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Comunicat Plataforma unitària contra les violències de gènere 

 

 

 

Benvolguda/benvolgut, 

 

Ens dirigim a tu perquè sabem de la teva implicació i treball en vers una societat lliure de 

violències masclistes. Com a Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere 

(PUCVG) ens preocupa igual que a tu que en els serveis i les institucions que atenen les 

persones en situació de violència, com les dones i els seus fills i filles, aquestes se sentin 

segures i no rebin cap tipus de revictimització. 

 

Encara i així, com hem assenyalat i insistit en els darrers anys, la violència vicària, aquella 

que reben les mares a través del danys als seus fills i filles, segueix sent un problema greu i 

de dimensions enormes. Durant anys, i encara actualment, moltes mares han estat jutjades 

com a instigadores d'una suposada falsa denúncia de violència i abusos cap als seus fills i 

filles, l'anomenat Síndrome d'Alienació Parental (SAP) o interferències parental. Un 

diagnòstic fals, que gràcies als darrers canvis legals en la llei de protecció a la infància i 

l'adolescència a nivell estatal i de la revisió de la llei 5/2008 a Catalunya, ha permès prohibir-

ne el seu ús sigui amb la denominació que sigui, com fa anys ja havia demanat en l'àmbit 

jurídic el CGPJ. 

 

De la mateixa manera, professionals de diferents àrees però en especial de la psicologia, han 

estat perseguides i sancionades per tractar els nens, nenes i adolescents que estaven en 

situacions de violència quan el pare agressor s'hi oposava, sense tenir en compte les 

valoracions de risc i la necessitat que expressava la mare víctima de violència. Actualment, 

també gràcies als canvis legals en el Codi Civil, poder tractar el fills i filles és possible quan 

la mare hagi estat valorada com a víctima o que el pare estigui sent investigat o condemnat 

per violència masclista, encara que aquest s'hi oposi. Un avenç parcial però important. 

 

Tant la defensa del SAP com la persecució i sanció de col·legiats i col·legiades del COPC, es 

va produir amb Juntes i Comissions Deontològiques en el passat, i encara que l'actual Junta 

encapçalada per Guillermo Mattioli creiem que no ha fet encara un posicionament prou ferm 

respecte a aquests temes, si ha significat clarament un canvi en l'abordatge del paper de 

psicòlegs i psicòlogues que treballen en violència o des d'una perspectiva de gènere i una 

preocupació real per les situacions de violència vicària. 
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Defensem la candidatura actual perquè ens garanteix que no integra persones significades 

en la defensa del SAP i altres falsos diagnòstics, per no fer un retrocés en antigues 

candidatures que tenen un posicionament negacionista de la violència, en especial de la 

violència vicària, i totalment contràries als avenços socials i legals que amb l'esforç de dones 

i homes compromeses amb la lluita contra les violències, com les de les més de 130 entitats 

que conformen la Plataforma, han aconseguit fins avui. 

 

Avui dia 1 i demà dijous dia 2, si ets col·legiat o col·legiada del Col·legi Oficial de Psicologia 

de Catalunya, o coneixes a professionals que ho siguin, siusplau vota la llista "El COPC ets 

tu" en les.eleccions junta de govern 

 

Al COPC no volem votar enrere. 

Barcelona, 1 de juny de 2022 
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