
ENTREVISTA 

Codi entrevista: D 1 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement:  Barcelona 

 Edat:  43 

Nombre de fills/es  1 niña     edat dels fills /es  6 años 

Professió:   Jardineria 

Nivell Formatiu:  Auxiliar de clínica y  formación en jardineria 

Estat civil:  

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació 

separada 

procés de divorci 

divorciada 

 

Quants anys has viscut en parella? Siete años 

   

Quant temps fa que estàs separada? Dos años y medio   

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava 

En realidad creo que yo no soy maltratada lo único que el tiene mal genio y me chillaba 

mucho, y por esto hubo un desgaste en la relación de pareja. A sido una relación de 

siete años y yo ya no sentía amor. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps? 

Esto de los gritos fue sobretodo a partir del nacimiento de la niña. 

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles? 

Si me gritaba aunque la niña estuviera delante y también a ella. 

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? 

Si la niña quería estar conmigo el se enfadaba y me gritaba a mi porque no le 

respaldaba cuando la niña no quería darle un beso, o no quería hablar con el por 

teléfono. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

No podía aguantar más, era un trauma  pensar cuando iba a volver a casa, todo lo 

cuestionaba, la ropa no doblada, los platos por fregar todo.... 

 



6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar? 

 

La separación fue bien porque izo su vida y los gritos han ido a menos. 

 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? 

 

No fue a menos. 

 

8. I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? 

No. 

9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques 

 

Todo yo. 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures? 

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

Yo. 

11. En cas de malaltia   qui portava els nens al metge?  

 

Yo, cuando ha estado con él nunca ha pasado que tenga que llevarla. 

 

12. A les reunions d’escola qui hi anava? 

Yo. 

 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. 

Primero no hice nada, solo nos separamos, después de un año y medio apareció el que 

se quería llevar a la niña. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte?  

Solo el juzgado y aquí 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? 

De momento estoy muy mal, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, por lo 

que se lo de la custodia compartida cada caso es único, yo se que el padre quiere a la 

niña. 

16. Com va anar el judici?  Lo tenemos el 6 de junio, ahora tenemos las provisionales. 

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores? 

Primero fui a mediación tres visitas, lo pedí yo, llegamos a un acuerdo pero él dijo que 

no. 

La abogada de oficio que he tenido muy mal, no tiene sangre, la jueza la machacó, yo 

la he llamado para preparar el juicio del día 6, su abogado es más competente. 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 



19. El teu ex marit va sol·licitar la custodia compartida ? si ho va fer , perquè creus 

que la va demanar?  

Si, él dice que todo se ha hecho al 50% no es verdad ni en el tema del dinero. Yo lo 

llamo el “padre Coraje” 

20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?   

De momento la custodia la tengo yo y el tiene visitas cuando tiene la niña el yo voy a 

la escuela a traerle el peluche. 

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones? En la escuela 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 

No pero el miedo que tengo es que no dice nada, por algún lado saldrá, estoy cansada 

de sus altibajos. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients?  Si la sentencia es custodia compartida la niña no 

ha estado nunca tanto tiempo separada de mi y el no me va a decir si la niña esta 

mal. 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? 

No de momento no tiene que pasar más tiempo 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè? 

Hemos tenido muchas broncas delante de la niña, pero ahora se la vee feliz y quiere 

estar con el padre, la compañera del padre le gustan los niños. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat?  i en un 

futur? 

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el procés? 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? 

No era de llamar, pero  últimamente si todo a raíz de la custodia compartida. 



34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? 

Si habitualmente llamo y me pasa a la niña. 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  Si viene contenta. 

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,   estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

cuando esta con el padre si hago cosas y me distraigo lo llevo mejor. 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

39. els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

Nunca ha pasado 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare? Perquè? 

 

Lo veo un poco irresponsable, yo no veo cuando están a solas y el no me cuenta nada, 

pero no veo factible  que duerman juntos en la furgoneta. ( Cuando salen de fin de 

semana ). 

 

41. t’ agradaria afegir alguna cosa més?  

 

No. 

  



ENTREVISTA 

Codi entrevista:  D2 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement  Badalona 

 Edat:  39 

Nombre de fills/es  1 nena      edat dels fills /es 3 

anys 

Professió : estetichien 

Nivell Formatiu  perruqueria  i estètica , FPII 

Estat civil: 

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació 

separada 

procés de divorci 

divorciada  

 

quants anys has viscut en parella?   

 

Quant temps fa que estàs separada?  1 any 

 

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava 

Desprès de la separació, el motiu de la separació és que ell es ludòpata, i anàvem a 

tractament psicològic per la ludopatia, vaig perdre la confiança amb la meva parella, i li 

vaig dir que hem volia separar i que havia de marxar 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?  psicològic 

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles? si 

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? No la nena esta molt del seu 

pare. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar? 

 

La relació va empitjorar molt. 

 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? 

Ell té que tenir algú al costat, de seguit va tenir una nova parella i me’n vaig enterar 

pel Facebook, no va respectar els espais amb la nena, no ens posàvem d’acord i 

teníem moltes discussions. 

 

8. I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? 



9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques 

Jo era la que ho feia tot, jo m’ho havia atorgat i ell feia  quan jo li ho demanava. 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures? 

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

 

 Doncs ell estava amb la nena als matins i quan jo arribava a les 17 hores de 

treballar marxava ell 

11. En cas de malaltia  qui portava els nens al metge?   Els dos. 

12. A les reunions d’escola qui hi anava?  

 

Ara va a la guarderia i la porto jo ,el seu pare viu a una altra ciutat 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. 

Primer quan ens vam separar ens vam posar d’acord però un dia la seva mare hem va 

dir que volia demanar la custodia compartida, quan ens vam separar el col·legi 

d’advocats  hem va dir d’un mediador i  el vam sol·licitar d’ ofici , y empezó a plantear 

llevarse  la niña los fines de semana. 

Cuando en verdad él trabajaba e iba a estar con los abuelos, la niña no conoce a los 

abuelos, el abuelo es un maltratador, mi niña lo ha visto muy pocas veces. 

Primero le daba dinero cada semana y pagaba el piso, però se debían recibos y yo no 

podía mantenerse allí si no me salía trabajo. 

El me amenazó  dos veces en que me iba a quitar a la niña, dijo que vendría con 

alguien, se la llevaría y estaría 15 días sin verla. 

Puse una denuncia en los mossos tuve un juicio rápido y orden de alejamiento. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? Amb la  psicòloga del  

centre d’atenció a la dona de Manresa. Ara porto 6 mesos a Santa Coloma. 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? 

16. Com va anar el judici? No s’ha celebrat, la abogada me ha aconsejado que  llegue a 

un acuerdo con el padre de la niña. 

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Abogada de oficio  Com la 

valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

19. El teu ex marit va sol·licitar la custodia compartida ?  Sí   si ho va fer , perquè creus 

que la va demanar?  Para no pasar dinero. 

20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

Hemos acordado que el padre se lleva la niña los domingos y la trae el lunes, luego 

haremos fines de semana alternos de sábado a lunes, vacaciones una semana cada 

uno, pensando en adaptar los horarios que la niña pueda estar con el padre. 



22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones? 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients? 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè? 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat?  i en un 

futur? 

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el procés? 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

Es muy pequeña pero lo echa de menos yo le explico que está trabajando. 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? 

Quan està amb el pare no truco  i a quan és al reves ell tampoc truca, és para no 

estropear  el tiempo  cuando està con la nina.  

34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?   

La niña no cuenta nada cuando viene de estar con el padre pero está contenta. 

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,   estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

 

Fatal porque mi niña es una todoterreno y cuando no está  necesito  adaptarme me 

cuesta, para mí es más un castigo que una libertad, antes lloraba ahora pienso que la 

niña está bien. 

 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

39. Qui els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita 

programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare?  

Creo que sí , Perquè? en la guarderia me dicen que hay de peores y no están 

separados. 

 



41. t’ agradaria afegir alguna cosa més? 

Si, se mira el bien de un niño  ¿cómo una custodia compartida  puede ser un bien? , 

¿Cómo puede ser que cada x tiempo se tenga que cambiar de casa?  Ya me matas si el 

otro tiene una nueva pareja, los adultos miramos por nosotros y no por los ninos.  



 ENTREVISTA 

Codi entrevista: D-3 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement  Barcelona 

 Edat 47 

Nombre de fills/es 2,  un niño Y  una niña   edat dels fills /es 23 años y  3 años 

Professió:  Educadora  de disminuidos  psíquicos. 

Nivell Formatiu  educación especial  

Estat civil: 

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació 

separada 

procés de divorci 

divorciada 

quants anys has viscut en parella? 6años  

 

Quant temps fa que estàs separada?   Quiero divorciarme cuando tanga recursos 

económicos. 

  

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament). 

 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava 

Llevamos 6 años conviviendo y quizás pensé que la situación no era normal cuando me 

quede embarazada, me encontré sola en el proceso inicial, visitas médicas etc.. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps? 

Malos tratos psicológicos, es todo posesión, autoritarismo, él tiene el mando de la tele 

y dice que todo es suyo. 

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles?  

Si, también en presencia de la nina. 

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? 

