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PRESENTACIÓ

El Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l’Institut Català de
les Dones conté entre els seus fons, i disponible en préstec, àmplia
documentació

sobre

violències

sexuals,

que

masclistes caracteritzades per utilitzar el sexe

són

aquelles

violències

com a forma de control i

dominació sobre les dones.
En aquesta guia trobareu la informació classificada segons els aspectes
concrets de les violències sexuals i organitzada per tipologies documentals
com: manuals i monografies, audiovisuals, narratives i relats personals o
recursos en línia de lliure accés. A cada apartat trobareu una selecció bàsica
dels

materials

més

actuals

disponibles

i en

préstec

al

Centre

de

Documentació, a més, podeu consultar el fons complet sobre aquella temàtica
mitjançant l’enllaç:

Cliqueu aquí si voleu més informació

La referència bibliogràfica de cada document citat aporta la localització i les
principals dades orientatives de cadascun dels recursos que s’inclouen. Es pot
ampliar la informació, consultar tota la documentació ressenyada i sol·licitarla en préstec en el Centre de documentació Joaquima Alemany i Roca de
l'Institut Català de les Dones.
Agraïm a totes les institucions i entitats l’aportació dels seus documents i
recursos als fons documentals del Centre de Documentació Joaquima
Alemany i Roca.
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VIOLÈNCIES SEXUALS

Eva encadenada :
violencia sexual contra
las mujeres en el
mundo
10.04.04 Gom

Crímenes internacionales
de violencia sexual y
conflictos armados

Tratamiento penal de
la delincuencia sexual

10.04.04 Lir

17.03 Tra

Violencia sexual y
conflictos armados

Los Abusos sexuales a
menores y otras formas
de maltrato sexual

13.04 Lea

10.05 Lop

Las Violencias
machistas contra las
mujeres
10.04.04 Vio

Cliqueu aquí si voleu més informació

Tornar al sumari
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ASSETJAMENT SEXUAL

Acoso sexual y acoso
por razón de sexo :
actuación de las
administraciones
públicas y de las
empresas
10.04.05 Aco

Las Medidas disuasorias
frente al acoso sexual y
por razón de sexo

Dignidad e igualdad en
derechos : el acoso en
el trabajo

Guía sindical : la acción
sindical frente al acoso
sexual

Del acoso sexual :
aspectos penales

10.04.05 Rub

10.04.05.01 Sil

Acoso moral, sexual y
por razón de sexo en el
trabajo : un tratamiento
integral
10.04.05 Aco

10.04.05 Med

10.04.05.01 San

Cliqueu aquí si voleu més informació

Tornar al sumari
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ASPECTES PSICOLÒGICS DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL

Agresor sexual : casos
reales : riesgo de
reincidencia
10.04.03 Urr

¿Qué hacer con los
agresores sexuales
reincidentes?
10.04.03 Que

El Fenómeno de la
delincuencia sexual en
España : análisis y
propuestas de
intervención
10.04.03 Min

Delictes sexuals i
reincidència : un
estudi a les presons de
Catalunya
10.04.03 Del

Agresiones sexuales :
cómo se viven, cómo se
entienden y cómo se
atienden
10.04.04 Agr

SOS ... víctima de abusos
sexuales
10.04.04 Urr

Cliqueu aquí si voleu més informació

Tornar al sumari

6
dones.gencat.cat/centredoc

93 495 16 09

icd.centredoc@gencat.cat

Institut Català de les Dones

Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca

NARRATIVES I FICCIONS

Clara y su sombra

Una entre muchas

I* Pas

C-Una

Cada noche, cada
noche
N-Lop

Les cortines d’aire

Viaje al centro del
corazón

I** Cor

No, pare, no
N-Rou

N-Mar

Cliqueu aquí si voleu més informació

Tornar al sumari
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AUDIOVISUALS
Acusados
Pe-Acc
Drama sobre violència sexual que reflecteix la
incomprensió de la justícia i de la societat a través de
la violació que pateix una noia que en comptes de ser
considerada com una víctima és tractada com a
criminal davant el sistema judicial.

