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Llançament del projecte Fathers Rock per promoure el compromís 
dels homes en les funcions de cura i prevenir la violència de gènere 
 

19 de març de 2022 

 
Un projecte a escala de la UE desenvoluparà un model de cooperació entre serveis 

per donar suport a la implicació dels homes en la criança i la cura corresponsables, i 

orientar la responsabilitat dels homes que són (esdevinguin) pares. 

 

A partir del febrer de 2022, cinc socis d'Espanya, Itàlia, Àustria i Alemanya s'han unit per treballar en el 

projecte "Fathers Rock" a tota la UE, que la Comissió Europea va optar per donar suport amb el seu 

programa CERV. 

 

La paternitat compromesa està relacionada amb una probabilitat reduïda de violència perpetrada per 

homes. D'altra banda, en el procés de convertir-se en pares també sorgeixen tensions que poden 

augmentar els riscos de violència, especialment perjudicials en aquest període tan delicat. Per tant, 

donar suport als pares en aquest moment crucial els pot permetre fer front i esdevenir companys de 

suport i pares compromesos. La implicació dels pares en la cura de les seves parelles i fills millora el 

benestar del desenvolupament dels fills, així com dels pares i la seva relació. 

 

“Treballar amb els pares per entendre com el seu comportament pot tenir impactes positius o 

negatius en els seus fills és crucial per a la seguretat i el benestar dels nens i les mares. Professionals 

de diferents àrees poden treballar junts i tenir un paper crucial en això”, comenta Marianne Hester, 

membre del Consell Assessor. 

 

Paternitat compromesa i prevenció de la violència 
L'embaràs i el part poden suposar un major risc de tensions i conflictes en la parella, cosa que pot 

provocar violència de gènere. D'altra banda, l'embaràs i el part 
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també presenten una oportunitat per implicar els homes a través d'una transformació cap a 

masculinitats més cuidadores. 

La investigació sobre la paternitat implicada a més de 23 països del món va concloure que "una major 

implicació dels homes en el treball diari de cura aporta beneficis per a tothom. Tenir els pares 

implicats és bo per a la igualtat de gènere. És bo per a la salut de les dones. Condueix a millors 

relacions dins de les parelles i es pot relacionar amb una reducció de les taxes de violència dels homes 

contra les dones. També és bo per als nens. Hi ha nombroses evidències d'arreu del món que la 

paternitat compromesa té un impacte positiu en els nens i les nenes, i en les relacions que tindran 

com a adults. Les noies estan més empoderades i els nois tenen més probabilitats de creure en la 

igualtat de gènere i de compartir el treball no remunerat si veuen que els seus pares fan el mateix".1 

 

Els serveis perinatals com a clau per a la paternitat compromesa i la 

prevenció de la violència 

 
Els homes que esdevenen pares no són abordats sistemàticament per l'atenció perinatal i les mesures 

familiars. Molts pares creuen que no trobarien útil el suport perinatal tradicional, ja que creuen que 

aquests serveis es desenvolupen tenint en compte les mares. Aparentment, els pares continuen 

sentint-se ignorats pels serveis de maternitat i familiars al voltant del naixement del seu fill i durant el 

període postnatal, cosa que sovint pot crear sentiments d'impotència i aïllament. (3) 

 

La paternitat, voler ser un bon pare i reduir els efectes adversos de la violència de gènere sobre els 

seus fills són alguns dels motivadors més importants per als homes que utilitzen la violència per 

buscar ajuda i assistir a un programa de canvi de comportament, fent dels serveis de suport perinatal 

un lloc privilegiat per derivar els agressors a aquests programes. 

Malauradament, la majoria dels serveis relacionats amb l'embaràs, el part i l'educació primerenca no 

aconsegueixen implicar els pares oferint suport dissenyat específicament per a ells i per abordar la 

violència de gènere. 