Con la niña es como si no estuviera preparado para ser padre, un niño no es un 

muñeco, hay que educarlo. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

No me he separado, porque me han denegado el abogado de oficio y estoy pagando 

hipoteca. 

 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar? 

 



Le he comunicado que quiero separarme   y lo ignora, pero hace quince días me han 

operado y es todo una balsa de aceite, está reconociendo que ha hecho coses mal  y ha 

empezado a ir al psiquiatra. 

 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? 

8. I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? 

9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques 

 

Hasta que me operaron lo hacía todo yo ahora lo hace él. 

 

Él sabe desde hace un año y medio que quiero separar-me,  ahora estoy a la 

expectativa, él dice que tiene miedo  a morirse, tiene un 38 % de disminución,  un 

33% por el VIH i 5 %  por conducta antisocial. 

 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures? 

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

11. En cas de malaltia   qui portava els nens al metge? 

12. A les reunions d’escola qui hi anava? 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. 

He venido al CIRD, con la asistente social, la psicóloga y con asesoramiento jurídico. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? 

He intentado ir a denunciar hace aproximadamente un mes y los mossos me han dicho 

que la juez no lo admitiría a trámite, no me han cogido la denuncia. 

El me ha dicho que no se va a ir de casa,  “ por encima de mi cadàver” o si se va se 

lleva a rastres cogida de los pelos a la niña. 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? 

16. Com va anar el judici?  

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

19. El teu ex marit va sol·licitar la custodia compartida ?  

Creo que va a pedir la custodia compartida  si ho va fer, perquè creus que la va 

demanar? Por no pasar la pensión 

20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones? 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 



24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients? 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè? 

Si la niña es víctima, somos los adultos los que tenemos que discutir  puertas para 

adentro. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat?  i en un 

futur? 

Aprecie un tiempo que la niña se hacía caca encima, yo trabajo en  Aspanide,  las 

psicólogas me aconsejaron que no la regañara, duro un par de semanas y coincidió con 

fuertes discusiones. 

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el procés?  

No la requiere. 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

Yo intento no hablarle mal de su padre, ella quiere mucho a su padre y a su madre. 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? 

34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,   estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

 

Estos días el padre se ocupa de la nina y ya creo que està bien atendida. 

 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

39. els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare? 

 

No creo que sea un buen padre, creo que quiere mucho a su hija porque la adora. Es un 

padre dictatorial, tu acatas mis órdenes, y yo te llevo donde yo quiero. 

Los niños  necesitan atención el cree que tienen que estar vigilados 24 horas y tienen 

que estar donde tu estés. 



41. t’ agradaria afegir alguna cosa més? 

 

Ante una petición de custodia compartida, en una persona que esté bien 

psicológicamente, no me parece mal. 

 

  



ENTREVISTA 

Codi entrevista:  D-4 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement:  Santa Coloma de Gramenet 

 Edat 38 

Nombre de fills/es 1    edat dels fills /es 8 anys 

Professió:  administrativa 

Nivell Formatiu :  batxillerat,  actualment  estic en atur 

Estat civil: 

Situació actual:    viu en parella ( nova parella) 

procés de separació 

separada 

procés de divorci 

divorciada 

 

quants anys has viscut en parella?  11anys   

 

Quant temps fa que estàs separada? Gairebé 4 anys al setembre 

 

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava 

Quan vivia amb ell , pensava que ell estava malalt ( crits, pujades d’adrenalina, tirava 

coses)   i intentes arreglar-ho. Ell tenia un diagnòstic mèdic però jo el desconec. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps? 

Sempre s’ havien produït maltractaments sobretot psicològics, però amb el naixement 

del nen  s’aguditza. 

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles? 

 Sempre amb presencia del nen, encara avui.   

Amb 5 anys el nen hem va demanar de marxar de casa, com que el nen l’ignorava ell 

deia que el nen era meu. 

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

El naixement del nen. 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar?   

Jo treballava amb ell, era tot molt complicat i no m’atrevia pel futur del nen. U dia el 

nen m’ho va demanar i vaig marxar.  

Ell va cridar a la seva mare que me la tenia sentenciada. 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives?   

 



Va ser raro, ell va trucar-me  per tornar, pensava que era una baralla més i  que jo 

tornaria, Hem va dir que tornés aguantés i així tindria una herència, la voluntat de 

retorn era sempre per temes laborals i econòmics, mai hem va parlar d’amor. 

 

En algunes trucades  hem va començar amenaçar i a  dir “ te voy hacer la vida 

impossible”, ho vaig grabar i li vaig deixar escoltar a l’advocat d’ ofici . L’advocat que 

portava la separació  hem va aconsellar que  el denuncies per agressió. 

 

Va haver-hi un judici ràpid però sorprenentment l’advocat d’ofici per lo penal és va 

posar  en contra meva, va parlar amb la meva ex parella i a partir d’aquí va dir-me  

que res es podia demostrar. Vaig haver de canviar d’advocada, vaig anar un cop a 

casa a recollir coses però ell ho havia buidat tot, i hem vaig quedar sense res, sense 

casa, sense feina  i sense marit. 

 

8. I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? 

9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques.  

Ell no feia res de tasques ni domèstiques i de res. 

 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures? 

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

11. En cas de malaltia   qui portava els nens al metge? 

12. A les reunions d’escola qui hi anava? 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? Al CIRD de Badalona i SS. 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? 

16. Com va anar el judici?  

L’ Advocat  en el procés de separació no hem creia, volia comprovar tot el que jo li 

explicava, vaig demanar 1/5 part dels guanys de l’empresa ,  la guarda i custodia i 

demanava que el SATAF li fes proves al pare.  

La sorpresa va ser que el que guanyava no estava declarat, el SATAF va trobar que el 

pare estava perfecte i que en canvi jo  histèrica i desesperada i el mateix SATAF va 

recomanar la Custòdia Compartida, a partir d’aquí vaig veure que havia d’arribar un 

acord. 

L’ acord  va ser guarda i custodia per mi, set milions ( 42.000 euros) i un règim de 

visites ampli per ell, la jutgessa hem va recomanar que no volgués ser una supermare 

i que ell s’ha de responsabilitzar del nen. El pare només assumeix despeses de 

l’escola. 

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

 No,  vaig tenir molta por perquè ell es mantenia distant i molt ben assessorat 

19. El teu ex marit va sol·licitar la custòdia compartida ? sí.  si ho va fer , perquè creus 

que la va demanar?   Inicialment volia la custòdia compartida,  amb el pacte va 

acceptar la guarda i custodia per mi  però el passat setembre va tornar a sol·licitar 

la Custòdia Compartida. 



20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones?  

 Incompleix estrictament el règim  de visites i li compra moltes coses al nen per la CC, 

l’intercanvi amb el nen és fa a l’escola, ell el va a recollir però no surt ni del cotxe. 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

 

Ell ha demanat pel nen el SATAF . 

 

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients?  

No i el nen pateix quan sap que ha d’anar amb el seu pare, plora no hi vol anar i diu 

que amb mi es la família, diu que no sap perquè però que no vol anar amb el seu pare. 

El pare el truca cada dia i li fa un qüestionari, amb mi no parla només hem fa mails i es 

nota que està assessorat. 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? La sentencia deia que quan el nen fes s8 anys es revisaria  i vol CC,. 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? He sol·licitat una mediació perquè sense dir-me res  l’ha preinscrit a 

una escola a Eivissa. 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè?  Es  una víctima clar que si 

per totes dues parts, jo sense voler l’estic ficant pel mig, ahir va haver de declarar 

que el seu pare el va deixar sol a la nit a casa. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat?  Si l’ he de 

portar al psicòleg, se li escapa el pipi , el nen no suporta els crits, té com fòbia, l’ 

he de portar al CESMID i m’han recomanat que hi continuï anant sobretot durant el 

procés judicial que s’ inicia, el pare m’ha enviat uns investigadors privats per 

demostrar que li he portat sense el seu permís ell no vol que hi vagi. i en un futur? 

31.  Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el procés?  

Ha d’haver-hi més atenció , malgrat la recomanació és de visites setmanals o 

quinzenals , m´han donat hora per d’aquí dos mesos i m’ han dit que en tot cas 

busqui un recurs privat. 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? Es molt complicat, no se si 

ho faig be o no, sense fer-li un qüestionari intento enterar-me si ha anat bé o no el 

cap de setmana 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? el pare agobia molt amb el telèfon i quan truca és per preguntar-li que estic 

fent jo , el nen està molt content en el meu pis de 60 m i sobretot no vol que jo 

plori. 

34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? 



 Si un cop al dia però sovint no m’agafen el telèfon, i quan l’agafa posa el mans lliures, 

si el nen diu que vol trucar a la mare ell li diu que l’acaba de veure, i quan considera 

oportú que puguem parlar hem fa una perduda, això hem fa molta ràbia perquè ell té 

molts diners i jo no sóc Teresa de Calcuta. 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  Tot depèn en aquests temps rep molts regals per part 

del pare animals, viatges, port aventura, Eurodisney,  jocs de la wii,  si el cap de 

setmana ha estat avorrit quan ve a casa està mes mimós, però sempre be romàntic 

i vol petons i abraçades. 

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,  estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

malament pel nano, perquè ell mai l’ havia cuidat, la sort es que cada any el nen és 

mes autònom. 

