
Les violències masclistes vers les dones grans 
una aproximació feminista i interseccional

Nivell educatiu molt baix o baix

Tenen alguna discapacitat

Nivell de renda signi�cativament més
baix que el dels homes

Les dones no es veuen representades

No surten als mitjans ni a les campanyes de sensibilització

Quan es parla de gent gran no es parla de violències masclistes

Quan es parla de violències masclistes no es parla de dones grans

El discurs públic

Campanyes 
sensibilització 
violència que no 
tenen en compte 
les dones grans

Campanyes 
sensibilització 
violència que no 
tenen en compte 
la perspectiva 
de gènere

L'edatisme estructural invisibilitza les 
violències masclistes vers les dones 
grans que pateixen més l'impacte 
d'aquest tipus de violència

Hem patit violències masclistes de manera croni�cada

No coneixem els serveis i con�em més a les xarxes informals

Cada vegada se'ns sent i respecta menys

Demanem espais adaptats a nosaltres

Què diuen les dones?
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Adaptació dels recursos per a l'abordatge de les violències masclistes en dones grans

SI NO

A�rmen que manca coneixement i dades sobre aquesta realitat 

Identi�quen que les dones grans no s’apropen als recursos 

Demanen més formació per detectar i atendre les dones grans 
que pateixen violència masclista i protocols d’actuació

Què diuen les professionals?

Avaluació de risc adaptada a les dones grans

Recollida de dades quantitatives detallades i sistemàtiques 
sobre aquesta realitat

Perspectiva Interseccional als estudis, campanyes i 
polítiques públiques

Recollida de dades de les persones agressores

Incorporació legal dels tipus de violències especí�ques 
que afecten les dones grans

Intersecció entre la perspectiva de gènere i de cicle vital 
a les polítiques públiques i al discurs social

Campanyes de sensibilització que incloguin a les dones 
grans, evitant una imatge estereotipada i edatista-sexista

Accelerar la creació de protocols especí�cs

Facilitar formació especialitzada als equips d'atenció a les 
dones i als serveis d'atenció a les persones grans

Adaptar els canals d'informació i accés als recursos que 
puguin facilitar la sortida i recuperació de la violència 
masclista a les dones grans

Recomanacions

Tipus i àmbits de les violències

Abandonaments, 
negligències, 

violències 
econòmiques i 

psicoemocionals

L'àmbit domèstic 
és on es donen 
situacions de 

violència per part 
de parelles

Altres violències   
inclouen abusos 

per part de �lls/lles 
o de cuidadors/res

Les dones grans representen el 27% de les dones que viuen 
a Catalunya. Com totes les dones, estan exposades a la 
violència masclista, invisible i acceptada sota la intersecció 
entre el masclisme i l'edatisme. 

Una violència invisible i acceptada sota la intersecció entre 
el masclisme i l'edatisme.

Altres factors que augmenten la seva vulnerabilitat:


