en la meva tesi doctoral, amb la 

finalitat d'aportar als treballs previs un coneixement exhaustiu de les causes pròpies de la socialització de 

les dones víctimes de violència de gènere, que dificulten o impedeixen que superin aquesta situació. 

 

Tal com hem esmentat anteriorment, generalment els treballs previs han destacat les barreres estructurals i 

les barreres socials pròpies principalment de les normes socials de la societat patriarcal, és a dir, s'han 

centrat a analitzar la desigualtat en les relacions de gènere. Straus (1994), per exemple, destaca tres 

factors principalment: 

 

- Patriarcat i teoria del conflicte: La desigualtat de rols comporta un risc de violència.  

- Pobresa i oportunitats obstaculitzades: a major grau de desigualtats salarials, major índex de 

maltractament a la dona.  

- Desorganització social i vincles: el debilitament social dels vincles comporta major índex 

d'agressió a l'esposa.  

 

                                                                                                                                                                          
7 http://www.wcadv.org/ (consultada el juliol de 2008) 



           

 

Tant des de l'àmbit de la investigació, com els diferents organismes públics que treballen en la temàtica i 

les associacions de dones, destaquen que per reduir el nombre de víctimes de violència de gènere elles 

han de disposar dels recursos necessaris perquè donin el pas de finalitzar la relació amb el maltractador. 

És per això que a nivell científic, tal com hem destacat, s'ha incidit en l'anàlisi de les causes per les quals 

romanen en la seva relació.  

 

Realitzant una revisió bibliogràfica dels treballs publicats en les primeres revistes d'impacte en temes de 

gènere, alguns dels arguments que es recullen en aquest sentit són els següents: 

 

- Tenir fills i / filles (Fleury, Sullivan, & Bybee, 2000; Gelles, 1976; Oliver & Valls, 2004; Roy, 

1977; Truninger, 1971). El fet de tenir fills i / o filles repercuteix de maneres molt diverses en la 

decisió de la dona de deixar la relació. Generalment es consideren un vincle que les uneix amb 

l'agressor de manera perpètua, altres arguments giren entorn el fet de valorar negativament en 

l'educació dels seus fills i / o filles l'absència d'una figura paterna. 

- Dificultats econòmiques (Oliver & Valls, 2004; Roy, 1977; Truninger, 1971; Waites, 1977-78). 

Aquestes dificultats vénen donades per la manca d'un treball per part de la dona que fa que el seu 

manteniment i el dels seus fills i / o filles sigui depenent dels ingressos de la seva parella. 

- Por a viure sola (Roy, 1977; Truninger, 1971). La manca d'autoestima genera dubtes davant la 

seva capacitat d'autonomia i de poder viure soles, dubten a ser capaces de continuar les seves 

vides sense ell. 

- Intentar canviar a l’home (Goldner, Penn, Sheinberg, & Walker, 1990; Roy, 1977; Towns & 

Adams, 2000). Esperança de que continuant al seu costat es propiciarà el canvi de la seva 

parella. 

- Por a represàlies contra persones properes. Freqüentment una de les maneres d'exercir pressió 

sobre la víctima i persuadir-la de deixar la relació és a través d'expressar amenaces. Aquestes 

amenaces fan referència a l'increment de la violència, o agressions a la família o les filles i / o 

fills (Fleury, Sullivan, & Bybee, 2000). 

 

Entre les investigacions recents cal destacar aquells que han analitzat les relacions entre els nois i noies 

adolescents (CREA, 2005; Duque, 2006; Gómez, 2004; Meras, 2003; Valls & al., 2005; VVAA, 2005). 

Aquestes investigacions mostren la concepció de les relacions que tenen els nois i noies, en les quals 

consideren que poden coexistir amor i violència, i en les que el patiment forma part de les vivències 

implícites en les relacions. Seguim trobant, per tant, en les generacions més joves elements exclusors que 

poden conduir a la violència de gènere. Meras (2003), en les conclusions de l'estudi que va realitzar, 

afirma que els nois i noies que van participar en la seva investigació van manifestar opinions respecte a 

les relacions de parella que avui dia continuen reproduint uns rols desiguals:  

 

- El control del temps, dels diners, de la roba, de les amistats, projectes, activitats... la coacció, el 

xantatge i les amenaces, i fins i tot insultar i sacsar a la parella no són considerats per ells actes 



           

 

de violència o agressió. De manera que quan pensen en maltractament pensen únicament en 

agressions físiques greus.  

- En els grups de 4º ESO, 1º i 2º Batxiller, ambdós sexes comparteixen la creença que els nois 

tenen dificultat per a controlar la seva agressivitat i que això és una qüestió hormonal. Totes les 

parelles discuteixen i tenen desacords i suposen que la violència és part inevitable de les 

relacions de parella. 