 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? el  pare té una nova companya i a mes té persones a casa que fan les 

tasques. 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? El nen necessita una casa única, 

un dia el nen hem va preguntar  perquè vaig escollir  aquest home com a pare i li 

va demanar al meu pare o sigui al seu avi que fos el seu pare. 

39. els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare? No rotundament Perquè? 

41. t’ agradaria afegir alguna cosa més?  

 

La separació m’ ha permès treure’m de sobre algú que hem feia mal, i ara el que jo 

més estimo al món  que és el meu fill està patint això. Malgrat tot jo no vull treure el 

meu fill al seu pare.  

 

  



ENTREVISTA 

Codi entrevista: D- 5 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement :  Santa Coloma de Gramenet. 

 Edat:  38 anys 

Nombre de fills/es  1 nen     edat dels fills /es  7 anys 

Professió:  auxiliar administrativa ( treballa de teleoperadora) 

Nivell Formatiu:  administrativa 

Estat civil: 

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació 

separada 

procés de divorci 

divorciada 

 

quants anys has viscut en parella?   

 

Quant temps fa que estàs separada  Des de desembre 

 

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava, 

quan vaig veure que no podia aguantar mes. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?  Sobretot 

psicològic és molt manipulador, però també físic. 

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles? Sí.  

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? No mai. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

Hem vaig donar compte que no l’estimava, que no el desitjava, baralles segon a 

segon i el nen ens espiava. 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar? Molt 

malament li vaig explicar-ho prèviament als meus sogres que hem van dir que 

havia d’aguantar , ell hem va intentar reconquistar, m’assetjava  hem va intentar 

violar, va ser un nadal horrible. Fa dos mesos va marxar del pis  arrel d’ una 

denuncia l’advocat li va aconsellar que sortís,  però ve quan vol. 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? Mes greu, sobretot psicològics, abans hem gravava amb 

vídeo  amb el mòbil, des de que estem separats  es posa amb  les persones que 

m’ajuden amb el nen alhora de recollir-lo de l’escola etc.. Diu a tothom que la culpa 

es meva perquè hem vull divorciar, perquè no li vull donar una altra oportunitat, 

que sóc dolenta perquè no el perdono. 

8. I des de que estàes separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? Si episodis quan estic sobretot sola a 

casa, però no m’atreveixo a denunciar perquè la última vegada la jutgessa del 

VIDO  va dir-nos que ens divorciéssim però que no ens volis veure mes. 



9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques sempre ho havia fet jo però a partir de que ell es va quedar a l’atur i 

està a casa li toca a ell però teníem moltes baralles 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures? 

Fins  als dos anys me’n vaig ocupar jo , llavors se’n va ocupar ell  i tot perfecte com 

a pare no puc dir res dolent. Es un home amb pocs estudis i li costa molt raonar. 

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

11. En cas de malaltia   qui portava els nens al metge?  Ell si cal  

12. A les reunions d’escola qui hi anava?   parlar amb la profe anàvem  els dos 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. Al CIRD, la treballadora social i l’advocada que hem va deprimir, hem 

vaig veure desemparada, l’advocat d’ofici be però poc actiu. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? Serveis socials amb 

l’educadora, la setmana vinent tinc visita al CESMIT, la gestió l’ha fet ell sense dir-

me res. Jo pensava demanar hora però ho volia parlar amb ell. 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? M’ ha ajudat en el sentit  que ell va marxar de casa, però hem va fer agafar 

por perquè la jutgessa va dir que no ens volia veure més i tinc por que hem 

perjudiqui. 

16. Com va anar el judici?  Estic pendent de mesures cautelars, tinc de moment 

custòdia compartida perquè ho va plantejar, el nen està una setmana amb cada un, 

de moment ell viu a casa dels seus pares però el que vol és compartir el pis i que 

nosaltres retem quan no tinguem el nen. 

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

19. El teu ex marit va sol·licitar la custòdia compartida ? crec que la demanarà fins i tot 

crec que vol demanar ell la custòdia.  si ho va fer , perquè creus que la va 

demanar? Vol quedar-se amb tot, l’advocat li aconsella que no busqui mes feina 

tinc por.  Finalment li vaig proposar compartir la vivenda però diu que no pensa ser 

un esclau. 

20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones? Ell compleix la seva part i s’immiscueix en la 

meva setmana, no m’agrada la Custòdia Compartida,  però el nen ho vol. 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients? 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 



Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè? Si visual i auditivament, ell 

m’explica que ens espiava quan hem barallava amb el papa. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat? El nen 

està nerviós , alterat i es baralla l’escola,  no li afecta tan amb els estudis però si 

amb la conducta està  mes impacient i més sensible  i en un futur? No ho sé jo sóc 

filla de pares separats i crec que no m’ ha afectat. M’agradaria pensar que no tindrà 

seqüeles. 

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el procés? 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? 

34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,   estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

39. els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare? Perquè? 

41. t’ agradaria afegir alguna cosa més? 

  



 

ENTREVISTA  

Codi entrevista: D-6 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement   Colombia. 

Edat  34 años 

Nombre de fills/es  1 nen     edat dels fills /es  3 anys 

Professió auxiliar infermeria  

Nivell Formatiu batxiller. 

Estat civil: 

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació  

separada 

procés de divorci 

divorciada 

  

Quants anys has viscut en parella? 11 años   

 

Quant temps fa que estàs separada   

 

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament). 

 

 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava?  

 Cuando me gritaba, un dia me estrujo el cuello, se reía de mí, yo veía por la tele  que 

esto no era normal, decía que siempre le llevaba la contraria. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?   Desde siempre, 

hacía ver que todo era culpa mía. 

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles? Si.  

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? Con el niño no pero su mala 

actitud se agudizó también con él. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència?  Yo 

no quería que el niño pasara por mi encierro, no íbamos a ningún sitio, siempre 

encerrados en casa él no quería salir y tampoco nos dejaba a nosotros.  En cambio  

él estaba siempre fuera des de las 6 de la mañana a las 11 de la noche y llegaba 

bebido. Me acusaba de tener un amante, en verano llegó una citación de falta de 

pago del piso, me quería quitar de en medio fuimos unos días a Bilbao y cada vez 

peor yo no sabía cómo acabar con esta situación, además me di cuenta que 

chateaba con una mujer. 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar? 

Decía que iba  quitar de  en medio   y luego decía que no me quería perder. 



7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? Empezó a perseguirme por todos los sitios, hasta el lugar de 

trabajo y me monto allí un número, aquel día me fui de casa a casa de una amiga. 

8.  I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments?  Aun me lo encuentro  en la esquina 

pero ha bajado porque vive en Barcelona con una señora. 

9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques Siempre lo hacía yo, en un tiempo cuando estaba embarazada 

repartíamos más. 

 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures?  

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,)  

 

Me costó días que cambiara un pañal, por el contacto con el niño, cuando trabajaba 

el fin de semana tenía que dejarle todo preparado y se le olvidaba darle la comida. 

11. En cas de malaltia  qui portava els nens al metge?  Solo cuando nació a la primera 

revisión del pediatra vino conmigo. 

12. A les reunions d’escola qui hi anava?    

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. En septiembre en el ayuntamiento ya me había informado, però no 

estaba segura, un día pedí visita a la asistente Social y me derivaron al CIRD. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte?  Los mossos vinieron a 

hospital pero me informaron mal y no me atrevía a denunciar, un día Olga ( 

trabajadora social del CIRD)  me informo de la oficina de atención a la víctima fui 

pero me aconsejaron no denunciar y en cambio a los dos días me llego a mí la 

denuncia por hurto de un menor y por querer irme a Colombia. 

Aconsejada por el Cird fui a ponerle un burofax y no me imputaron. Tres veces en 

la policía me han dicho si no hay sangre no hay motivo.  

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit?  

16. Com va anar el judici?   Lo tengo para medidas cautelares urgentes para el 20 de 

junio. 

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

19. El teu ex marit va sol·licitar la custodia compartida ?si él ha pedido la custodia 

compartida en las medidas previas.  si ho va fer , perquè creus que la va demanar?  

Porque no quiere dar dinero, él ya tiene un hijo en Colombia y no le pasa nada. 

20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones?  

Él  iba una vez a la semana 5 minutos a verlo a la guardería, des de que ha pedido las 

medidas cautelares va cada día 10 minutos pero ha dicho que va una hora y que ella lo 

ha amenazado con una denuncia falsa. 



23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 

 Nos encontramos en la guardería, él no me habla, pero hemos tenido un par de 

discusiones porque por su cuenta lo ha matriculado en la escuela privada hizo una 

doble inscripción y tuve problemas. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients? 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè? Si  lo estoy llevando al 

psicólogo es un niño muy alegre y ya no se ríe, ahora es el primero que se levanta 

de la siesta en la guardería llorando. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat? i en un 

futur? Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el 

procés? Si tanto por la guardería como por el psicólogo. 

31. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare?  Intento no hablarle, es muy 

pequeño. 

32. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? 

Nunca ha llamado para ver cómo está el niño, solo va a la guardería 

33. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? De momento no va con el padre. 

34. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

Bolc 4 l’agessor 

35. Com vius que els teus fills,   estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

36. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

37. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

38. els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

39. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare? Yo creo que no pero  le quiere.  

40. Perquè? ser un buen padre es dedicarle tiempo, para carnaval  le mande fotos del 

niño y ni vino. 