Els serveis perinatals i els programes de paternitat estan en una posició única per donar suport als 

homes en aquesta conjuntura, i poden jugar un paper en la prevenció de la  violència mitjançant una 
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àmplia educació sobre les relacions i derivacions a les agències adequades, com ara els programes per 

a perpetradors. 

 

“Els professionals dels serveis perinatals i de l'educació infantil es troben en una posició privilegiada 

per identificar riscos de violència masclista i derivar aquests casos als serveis corresponents. El 

projecte Fathers Rock potenciarà la capacitat d'aquests professionals per fer front a aquest fenomen 

complex i multidisciplinari oferint-los formació gratuïta i desenvolupant conjuntament estratègies per 

implicar els homes en aquests serveis”, afirma la Dra. Berta Vall, professora associada de Blanquerna. 

 

El Consorci Fathers Rock desenvoluparà capacitats per als serveis de primera línia per identificar i 

derivar la violència de gènere, i per a la implicació dels pares i el treball sobre les masculinitats 

cuidadores, i difondrà recomanacions institucionals per a la prevenció de la violència masclista i la 

salvaguarda de la infància en diverses agències, als tres països implementadors i a Europa. 

 

Sobre el Consorci del projecte: 
El projecte Fathers’ Rock es durà a terme per un equip internacional i interdisciplinari format per: 

● Fundación Blanquerna, organització de recerca i educació dins de la Facultat de Psicologia, 

Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull, Espanya 

● Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials. ONG sense ànim 

de lucre que troba en la violència de gènere el seu principal camp d’especialització i activitat, 

ofereix programes d’intervenció per dones, nenes, nens, joves, i homes agressors, Espanya 

● CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG i programa per agressors centrat en 

la intervenció en la violència de gènere contra les dones i nens, promovent el treball amb 

homes que actuen amb violència en les relacions afectives, Itàlia 

● VMG, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, l’Associació per Qüestions 

Masculines i de Gènere a Estíria ofereix recerca i educació sobre masculinitats cuidadores i en 

prevenció de la violència, treball de reflexió de gènere amb homes i nens al voltant de la 

prevenció de la violència, masculinitats, diversitat i interseccionalitat, Àustria 

http://recerca.blanquerna.edu/grpf/?lang=es#:%7E:text=El%20Grupo%20de%20Investigaci%C3%B3n%20de,familia%20tanto%20preventivos%20como%20terap%C3%A9uticos
http://recerca.blanquerna.edu/grpf/?lang=es#:%7E:text=El%20Grupo%20de%20Investigaci%C3%B3n%20de,familia%20tanto%20preventivos%20como%20terap%C3%A9uticos
https://conexus.cat/
https://www.centrouominimaltrattanti.org/
https://vmg-steiermark.at/forschung
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● WWP EN, la xarxa europea pel treball amb homes que exerceixen violència de gènere, 

Alemanya i Europa 

 
Un Consell Assessor extern supervisarà i donarà suport a l’Equip 

● Marianne Hester, Professora Afiliada i destacada investigadora en violència de gènere a la 

Universitat de Göteborg, i Catedràtica de Gènere, Violència i Política Internacional a la School 

for Policy Studies de la Universitat de Bristol.  

● Annina Lubbock, assessora tècnica superior en matèria de gènere i focalització de la pobresa, 

experta en el compromís de les institucions regionals i nacionals entorn de la igualtat de 

gènere i la integració en la cooperació multilateral. 

●  Andrea Santoro, Presidente de Cerchio degli Uomini i Giardino dei Padri per al compromís 

amb la paternitat amb especial atenció a l'orientació als homes que són (van a ser) pares, la 

paternitat conscient i el treball sobre la masculinitat. 

 
 

Contacte Mitjans de Comunicació 
Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu 

Berta Vall - FPCEE Blanquerna, Università Ramon Llull - bertavc(at)blanquerna.url.edu  

www.work-with-perpetrators.eu/fathersrock 
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