 

Segons l’informe de la Comissió per a la investigació de mal tractes a dones (VVAA, 2005), els nois i 

noies adolescents quan analitzen les relacions afectives amb la seva parella afirmen: 

 

- Creuen que algú que et fa patir o et tracta malament pot estimar-te al mateix temps.  

- No identifiquen conductes d'abús psicològic en les seves parelles o persones del sexe oposat i 

minimitzen les situacions de violència de gènere.  

- Passen per alt actes com que els hi controlin el mòbil, la roba, amb qui han o no de sortir, que 

els cridin, que s'empipin sense motiu, o fins i tot els petits cops.  

- Gran part de l'alumnat considera que si no hi ha gelosia en una parella és perquè realment no hi 

ha amor, és necessari i una forma de demostrar aquest amor. 

 

Aquests treballs estableixen un vincle entre l'establiment d'uns rols de gènere desiguals per a homes i 

dones i la configuració d'unes relacions afectives i sexuals desiguals. Molts dels esforços en prevenció i 

eradicació de la violència de gènere s'han centrat en accions que trenquessin aquesta desigualtat. En 

aquest sentit cal destacar les aportacions científiques que demostren que l'assumpció d'aquests rols i 

normes, lluny d'explicacions biologicistes i deterministes, és fruit d'un procés de socialització en el qual 

interioritzem aquestes normes i ens disposem a participar en la societat (Berger & Luckmann, 2003). Per 

tant, els resultats dels aprenentatges adquirits en la nostra socialització es fan patents a l’hora de 

relacionar-nos amb la resta de persones, i també en les nostres relacions afectives i sexuals. 

 

L’augment de la violència entre les dones joves ens ha de fer plantejar si els motius radiquen únicament 

en la socialització de rols diferenciats i desiguals, contra la qual, especialment des de l'educació, s'ha 

treballat molt en els últims anys, o bé si existeixen altres factors d'aquesta socialització que incideixen en 

les relacions afectives i sexuals que mantenim i en les persones que ens atreuen i escollim per a tenir 

aquestes relacions. Són pocs els treballs que han estudiat l'atracció i el desig en les relacions afectives i 

sexuals i la seva vinculació amb la violència, aquest aspecte de la socialització serà sobre el qual farem 

incidència en la tesi. Aprofundirem en els aprenentatges adquirits entorn als models d'atractiu en els 

processos de socialització de les dones víctimes de violència de gènere, i com aquests aprenentatges són 

un dels factors que dificulten la sortida de les relacions abusives. Al respecte, Gómez (2004) desenvolupa 

en la seva teoria el caràcter social dels models d'atractiu. En la seva investigació destaca que els gustos i 

preferències que manifestem a l'hora d'escollir a les persones amb les quals volem mantenir una relació 

afectiva, no responen a raons instintives o predeterminades en la nostra biologia, si no que es van definint 

dintre del procés social de construcció de les persones. Això també implica la possibilitat d'intervenir en 



           

 

aquest procés de construcció, de tal manera que els nostres gustos respecte als models d'atractiu són 

modificables.  

 

CONCLUSIONS 

 

L’estada realitzada a la Universitat de Wisconsin-Madison, ha resultat de gran utilitat 

pel desenvolupament de la recerca de la meva tesi doctoral, especialment per realitzar la 

revisió de la literatura a través de l’anàlisi d’un gran nombre d’investigacions i 

pràctiques professionals per a la superació i prevenció de la violència de gènere. El 

coneixement de tot aquest treball ha estat possible gràcies a la participació en una gran 

diversitat d’activitats, especialment vinculades al departament de Women’s Studies, i 

l’entrevista tant amb professorat universitari, així com amb persones vinculades a 

moviments socials que treballen contra la violència de gènere. 

 

Els resultats d’aquesta recerca aporten un coneixement exhaustiu de les causes que 

dificulten, a les dones víctimes de violència de gènere, la superació de la relació 

abusiva. Les causes fins ara aportades per recerques prèvies es centren en aspectes 

estructurals, com per exemple la dependència econòmica, o el fet de tenir fills en comú; 

però un cop es posen les mesures necessàries per minimitzar els efectes d’aquestes 

causes, o bé aquestes causes tenen una incidència mínima, com és el cas de les noies 

adolescents, una de les causes més esmentades és el fet d’estar enamorades. Tal com 

desenvolupa Gómez (2004) en la seva investigació, partint del caràcter social dels 

models d'atractiu, podem investigar sobre les causes per les quals una o altra persona 

ens resulta atractiva ja que això no respon a aspectes innats, si no que es va perfilant 

fruit d'un procés de construcció social. D’aquesta manera sens obre una línia 

d’investigació per a la superació de la violència de gènere: conèixer la vinculació entre 

models d’atractiu violents i la vivència de relacions abusives. Aquesta línea 

d’investigació està sent treballada en la meva tesi doctoral. 
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