41. t’ agradaria afegir alguna cosa més? 

  



ENTREVISTA 

Codi entrevista:   D-7  

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement  Barcelona 

 Edat:  41 ANYS 

Nombre de fills/es  2, 1 nen i 1 nena   edat dels fills /es  11 i 8 

anys 

Professió estetichien 

Nivell Formatiu FPI  

Estat civil: 

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació 

separada 

procés de divorci  

divorciada 

 

Quants anys has viscut en parella?   12 anys   

 

Quant temps fa que estàs separada?    

 

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament). 

 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava?  

Ell te problemes amb la beguda i a partir de que comencen els problemes amb la 

feina beu mes i fuma porros. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?  Sobretot 

psicològic sempre insults cap a mi i la meva família, sobretot amb la meva mare,  

físic una vegada.  

3. S’ havien produït agressions  en presència dels teus fills i filles? I tant! En presència 

dels nens també potser més suau però igual. 

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes? 

 En una ocasió va començar a dirigir-se al nen en contra meu i el nen va acabar 

vomitant. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència?  

 

 Va haver-hi molts moments no m’atrevia per la situació, li havia plantejat varis cops, 

un 22 de desembre desprès d’ una bronca molt important en la que van intervenir els 

mossos vaig fer la denúncia i va haver judici ràpid, ordre d’allunyament i ell va haver 

de sortir del domicili. Ell no hem volia deixar separar. 

  



 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar?  

 

Hem va dir “tu sabràs, tu ets la que et vols separar, et quedaràs sota un pont”. Hem va 

fer molt mal, en cap moment va intentar recuperar-me, mai hem va dir que 

m’estimava, de fet ell ja s’havia assessorat de com desfer-se de mi, ho vaig saber per 

una advocada. 

 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives?  

 

Com que tenia ordre d’allunyament no hem va molestar en una ocasió hem va enviar 

un mail i hem deia que es penjaria d’un arbre, el vaig trucar i li vaig dir que fins i tot li 

trauria l’ordre d’allunyament, desprès vaig reflexionar i hem vaig adonar que ell no 

canviaria. 

 

8. I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments?  

 

Sí,   quan  va acabar l’ordre d’allunyament als 4 mesos, jo hem vaig dirigir amb ell per 

parlar de les visites amb els nens i es desfogava per telèfon m’ insultava · la culpable 

era jo, que era un paràsit”, “ ho tenies tot i m’ has volgut fer la vida impossible”. 

 

9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques? 

  

No es repartia res ho feia tot jo . 

 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures?  ( 

qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

 

A vegades li demanava que els  distraiés  una estona per poder fer coses jo. Quan 

estava inspirat i no begut els portava a la plaça o els distreia al taller. 

 

10. En cas de malaltia  qui portava els nens al metge?   

Sempre els portava jo i un dia que plovia li vaig demanar que ens vingués a buscar i 

me’n va liar una.....  

11. A les reunions d’escola qui hi anava?    

 

Sempre jo amb ell no el coneixien. Una vegada la professora ens va citar, ara quan ja 

estàvem separats , ell no va aparèixer a l’entrevista, però tampoc a recollir els nens a 

l’escola que li tocava a ell, quan vaig acabar de parlar amb la professora vaig portar-li 

els nens i estava dormint la mona i se’n havia oblidat dels nens i la reunió, però encara 

es va posar a cridar-me. 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

12. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies., Vaig denunciar, vaig tenir ordre d’allunyament pel judici ràpid i vam 

acordar no anar al contenciós  300 euros i caps de setmana alterns , al setembre 

hem vaig trobar amb la demanda de custodia compartida. 

13. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? A l’assistent social  per 

ajudes i al servei d’atenció a la dona, malgrat jo tenia advocada. 

14. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? Jo sabia que era la única sortida , l’advocada m’ ho va aconsellar i crec que 

ha accelerat el procés. 



15. Com va anar el judici?  Del judici ràpid en tinc molt mal record va ser tot molt 

violent, en el judici de la custòdia compartida ell va declarar “ que patia per la 

integritat dels seus fills“ estava obsessionat en que jo tenia un amant. 

16. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores?  L´advocat 

d’ofici, molt malament, hem va enganyar hem va fer anar a mediació i pactar jo no 

entenia del tema ni sabia els meus drets.. 

17. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

18. El teu ex marit va sol·licitar la custodia compartida ?  Sí .  perquè creus que la va 

demanar?  Per no pagar la pensió !! ell ja tenia els nens. 

19. Quina ha estat la sentencia?     Tot igual el mateix règim de visites però sense els 

300 euros 

20. I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones?   

A partir de ‘escola sinó el mes habitual és que jo els reculli a casa seva , ell mai ni 

me’ls porta ni els ve a recollir. 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat.  

 Si però per telèfon, hem diu si estàs agobiada  ets fots un tiro”. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  No ho vaig parar jo , malgrat l’advocat m’ ho va 

proposar. 

25. Creu que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients? No,  hem sembla malament que m’ hagin tret els 

300 euros, ara ell se’ls gasta amb cerveses i jo per donar menjar als meus fills vaig 

al rebost  solidari a recollir menjar. 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? No però ho faré,  l’advocat m’ ha dit que puc demanar una execució de 

sentencia quan tingui prou proves per demostrar que no compleix amb la custòdia 

compartida. 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè?  

En part si  no amb un grau molt bèstia però ell els hi plorava o be els parlava molt 

malament de mi. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat?   

Es un dubte que sempre tindré , perquè el nen s’ ho empapa tot, el nen  hem diu que 

es el millor que he pogut fer. El nen m’ ha fet un dibuix i i hi ha un text que diu “ ets la 

millor mare i espero que per tots els problemes que has tingut siguis feliç amb el que 

tens”. 



31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el procés? 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare?  

M’haig de controlar  moltes vegades , hem perd la boca, i quan ja no puc mes dic 

alguna burrada 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? Mai ni tan sols els quinze dies de l’estiu 

34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar amb 

ells? Si dia si dia no 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  Hi ha dies de tot ja fa tres anys , la nena explica mes. 

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,  estiguin convivint part del temps amb el  pare ?  

jo malament, el primer any hem volia morir, ara desprès de tres anys , els truco per 

saber com estan. 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats?  

No a vegades no es dutxen , ni escanvien de roba ni els compra els medicaments que 

necessiten, ell creu que amb ell estan be sinó tenen un accident o els rapten, ell surt 

de nit i els deixa a casa sols tancats. 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

39. Els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare?  

En un 40% sí,  els dona carinyo, però responsabilitat no, no tinc dubte de que els 

estima, però els porta al bar, els estima però no els educa. Perquè? 

41. t’ agradaria afegir alguna cosa més? 

  



ENTREVISTA 

Codi entrevista:  D-8 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement:  Santa Coloma de Gramenet   

 Edat:  39 

Nombre de fills/es: 2      edat dels fills /es:  9 y 15 

Professió:  Auxiliar de Geriatría 

Nivell Formatiu:  E.S.O 

Estat civil:  Divorciada 

Situació actual:    viu en parella 

procés de separació 

separada 

procés de divorci 

divorciada 

 

 

Quants anys has viscut en parella? 21 años   

 

Quant temps fa que estàs separada?  3 Años 

 

 

Bloc 1 (descripció de la convivència, de la  situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et maltractava 

Aún éramos novios, yo tenía 17 años y ya hizo cosas que  no me gustaron, pero 

con esa edad crees que la cosa cambiará con el tiempo. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?  Psicológico 

3. S’ havien produït agressions en presència dels teus fills i filles? Algunas veces sí 

4. Va exercir agressions  o violència vers els nens/nes?   No nunca 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

Yo nunca lo hice, se fue él. 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te  com va anar? 

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? 

Si, el decidió irse pero el maltrato sigue a través de mis hijos,los maltrata a ellos para 

hacerme daño a mí. 

8. I des de que estàs separada s´han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? 

El verano que se fue me amenazó por teléfono con que me iba a hacer la vida 

imposible, y a matarme, me culpa constantemente de todo y de que los niños no 

quieran ir con él. Me dice que si no van con él no me dará lo que necesitan. 



9. Durant la relació de convivència com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques Él era el que trabajaba fuera de casa, así que sus obligaciones en casa 

eran nulas, no hacía absolutamente nada. 

 

10. Durant la convivència amb la teva parella com repartíeu l’atenció a les criatures? 

( qui estava a casa en horaris d’àpats , dutxes, deures etc..,) 

Los niños eran tambien para mí, él no se movia del sofá 

11. En cas de malaltia   qui portava els nens al metge? 

Yo siempre, a no ser que fuera de madrugada y venia conmigo al hospital. 

 

12. A les reunions d’escola qui hi anava?  Yo, el nunca piso la escuela. 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des de que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies. 

Busqué una abogada asesorada por mi madre porque  yo la verdad, estaba algo 

perdida. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? 

Para mí divorcio solo con la abogada. La jueza nos hizo visitar un equipo de psicólogos 

de familia debido a que  él tiene una esquizofrenia diagnosticada y un trastorno de 

personalidad. 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? 

Nunca denuncié, aunque me arrepiento de no haberlo hecho el día que me amenazó 

con matarme, los guardias que vinieron a casa me dijeron que lo hiciera, pero no lo 

hice. 

