
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA AL BAIX LLOBREGAT: 
DE LA HISTÒRIA DEL FEMINISME ALS FEMINICIDIS ACTUALS 

 
 
En aquest treball de recerca s'ha realitzat un estudi acurat i exhaustiu sobre el fenomen de la violència masclista de 
manera esglaonada en el temps i en el territori, tot atenent diverses disciplines, amb el propòsit d'elaborar una anàlisi 
el més equànime possible. 
 
D'antuvi, he considerat primordial fer un estudi historiogràfic sobre el paper de la dona des de la prehistòria fins a 
l'actualitat, per tal d’establir un nexe evolutiu entre els diversos fenòmens que han condicionat els rols de gènere 
característics de cada etapa. 
Un cop aprofundida la cronologia, he procedit a fer referència al moviment transcendental de quatre filòsofes, 
polítiques i activistes en relació amb els drets de la dona, les quals han esdevingut determinants per a l'optimització 
del benestar social actual. 
 
Per introduir la delimitació territorial de la problemàtica a escala comarcal, he partit d'una anàlisi de dades global 
sobre les actuals tendències conductuals violentes, en homes i dones. 
A més, m'he ajudat de les accions contemplades en la Legislació Espanyola per tal de fer una aproximació a les 
mesures de protecció vigents i al seu funcionament legal a l’Estat.            
                                                                                                              
Finalment, he clos la recerca amb una interpretació de l’informe numèric de dades recollides pel 
Consell General del Poder Judicial a la zona del Baix Llobregat, amb la finalitat de valorar l'efectivitat 
de les mesures aplicades i contrastar-les respecte a altres anys i territoris, juntament amb una 
ampliació als casos de tres víctimes de feminicidi. 
 
En conclusió, el meu objectiu global ha estat crear un esperit de conscienciació i visibilització sobre 
una realitat, que, lluny de reduir-se únicament al sector femení, afecta tota la població com  
a conjunt, raonament que culmina amb la demostració que una unitat col·lectiva no 
pot funcionar amb tota la seva esplendor si es prescindeix de la meitat dels seus components. 
 

“La victoria total, completa, aplastante de un bando 
sobre el otro, cargará al vencedor con la responsabilidad 
de todos los errores cometidos y proporcionará al 
vencido la base de la futura propaganda, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras”  
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