Anónima
Pe-Ano
Film que adapta el diari anònim escrit per una periodista
alemanya que va viure la caiguda de Berlín durant la
Segona Guerra Mundial. La protagonista vivia amagada
en un edifici quan el soldats soviètics varen arribar a la
ciutat i van cometre violacions a milers de dones. Es
tracta d'un testimoni únic que reflecteix la multitud de
abusos sexuals i la violència envers les dones que van
sofrir durant les últimes setmanes del Tercer Reich, i
com aquestes van assimilar-ho com a moneda de canvi
per ser protegides i poder sobreviure juntament amb les
seves famílies.
Elisa K
Pe-Eli
A l'Elisa, que farà onze anys a l'estiu, li agrada el seu
vestit blanc nou, amb llaços blaus. Però falta molt poc
perquè tot deixi de tenir importància. L'amic del pare
ha fet plorar l'Elisa i després li ha dit: «si deixes de
plorar et regalaré una polsera de plata». Ningú s'adona
del que ha passat. L'Elisa està solament una mica
estranya. I passen catorze anys, quatre mesos i alguns
dies. I un dia truca la seva mare i li demana,
espantada: «ajudeu-me, acabo de recordar una cosa
horrible»
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Evelyn
Pe-Eve
Evelyn viatja a Espanya des del seu poble natal al Perú.
Pensa que treballarà amb la seva cosina en un
restaurant, però és enganyada i segrestada per exercir
la prostitució en un club de carretera. Aquesta és la
història d'un rentat de cervell que transforma una noia
ingènua, de poble en una esclava sexual.

No tengas miedo
Pe-Not
Silvia és una jove marcada per una infància fosca i
estranya. Amb només 25 anys decideix refer la seva
vida i enfrontar-se a les persones, sentiments i
emocions que la mantenen lligada al passat. I en la seva
lluita contra l'adversitat, contra si mateixa, anirà
aprenent a controlar les seves pors i a convertir-se en
una dona adulta, propietària dels seus actes.

El Pájaro de la felicidad
Pe-Paj
Carmen és una dona de mitjana edat que es dedica a la
restauració d'obres d'art. Víctima d'un acte de violència
sexual, decideix canviar de vida amb la intenció de
superar el seu trauma físic i emocional. Abandona la
família, el treball i la seva parella per iniciar un viatge al
passat en solitari. El retrobament amb la seva vida
anterior, el contacte amb la natura i la visita inesperada
de la novia embarassada del seu fill, canviaran les seves
perspectives
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Paulina
Pe-Pat
Paulina és una jove advocada de Buenos Aires, amb una
carrera brillant per davant, que decideix tornar a la seva
ciutat natal per dedicar-se a l'activisme social, donant
classes de 'formació democràtica i difusió de drets' a
l'escola de la zona perifèrica més marcada per la pobresa
i la marginalitat. El seu pare, Fernando és el progressista
jutge de la localitat el qual, però, no està d'acord amb la
decisió de la seva filla. Unes setmanes després, mentre
torna a casa, és brutalment atacada i violada per una
patota, una banda de carrer. Davant la mirada atònita
dels qui l'envolten, i contra la voluntat del seu pare,
Paulina decideix tornar a treballar a l'escola, al barri on va ser atacada, sense
sospitar que els seus atacants són més a prop del que s'imagina. ¿Infringiries la
llei per trobar justícia?
Nagore
10.04.04 Nag
Documental sobre la violenta mort de l'estudiant
d'infermeria Nagore Laffage en mans d'un psiquiatre de
la Clínica Universitària de Pamplona durant les festes de
San Fermín de 2008. Recull els testimonis de familiars i
amics de la víctima, però inclou també els punts de vista
de les diverses parts implicades en el procés judicial: el
fiscal, els advocats de les dues parts, i representants
d'associacions contra la violència domèstica. Es tracta
d'un cas que ha obert una bretxa en diversos fronts:
d'una banda, la família de Nagore segueix amb la seva
lluita. En pocs anys, si el condemnat dóna mostres de bon comportament, li
concediran permisos per sortir de presó. L'acusació demana justícia per un nou
crim de violència contra una dona. D'altra banda, es debat la conveniència o no
d'usar jurat popular, una figura composta per persones que no tenen coneixements
jurídics.

Cliqueu aquí si voleu més informació

Tornar al sumari
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RECURSOS ELECTRÒNICS

Guia de actuación
contra la violencia
sexual

L'Abordatge de les
violències sexuals a
Catalunya

Guía para la
prevención de acoso y
abuso sexual a
mujeres en el deporte

Accés lliure

Accés lliure

Accés lliure

La Violencia sexual en
adolescentes de
Granada : cuando digo
no, es no

Protocol per a la prevenció i
abordatge de la prevenció
de l'assetjament sexual i
per raó de sexe a l'empresa
Accés lliure

Accés lliure

Projecte de formació
per a la prevenció
d'abusos sexuals
entre iguals en
adolescents
Accés lliure

Cliqueu aquí si voleu més informació

Tornar al sumari
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