16. Com va anar el judici?  

Mi juicio de divorcio ha durado casi tres años, y han hecho caso omiso a los niños y a 

los informes médicos que aporté de su enfermedad. 

17. Quina assistència legal que vas tenir durant el procés? Com la valores?  

Privada y mala, me lo pago mi madre. 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

No, ninguno, estaba perdidísima y súper asustada de que a mis hijos pudiera llevárselos 

y hacerles algo 

19. El teu ex marit va sol·licitar la custodia compartida? si ho va fer , perquè creus 

que la va demanar?  

Me amenazó durante los tres años en que me iba a quitar a los niños y todavía ahora lo 

hace pero cuando llegó el momento no lo pidió, yo creo que su abogado le aconsejo que 

no por lo de su  enfer medad. 



20. Quina ha estat la sentencia?    I pel que fa a mesures econòmiques,  i d’us 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de  visites ha establert el jutge/ jutgessa en relació als 

teus fills/es  i filles?  

300 euros por niño, un fin de semana al mes con pernocta, mitad de vacaciones y mitad 

de gastos extra.  

No cumple nada de nada, y solo se le da un fin de semana al mes porque  es lo que el 

pidió. La vivienda es de los niños y mía, y para mi nada de compensatoria a pesar de no 

haber trabajado jamás. 

22. Com esteu realitzant  les trobades per complir el règim  la mesura establerta pel 

que fa a les estances dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones? 

Cuando viene, viene  a la puerta de casa a por ellos y los espera en el coche. 

23. En algunes d’aquestes trobades t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha amenaçat. 

Si en una ocasión tuvimos una pelea importante mi padre acudió en mi ayuda y 

acabamos denunciados yo y mi padre, yo tuve un arresto domiciliario y el nada. 

24. El jutge o jutgessa a escoltat als seus fills/es  previ a prendre les decisions que els 

afecten en aquest procés?  

Los escuchó el juez y el fiscal, pero no ha servido de nada. 

25. Creus  que les mesures de protecció  que s’ han pres de cara a  tu i alts teus fills i 

filles son adequades i suficients? 

No, para nada. 

El padre de mis hijos es un enfermo mental, que estuvo 18 meses con un brote 

psicótico, y el juez permite que se los lleve con él a dormir, aun sabiendo y quedando 

demostrado que no toma ni medicación. 

26. L’agressor a trencat en alguna  ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

Si, no cumple horarios, los trae a la hora que le da la gana. 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/ custodia 

compartida? 

Voy a recurrir 

28. S’han donat agressions des de que t’has separat? No 

  



 

Bloc 3 fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes ? perquè? 

Sí. Porque ellos no tienen por qué  cambiar sus hábitos y costumbres de vida. Y 

porque  su padre no se hace cargo de ellos. 

30. Creu que la violència que han viscut té efectes sobre ells  en l’actualitat?  i en 

un futur? 

Creo que algún día saldrá todo esto en ellos, no es una situación fácil ni agradable, 

ellos se dan perfecta cuenta de todo. 

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el 

procés? 

No han recibido ninguna atención 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

Les digo que su padre los quiere, pero que  está enfermo, que es bueno, que los 

quiere mucho pero que está mal aconsejado. Al principio los forzaba a ir con él pero 

ya no, procuro que decidan ellos. 

33. Quan els nens/es estan amb tu, rebeu trucades  o teniu  algun contacte amb el 

pare? 

Los llama poco, y sobre todo a la niña la hace llorar cuando le pide ropa o algo que 

necesita. Le dice que si no va con él a dormir que no le dará nada. Los chantajea 

todo el tiempo. 

34. Quan els nens/ es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a contactar 

amb ells? 

Si, los llamo varias veces al día. 

35. Quan la canalla bé a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

El niño viene como enfadado conmigo .Me contesta mal, pero le pasa enseguida, y 

me cuenta lo que ha hecho durante el día. 

 

Bolc 4 l’agessor 

36. Com vius que els teus fills,   estiguin convivint part del temps amb el  pare ? 

Mal, el tiempo que están con el no estoy tranquila. No creo que sea responsable 

para estar con ellos muchas horas. 

37. Els dies que els nens/es estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

NO. No se preocupa de nada, ni de ropas, ni de baños, ni de cenas ni de nada.  

Vivimos en el mismo pueblo y a veces los niños vienes a las once sin cenar. Y si no 



lo llamo yo para qué suba a bañarse y cambiarse se lo lleva hecho una pena a 

cenar por ahí. 

 

38. I de cara als seus fills/es, com creus que ho viuen? 

Pues mal, creo que lo echan de menos, y que han notado mucho cambio con 

respecto a todo. 

 

39. els porta al metge en cas de que estiguin malalts, o tinguin una visita 

programada? 

Si, si tiene que ir con ellos a algún sitio y se lo pido lo hace. 

40. Creus que el pare dels teus fills , es un bon pare? Perquè? 

No, creo que es un padre de pega, de esos que solo quieren presumir de tener los 

hijos más guapos del mundo y nada más. No sabe ni cuando acaban el colegio, no 

se preocupa de notas escolares ni de médicos ni de nada, eso sí, si hay algún 

problema, ya tenemos culpable, la madre de las criaturas carga con todo, con lo 

bueno y con lo malo. 

41. t’ agradaria afegir alguna cosa més? 

SI. Creo que las mujeres y los niños estamos desamparados ante tanta violencia, 

ya sea fisica o psicológica. Deberíamos estar más protegidas y tener más ayudas 

por parte del gobierno, porque cuando te llega esto te ves perdida y sola para todo, 

tienes que asumir una nueva situación y tienes que proteger a los niños de muchas 

cosas que a veces se te escapan. 

 

  



ENTREVISTA  

Codi entrevista: D-9 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement Molins de rei   

Edat 28 años 

Nombre de fills/es   2 niños Edat dels fills /es  2 años y el otro 2  meses 

Professió : cajera 

Nivell formatiu : escuela taller 

Estat civil: 

 Situació actual: 

 

o viu en parella 

o procés de separació 

o separada 

o procés de divorci 

o divorciada 

 

 

Quants anys has viscut en parella? No convivia 

   

Quant temps fa que estàs separada?  Un mes y medio 

 

 

Bloc 1  

(descripció de la convivència, de la situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et 

maltractava? 

Al prinipio fue bien , pero cuando me quede embarazada del segundo me quería 

para el todo el rato, me preguntaba donde estaba que hacía. 



Cuando me quede embarazada del mayor estuve un año  en una casa materno, 

él me daba la esperanza que podria ir con él a su casa a vivir, los padres no 

quisieron porque siempre discutíamos y me hice ocupa. Entonces me 

amenazaba por el móvil, con mensajes que mi vida corría peligro y que me iba 

a quitar al niño los gravé  y le puse una denuncia. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps? 

Psicológicos y físicos.  

3. S’ havien produït agressions en presència dels teus fills i filles?  Sí 

4. Va exercir agressions o violència vers els  infants?  

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de 

violència?  

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te, com va 

anar?  

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives? Llevamos unos meses sin vernos y tiene orden de 

alejamiento hasta abril de 2014. 

8. I des que estàs separada s’han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? Si cuando los dos quebrantamos 

la orden de alejamiento. 

9. Durant la relació de convivència, com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques  

10. Durant la convivència amb la teva parella, com repartíeu l’atenció a les 

criatures? ( qui estava a casa en horaris d’àpats, dutxes, deures etc..,) 

Del niño siempre me ocupé yo sola. 

11. En cas de malaltia, qui portava els nens al metge? 

12. A les reunions d’escola qui hi anava? 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des que vas decidir trencar amb la situació de 

violència que vivies? Lo denuncié 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En 

quin sentit? No,  me han quitado los niños. 



16. Com va anar el judici?   Fue un juicio rápido el abogado me atendió bien y 

se dictó orden de alejamiento. 

17. Quina assistència legal vas tenir durant el procés? Com la valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

19. El teu exmarit va sol·licitar la custòdia compartida ?   si pero en realidad sus 

padres. Y el EAIA los apoyó  y el juez les dió el niño mayor porque yo era 

ocupa no tenia trabajo ni piso. Si ho va fer, per què creus que la va 

demanar?  

20. Quina ha estat la sentència? El niño mayor vive con el padre y los abuelos y 

els pequeño en un centro de la administración. I pel que fa a mesures 

econòmiques, i d’ús d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de visites ha establert el jutge o jutgessa en 

relació als teus fills i filles? los veo en un punto de encuentro 

22. .Com esteu realitzant les trobades per complir el règim la mesura establerta 

pel que fa a les estades dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el 

punt de trobada o el suport d’altres persones?  

23. En algunes d’aquestes trobades, t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha 

amenaçat. 

24. El jutge o jutgessa ha escoltat els seus fills o filles abans de prendre les 

decisions que els afecten en aquest procés?  

25. Creus que les mesures de protecció que s’ han pres de cara a tu i alts teus 

fills i filles són adequades i suficients? 

No le he pedido a mi abogada que reclame a los noños, no veo bien que me 

hayan quitado el pequeño yo ya estaba en la casa de acogida 

26. L’agressor ha trencat en alguna ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/custòdia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des que t’has separat? 

Bloc 3 Fills i filles 



29. Creus que els seus fills també són víctimes? Per què?  Si porque cuando 

discutíamos lo que ocurría es que yo tenía mi niño en brazos y se ponía a 

llorar. 

30. Creus que la violència que han viscut té efectes sobre ells en l’actualitat?  

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el 

procés? 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

33. Quan els nens o nenes estan amb tu, rebeu trucades o teniu  algun contacte 

amb el pare? 

34. Quan els nens o nenes es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a 

contactar amb ells? 

35. Quan la canalla ve a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

Bolc 4 l’agressor 

36. Com vius que els teus fills estiguin convivint part del temps amb el pare ? 

Como està con los abuelos lo veo bien al niño no le falta de nada,en setembre 

empieza la guarderia, y los abuelos le dan la comida, lo levan al medico, todo. 

37. Els dies que els nens o nenes estan amb el pare, aquest  té cura de les 

seves necessitats? 

38. I de cara als seus fills o filles, com creus que ho viuen? 

39. Els porta al metge en cas que estiguin malalts, o tinguin una visita 

programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills es un bon pare? Sí Per què? Aunque no vivia 

con nosotros llamaba todos los días para ver como estaba el niño. 

41. T’agradaria afegir alguna cosa més? 

  



ENTREVISTA  

Codi entrevista: D-10 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement  India 

Edat  33 años 

Nombre de fills/es  1 niño   Edat dels fills /es  10 años 

Professió historiadora 

Nivell formatiu llicenciatura historia 

Estat civil: 

 Situació actual: 

 

o viu en parella 

o procés de separació 

o separada 

o procés de divorci 

o divorciada 

 

 

Quants anys has viscut en parella? 

   

Quant temps fa que estàs separada?  2 años 

 

 

Bloc 1  

(descripció de la convivència, de la situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et 

maltractava? Cuando  vine a España se iba a tomar y cuando venía me hablaba 

mal y tambíen me pegaba. 

2. Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?  Físico y 

psicológico 



3. S’ havien produït agressions en presència dels teus fills i filles? Muchas veces el 

niño estaba delante yo le mandaba a otra habitación pero los ninos son listos y 

me consolaba  

4. Va exercir agressions o violència vers els  infants? Al niño no le pegaba pero le 

gritaba muy enfadado. 

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de violència? 

No quería que el niño fuera a la escuela ni tampoco quería llevarlo al medico, 

decidí dejarlo y cogerme un piso, una doctora de mi país me llevo a caritas en 

Vic, volvi varias veces a casa., al final estuve 4 meses en una casa de acogida. 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te, com va anar?  

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives?  

8. I des que estàs separada s’han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments? Cuando me fui me llamaba al móvil a 

las 5 de la madrugada. 

9. Durant la relació de convivència, com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques  

10. Durant la convivència amb la teva parella, com repartíeu l’atenció a les 

criatures? ( qui estava a casa en horaris d’àpats, dutxes, deures etc..,) 

11. En cas de malaltia, qui portava els nens al metge? 

12. A les reunions d’escola qui hi anava? 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des que vas decidir trencar amb la situació de violència 

que vivies? Los Servicios sociales me han ayudado y caritas. 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? En la casa de acogida. 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En quin 

sentit? 

16. Com va anar el judici?  Bien me acompañó la educadora de la casa. 

17. Quina assistència legal vas tenir durant el procés? Com la valores? 

18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? Si porque él no se 

presentó. 



19. El teu exmarit va sol·licitar la custòdia compartida ? Si ho va fer, per què creus 

que la va demanar? NO el  no quiere saber nada . 

20. Quina ha estat la sentència? La sentencia dice que el padre no puede ver al niño 

I pel que fa a mesures econòmiques, i d’ús d’habitatge? Tendría que pagar la 

mitad de los gestos pero no paga nada. 

21. Quina convivència i règim de visites ha establert el jutge o jutgessa en relació 

als teus fills i filles? El niño no ve al padre, en la casa de acogida olvidó . 

22. Com esteu realitzant les trobades per complir el règim la mesura establerta pel 

que fa a les estades dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el punt de 

trobada o el suport d’altres persones?  

23. En algunes d’aquestes trobades, t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha 

amenaçat. 

24. El jutge o jutgessa ha escoltat els seus fills o filles abans de prendre les 

decisions que els afecten en aquest procés?  

25. Creus que les mesures de protecció que s’ han pres de cara a tu i alts teus fills i 

filles són adequades i suficients? 

26. L’agressor ha trencat en alguna ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/custòdia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des que t’has separat? 

Bloc 3 Fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes?  Si mi hijo a sido víctima Per què? 

Tiene miedo al padre. 

30. Creus que la violència que han viscut té efectes sobre ells en l’actualitat?  

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el 

procés? 

32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

33. Quan els nens o nenes estan amb tu, rebeu trucades o teniu  algun contacte 

amb el pare? 



34. Quan els nens o nenes es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a 

contactar amb ells? 

35. Quan la canalla ve a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

Bolc 4 l’agressor 

36. Com vius que els teus fills estiguin convivint part del temps amb el pare ? 

37. Els dies que els nens o nenes estan amb el pare, aquest  té cura de les seves 

necessitats? 

38. I de cara als seus fills o filles, com creus que ho viuen? 

39. Els porta al metge en cas que estiguin malalts, o tinguin una visita programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills es un bon pare? No es un buen padre le ha 

hecho al niño mucho mal el no quiere saber nada de él. Per què? 

41. T’agradaria afegir alguna cosa més? 

Tengo miedo sinó veo al niño.



  

ENTREVISTA  

Codi entrevista: D-11 

Dades bàsiques sobre la dona entrevistada: 

Lloc de naixement   Marruecos 

Edat  24 años 

Nombre de fills/es   1 niño Edat dels fills /es  3 años (embrazada de  6 meses) 

Professió  locutorio. 

Nivell formatiu primaria. 

Estat civil: 

 Situació actual: 

 

o viu en parella 

o procés de separació 

o separada 

o procés de divorci 

o divorciada 

 

 

Quants anys has viscut en parella? 6 años 

   

Quant temps fa que estàs separada?  3 meses 

 

 

Bloc 1  

(descripció de la convivència, de la situació de violència, i procés de 

trencament de trencament) 

 

1. Quan va ser la primera vegada que vas pensar que la teva parella et 

maltractava? Cuando llegué aquí no me dejaba salir de casa, no quería 

amigos para mi, no quería que aprendiera castellano. 

2.  Quin tipus de maltractaments has patit, i durant quan de temps?  Fisicas 

todo el tiempo.  



3. S’ havien produït agressions en presència dels teus fills i filles?  Si estaba el 

niño delante y le hablaba con mucha energia y mucha fuerza pero no le 

pegaba. 

4. Va exercir agressions o violència vers els  infants?  

5. Quin va ser el motiu que et va empènyer a trencar amb la situació de 

violència? Me fui a Marruecos a hablar con su madre, el vino a buscarme y 

dijo que cambiaría, yo no sabía que estaba embarazada, pero cuando llegue 

aquí nada cambió, no hablaba conmigo, no dormía conmigo y estaba 

enfadado con el niño. En marzo me pego y me dejo muchas marcas, cuando 

de noche se fue a trabajar llamé a urgencias y me fui. 

6. Quan li vas comunicar a la teva parella la voluntat de separar-te, com va 

anar?  

7. Arrel d’aquesta comunicació es va incrementar la freqüència i gravetat de les 

conductes agressives?  

8. I des que estàs separada s’han produït més episodis d’intents d’agressió o 

d’agressions cap a tu? En quins moments?  

9. Durant la relació de convivència, com repartíeu l’assumpció de les tasques 

domèstiques todo lo referente a la casa y el niño solo me ocupava yo. 

10. Durant la convivència amb la teva parella, com repartíeu l’atenció a les 

criatures? ( qui estava a casa en horaris d’àpats, dutxes, deures etc..,) 

11. En cas de malaltia, qui portava els nens al metge? 

12. A les reunions d’escola qui hi anava? 

 

Bloc 2 Procés judicial 

 

13. Quins passos has seguit, des que vas decidir trencar amb la situació de 

violència que vivies? 

14. Amb quins serveis i institucions t’has posat en contacte? 

15. Creus que denunciar la situació que estava patint t’ ha estat d’ajuda? En 

quin sentit? 

16. Com va anar el judici? Fue un juicio, fueron los mossos y tuve abogada de 

oficio    

17. Quina assistència legal vas tenir durant el procés? Com la valores? Abogada 

de oficio 



18. Vas tenir sentiment de seguretat i protecció durant el procés? 

19. El teu exmarit va sol·licitar la custòdia compartida ? no Si ho va fer, per què 

creus que la va demanar?  

20. Quina ha estat la sentència? El juez le dió  un régimen de visites pero el no 

quiere, le ha dicho al juez  que lo que quiere es que la obligue a ella y al 

niño a volver a la casa.  I pel que fa a mesures econòmiques, i d’ús 

d’habitatge? 

21. Quina convivència i règim de visites ha establert el jutge o jutgessa en 

relació als teus fills i filles?  

22. Com esteu realitzant les trobades per complir el règim la mesura establerta 

pel que fa a les estades dels menors amb cada un de vosaltres? Utilitzeu el 

punt de trobada o el suport d’altres persones?  

23. En algunes d’aquestes trobades, t’ha intentat agredir, t’ ha insultat o t’ha 

amenaçat. 

24. El jutge o jutgessa ha escoltat els seus fills o filles abans de prendre les 

decisions que els afecten en aquest procés?  

25. Creus que les mesures de protecció que s’ han pres de cara a tu i alts teus 

fills i filles són adequades i suficients? 

26. L’agressor ha trencat en alguna ocasió les mesures judicials de protecció 

establertes? 

27. Has recorregut la sentència que ha establert el règim de visites/custòdia 

compartida? 

28. S’han donat agressions des que t’has separat? 

Bloc 3 Fills i filles 

29. Creus que els seus fills també són víctimes? Si el niño en casa estaba muy 

nervioso, ahora empezará la guardería, salimos a pasear cuando estaba con 

el padre no lo sacaba. Per què?  

30. Creus que la violència que han viscut té efectes sobre ells en l’actualitat?  

31. Creus que els teus filla han rebut l’atenció professional adequada durant el 

procés? 



32. Com parles amb els teus fills i filles sobre el seu pare? 

33. Quan els nens o nenes estan amb tu, rebeu trucades o teniu  algun contacte 

amb el pare? 

34. Quan els nens o nenes es estan amb el seu pare, acostumes a trucar-los o a 

contactar amb ells? 

35. Quan la canalla ve a casa teva desprès d’estar amb el pare, vénen contents? 

Expliquen el que han fet?  

Bolc 4 l’agressor 

36. Com vius que els teus fills estiguin convivint part del temps amb el pare ? 

37. Els dies que els nens o nenes estan amb el pare, aquest  té cura de les 

seves necessitats? 

38. I de cara als seus fills o filles, com creus que ho viuen? 

39. Els porta al metge en cas que estiguin malalts, o tinguin una visita 

programada? 

40. Creus que el pare dels teus fills es un bon pare? no hacía bien de papa ni 

bien de marido Per què? 

41. T’agradaria afegir alguna cosa més? 

  



ENTREVISTES A  LA  PROFESSIONAL:   PSICÒLOGA 

1. Quan una dona víctima de violència de gènere be al servei quines són les seves 

demandes més habituals? 

Normalment presenten una gran situació d’angoixa, i sovint pregunten sobre que poden fer en 

la seva situació. Moltes van encaminades a la separació, però sovint estan en una situació 

prèvia d’indecisió i d’identificació del que els hi està passant. En els casos més greus on hi ha hi 

hagut denúncia demanen assessorament legal. Sovint la demanda és poc realista, i té veure 

amb voler canviar al marit, i s’ha de treballar en relació a que el canvi està en elles mateixes. 

 

2. Creus que els fills i les filles de dones víctimes de violència de gènere són també 

víctimes? perquè? 

Considero que tots són víctimes d’una relació disfuncional, on s’utilitza la violència com a 

mètode relacional per alliberar la tensió entre els membres. Sovint la persona que abusa 

també és víctima de la seva pròpia història familiar, de manera que es tracta de trobar altres 

formes de relació tant en l’exercici de la conjugalitat com de la parentalitat. 

3. Creus que hi ha dones víctimes de violència de gènere que  denuncien falsament? (en cas 

de resposta afirmativa pons argumentar-ho). 

No crec que denunciïn falsament, però si de vegades s’utilitza la denúncia com un instrument 

dissuasiu o com “escarmiento” de cara a la parella, no com un element de protecció. Sovint les 

dones abans de fer la denúncia no s’han assessorat de tot el que implica denunciar a la 

persona amb la que viuen, i després no se senten amb forces de continuar amb el procés o 

volen continuar amb la relació. 

4. Creus  que el fet de que una dona víctima de violència de gènere,  posi una denúncia per 

violència de gènere afavoreix les mesures que és prenen en relació als i les menors? 

Depèn quines siguin les mesures. Sovint els fills són triangulats per tots dos pares i utilitzats en 

la separació/divorci per resoldre les tensions que hi ha entre la parella, són la moneda de 

canvi. Sovint hi un trencament amb el vincle dels menors amb el pare que no sempre afavoreix 

el desenvolupament del nen. En cas que hi hagi una situació de desprotecció si que pot 

afavorir que el menor quedi a càrrec d’altres familiar més protectors, mare o família extensa.  

5. Creus que, malgrat la llei ho prohibeix,  s’estan donant mesures de custodia compartida  

en casos de violència de gènere?  Quina  valoració en fas?  

No sé en quin percentatge s’estan donant, tot i que de vegades es trenca la relació de parella, 

és més probable que tots dos progenitors puguin exercir millor com a pares. 

 

6. Quina valoració fas de l’establiment de règims de visites dels menors  amb el pare , en 

casos de  violència de gènere? 



Jo crec que s’ha de valorar cada cas, i també veure quina és la història de la família. Crec que hi 

ha moltes situacions que treballant de forma preventiva en benefici dels fills, els pares poden 

entendre i canviar la seva relació amb els menors, tot i que hi hagi un conflicte amb la parella. 

Són sistemes diferents d’intervenció. Crec que és important treballar sempre en la preservació 

del vincle si és possible. 

7. Creus que mesures com la custodia compartida preferent, son un fre per les dones, 

alhora de denunciar una situació de violència ? 

No ho crec, en teoria un denuncia perquè té por i per obtindré protecció i denunciar la 

situació. Crec que es valora sobretot la situació de risc del que s’està vivint. En qualsevol 

assessorament legal se’ls hi informa que aquesta possibilitat existeix també. 

8. Quan una dona que pateix violència es planteja la separació, creus que té por que els 

seus fills i filles, puguin ,com a resultat del procés de separació,  sota la responsabilitat i 

cura del pare? 

Jo crec que estan informades dels beneficis de la llei cap a elles i la protecció del menor 

sempre que estiguin assessorades. Sinó és el cas, aquest mite és un fantasma més com altres 

davant de la manca d’informació, la por es dona davant de qualsevol situació d’incertesa. 

9. Cóm pot una mare parlar amb els seus fills i filles  de l’agressor?  

Jo crec que ho ha de fer amb respecte i preservant al seu fill/a de la seva vivència  com a 

parella, ja que aquest home com a pare pot tenir competències, i és part de la història que ha 

de conèixer el nen, per evitar posar al menor en un conflicte de lleialtats. 

10. Quins efectes creus que té en els i les menors, la vivència de la violència que pateix la 

seva  mare?  

Una vivència d’angoixa, impotència, i molta ràbia, ja que veu que els pares tenen una pauta 

d’interacció on predomina la violència. No entenen com la persona que els hi ha de proveir 

d’amor agradeix, de manera que viuen en un clima de terror. 

11. Creus que un maltractador pot ser un bon pare? 

Si és capaç de connectar amb el que fa, i les conseqüències que pot tenir en el 

desenvolupament del seu fill les seves actituds, si. Tothom vol tenir una sortida digna, i s’ha de 

veure el patiment que a ell li genera i veure si pot trencar amb les pautes trangeneracionals de 

violència. Crec que també es pot treballar en la reparació del mal exercit sobre el fill/a. 

12. Quina educació creus que pot donar un maltractador als seus fills i filles? 

Dependrà del pare, i de la capacitat de plasticitat estructural i diàleg. 

13. Voldries afegir alguna cos més? 

Crec que s’ha de poder mirar el maltractament des d’una visió relacional i no només lineal, on 

s’acaba en dicotomies de bons i dolents. La violència es dona en un context relacional específic 

de manera, que tots els individus co-participen d’una manera o un altre d’aquest joc 



relacional. De manera que per trencar-lo es necessita que el sistema global actuï, que hi hagin 

moviments a l’interior. Crec que la realitat d’aquestes famílies és molt complexa, i que hem de 

creure en els seus propis recursos per canviar situacions que els hi fan patir. 

  



ENTREVISTES A  LA  PROFESSIONAL:   JURISTA 

1.- Quan una don víctima de violència de gènere be al servei quins són les seves 

demandes mes habituals? 

 

Fonamentalment sobre la seguretat d'ella i dels nens, de vegades als pares també. Després et 

pregunten el que han de fer i seguidament et demanen el que li passarà a ell. 

 

2.- Creus que els fills i les filles de dones víctimes de violència son també víctimes? 

 

Si, es clar, en el suposat cas de que no vegin les agressions si noten el patiment de la mare, la 

baixa autoestima i les poques ganes de fer les coses i de desfruitar amb ells. Però també hi ha 

la violència estructural que ho viuen directament tots els membres de la família, em refereixo a 

la submissió, a  l'autoritat, a la por que pot provocar un silenci, etc... 

 

3.- Creus que hi ha dones víctimes de violència de gènere que denuncien falsament? 

 

No, però el que fa creure que si crec que es que les dones denuncien quan no poden mes i no 

sempre coincideix amb l'agressió mes forta que nomes expliquen però que no poden demostrar 

i el últim fet es lleu 

 

4.- Creus  que el fet de que una dona víctima de violència de gènere,  posi una denúncia per 

violència de gènere afavoreix les mesures que és prenen en relació als i les menors  

En absolut, la perjudica enormement a no ser que el fet denunciat sigui realment greu i estigui 

totalment provat i afecti al nens. Si o es així, la poden veure com una mare massa protectora, 

que no fomenta les relacions patern filials i que no es bona cuidadora dels seus fills. Moltes 

vegades es pot jugar la custòdia. 

 

5.- Creus que, malgrat la llei ho prohibeix,  s’estan donant mesures de custodia compartida  

en casos de violència de gènere?  Quina  valoració en fas?  

Si que s'estan donant, perquè els jutges nomes aprecien que hi ha violència si un altre jutge ha 

dictat una sentencia condemnatòria per violència. Si no es així es que no existeix, com si la 

realitat fos nomes la realitat jurídica. El fet que no es pugui provar un acte de violència no vol 

dir que no existeixi, però els jutges de família han de fer complir la llei per tant si no els hi 

proves la violència amb una sentencia d'un jutjat penal no la tenen en compte. 

 

6.- Quina valoració fas de l’establiment de règims de visites dels menors  amb el pare , en 

casos de  violència de gènere? 

Doncs que la violència continua a traves dels fills, de vegades fent mal als fills per fer patir a la 

dona i de vegades fent que escoltin desprecis o menyspreus de la mare que també els fa patir 

molt. 

  



 

7.- Creus que mesures com la custòdia compartida preferent, son un fre per les dones ,alhora 

de denunciar una situació de violència ? 

Si, motes vegades ni denuncien ni inicien simples separacions per por a deixar als fills sols 

amb els agressors encara que sigui un cap e setmana. 

 

8.- Quan una dona que pateix violència es planteja la separació, creus que té por que els seus 

fills i filles, puguin ,com a resultat del procés de separació,  sota la responsabilitat i cura del 

pare? 

De vegades els hi fan creure que com elles no tenen diners, ells s'enduran als fills, per tant si 

que hi tenen por. 

9. Com pot una mare parlar amb els seus fills i filles  de l’agressor? 

Jo els hi aconsello que es posin en mans de psicòlegs, perquè depèn molt de l'edat dels nens, 

de la seva maduresa i del tipus de violència que tinguin. En general es bo parlar-ne per poder-

se protegir i sobretot per treure els tabú de que aguanten pels fills, i després descobreixen que 

els fills estaven esperant que denunciessin els fets. 

10. Quins efectes creus que té en els i les menors, la vivència de la violència que pateix la 

seva  mare? 

efectes, de vegades s'interioritzen de tal manera que els troben normal i inclús els imiten, i els 

fills acabem exercint també violència cap a les seves mares. La figura paterna es el referent per 

molts d'ells. 

11.- Creus que un maltractador pot ser un bon pare? 

Cap persona que mal tracta a una altre es una bona persona. Els pares han de cuidar i formar 

als seus fills, això es fa amb el dia a dia, els fills copien les conductes dels seus pares, si 

aquestes conductes no son correctes els fill no estaran ben criats i la seva realitat serà una 

realtat que no serà bona ni per a ells ni per a la societat. 

12.- Quina educació creus que pot donar un maltractador als seus fills i filles? 

Ja esta mig contestada a l'anterior, per tant crec que els hi pot donar una mala educació perquè 

es convertirà amb el que ell es a no ser que els fills tinguin una personalitat molt forta o la 

violència sigui molt greu cap als fills. El que vull dir es que si la violència es estructural o de 

tracte, amb menyspreus i violència verbal, els fills poden arribar a pensar que així es funciona a 

la vida. Ara be si parlem de violència física cop a ells o a la mare es una altre cosa. 

 

13.-Voldries afegir alguna cosa més? 

 La importància d'una bona educació als joves per que no creixin amb els rols d'un societat 

patriarcal, jo prohibiria tots els comptes de princeses encantades que son rescatades per un 

príncep blau. Educaria a les dones amb una major seguretat en si mateixes fortes per a sortir 

se'n soles a la vida i als homes els educaria sense la  carrega de ser els protectors i els herois. 

 

 



ENTREVISTA A LA PROFESSIONAL:TREBALLADORA SOCIAL 

1. Quan una dona víctima de violència de gènere ve al servei, quines són les seves 

demandes més habituals? 

Actualment les demanades que fan a la primera entrevista són relacionades amb la 

separació: econòmiques i de seguretat, a partir de l’orientació per separar-se 

comença a sortir tot, si rasques una mica surt tot. 

Com més violència hi ha menys probable és que surti en una primera entrevista, no 

surt com una demanda directe d’ intervenció. Sempre està subterrada, si no t’ ho 

diuen cal fer preguntes circulars perquè elles ho diguin. 

Quan fan una demanda laboral o legal hi donem resposta pero programem visites 

de seguiment per donar a la dona l’oportunitat de parlar més. 

La violència mes macabra a vegades és tan sutil que les dones estan atrapades, 

com  una tela d’aranya, la situació econòmica també les té engaxades,aguanten el 

que sigui perquè no poden independitzar-se, actualment hi ha dones que s’ han 

separat, desprès de patir violència i la falta de recursos econòmics, i que ell tampoc 

passa la pensió le ha fet tornar. 

2. Creus que els fills i les filles de dones víctimes de violència de gènere són també 

víctimes? Per què? 

Si al 100%, un adult necessita temps però és pot recuperar, en un nen no, les 

conductes de relació que ha vist no es modifiquen, un és a través de la reació amb 

la seva família i això et queda a dins. Les criatures poden fer una recuperació 

psicològica pero els queden seqüeles de com seran ells., nosaltres som el que hem 

viscut relacionalment amb la nostra família per això ens afecta tan. 

3. Creus que hi ha dones víctimes de violència de gènere que denuncien 

falsament? (en cas de resposta afirmativa pots argumentar-ho). 

Les dones no denuncien falsament, d’entrada jo me les crec a totes, no he atès cap 

dona que hagi fet una denúncia falsa, encara que les dones expliquen coses 

contradictòries i els discurs és caòtic hi ha violència, hi ha més casos de violència 

no denunciats que denunciats, trobo molt injusta aquesta “ caça de bruixes 

4. Creus que el fet que una dona víctima de violència de gènere posi una denúncia 

per violència de gènere afavoreix les mesures que és prenen en relació als i les 

menors? 

No ho se  gaire, la majoria de dones que posen denúncia, tene la custòdia elles 

però és que ells no la volen, els casos mes greus de violència les dones denuncien 

buscant la seguretat, i el tema dels menors bé després. 



5. Creus que malgrat que la llei ho prohibeix s’estan donant mesures de custòdia 

compartida  en casos de violència de gènere?    Quina  

valoració en fas?  

No, no recordo que la llei en doni, no en tinc cap de present, alguns casos la tenen 

però ells hi va accedir, van pactar, tot i que havia estat molt “acosada”. 

6. Quina valoració fas de l’establiment de règims de visites dels menors  amb el 

pare, en casos de violència de gènere? 

7. Creus que mesures com la custòdia compartida preferent són un fre per a les 

dones ,a l’hora de denunciar una situació de violència? 

Quan denuncien la violència la majoria no ho saben, hi ha desconeixement sobre la 

guarda i custòdia compartida, és quean inicien el procés de separació que see’n 

assabenten. 

una de les pors més comunes a l’hora de posar la denúncia o iniciar un procés de 

separació és “me va a quitar a los niños” o si me marcho de casa me va a 

denunciar por abandono y me va a quitar al niño”. 

 

8. Quan una dona que pateix violència es planteja la separació, creus que té por 

que els seus fills i filles puguin quedar, com a resultat del procés de separació, 

sota la responsabilitat i cura del pare? 

Si i molta! tant si han patit violència com no, elles volen tenir la guarda i custòdia, 

ja que elles s’havien ocupat sempre dels nens, quan els explico amb el que es 

poden trobar en un judici no ho havien valorat, des del SIAD els ho expliquem tot: 

que és la guarda, què és la custòdia compartida i les animem que arreglin els 

papers dels menors 

9. Cóm pot una mare parlar amb els seus fills i filles de l’agressor?  

És molt important que les dones se centrin primer en elles i desprès amb el nen, se 

separen de l’agressor físicament i no emocionalment, i les perjudicades són elles. 

Segons el discurs de les mares el que volen es que els seus fills estiguin bé, i jo 

sempre els dic que si volen ser bones mares han d’estar bé elles, elles volen el 

benefici dels nens però estan depressives i enganxades en el conflicte” 

10. Quins efectes creus que té en els i les menors la vivència de la violència que 

pateix la seva  mare?  



Fatal els implica el 100% en el seu procés de creixement evolutiu i emocional, a 

vegades les agressions és donen quan no hi ha menors  peo en lo relacional es 

capta. 

11. Creus que un maltractador pot ser un bon pare? 

Crec que l’agressor pot ser bon pare perquè la conjugalitat pot estar separada de la 

parentalitat; l’agressor és violent amb la dona però no ho és amb la gent del carrer 

ni amb els fills. Si més no, no es pot generalitzar, hauríem de veure què és ser bon 

pare, per exemple a l’hora de posar límits una dona pot ser permissiva i el pare pot 

saber posar límits. No crec que tots els homes violents amb les seves dones siguin 

mals pares.” ( 

12. Quina educació creus que pot donar un maltractador als seus fills i filles? 

Depèn si separa la parentalitat de la conjugalitat. 

13. Voldries afegir alguna cos més? 

No crec amb famílies sense recursos sinó professionals poc hàbils. 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

 

  

  



 

 

 

  



  



 

 

 

  



 


