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Vídeo: Què passa amb les visites als fills en casos de violència de
gènere?
Data: 25 de novembre de 2015
Mitjà: TV3, Telenotícies nit, minut 02:23-02:49; 25:40-28:15. Durada 4‘
08’’.
Resum: Dones que han viscut i denunciat violència masclista alerten
que la justícia sovint manté el règim de visites dels seus fills i filles al
pare agressor en contra de la voluntat dels nens.

TV3: una defensa de la protecció de menors en casos de
violència masclista, sense una conclusió clara
La informació de TV3 explica amb claredat el patiment dels i les menors fills de pares
processats o condemnats per exercir violència contra les seves mares, als qui la
Justícia manté el règim de visites. No obstant, no ofereix una conclusió diàfana en què
es prioritzi la protecció de les criatures per sobre del manteniment del vincle patern
tant quan no volen veure el pare com quan hi ha risc per a elles.
La notícia documenta els impactes negatius de les decisions judicials amb diversos
testimonis. Dues dones van denunciar violència masclista, i el jutjat va mantenir el
règim de visites amb el pare, tot i la negativa explícita dels nens a veure'l. Una d'elles
va obtenir un ordre d'allunyament del maltractador, un clar indici que estava en un risc
extrem, i en va demanar un altre per al seu fill, però el jutjat la hi va denegar. Les
mares relaten el terror i el patiment profund que això va produir en les criatures.
En la mateixa línia, l'advocada Montserrat Tur titlla de “tòxica” la relació d'alguns
progenitors amb els fills i filles. Per això, reclama que la relació es tuteli i, si no, millor
que es trenqui per evitar-los danys. També en el vídeo, el psicòleg Oriol Ginès exposa
que hi ha pares que maltracten els fills com a eina per a controlar o fer mal a la mare.
Fins aquí els testimonis són clars a favor de prioritzar la protecció del menor. Ara bé, la
introducció de les declaracions del magistrat Carlos Pasqual opera en una lògica
diferent. El jutge admet, que per regla general, es prioritza el vincle patern, que
només es trenca en situacions excepcionals, que no concreta. A més constata que se'ls
critica per suspendre poc el règim de visites.
La postura relativista del magistrat es reforça amb la veu en off de la periodista: «la
Justícia es pronuncia sobre el règim de visites des d'un primer moment, quan encara
no hi ha sentència sobre els maltractaments del pare envers la mare». Així,
implícitament es supedita la protecció del menor a que hi hagués una sentència
condemnatòria.
Per arrodonir-ho, el vídeo deixa en la incertesa la conclusió: “en aquest debat hi ha en
joc la presumpció d'innocència, el risc del menor a ser víctima directa dels
maltractaments i el fet de quins valors i conductes pot transmetre un agressor cap als
seus fills».

Per contra, les fonts expertes corroboren els testimonis que prioritzen la protecció del
menor. Ester Garcia de l'Associació de Dones Juristes, per exemple, xifra en només un
3,1% la suspensió de visites paternes a menors quan les seves mares havien obtingut
una ordre d'allunyament del pare.
I també l'Informe del Grup de Treball d'Investigació sobre la Infància Víctima de
Violència de Gènere de l'Observatori Estatal de Violència de Gènere fa palès que en el
60% dels casos els pares maltractadors mantenen un alt nivell de conflicte i abús cap a
les mares durant el règim de visites.

Transcripció de la notícia
Imatge
Pla mig del presentador del telenotícies

Àudio
I en el dia internacional contra la
violència masclista, nosaltres ens
fixarem en què passa amb els fills
quan hi ha denúncia per
maltractaments. Les víctimes alerten
que la justícia tendeix a establir un
règim de visites amb el pare perquè
no es perdi el vincle.

Pla mig d'una dona coberta amb un mocador
a qui no se li veu la cara, il·luminació fosca.
Subtítol: Dia internacional de la violència
domèstica.
Fotografia en pla mig d'Angelina Jolie amb
marques de cops a la cara, que es desplaça
cap a una foto similar de Madonna. A sota,
es pot llegir la llegenda “No woman is inmune
from domestic abuse.
#STOPVIOLENCEAGAINSTWOMEN”. ( Cap
dona és immune al maltractament domèstic.
Prou violència contra les dones)

Quan un nen crida “Mama, si us plau,
si us plau, fes que se'n vagi aquest
home de casa és que...bueno, una
mare ha arribat al seu límit”.

Subtítol: Campanya internacional contra la
violència masclista.
El focus s'obre fins a un gran pla general on
apareixen moltes altres famoses maquillades
d'aquesta forma.
Pla mig del presentador amb un croma
darrere on apareixen les icones de la
campanya estatal contra la violència
masclista.

Aquesta és una de les moltes
campanyes que s'estan fent aquests
dies per a concienciar sobre la
violència masclista. A Catalunya, en el
que portem d'any hi ha hagut sis
homicidis de dones per violència
masclista, i més d'onze mil denúncies
per maltractaments. Quan hi ha fills
entremig, s'obre el debat entre
prioritzar el vincle entre els menors i
l'agressor, com fa la justícia quan hi ha
risc directe per al menor, o trencar
aquest vincle, com demanen les
víctimes del maltractament.
Pla mig d'una dona coberta amb un mocador “Vaig denunciar, jo vaig rebre una
a qui no se li veu la cara, il·luminació fosca. ordre d'allunyament, però vaig voler
tenir una ordre d'allunyament per al
meu fill que no vaig rebre.

Primer pla de la dona d'esquenes coberta
Per res del món volia veure el seu
amb un mocador.
pare! El meu fill estava aterrat. El meu
Pla mig d'una dona coberta amb un mocador fill va tindre malsons horrorosos”.
a qui no se li veu la cara, il·luminació fosca.
Pla general d'una dona seient en un banc al
carrer.
Pla mig contrapicat que enfoca una dona que
llegeix uns papers.
Pla detall de les mans mentre va passant
pàgines.
Pla mig de la dona parlant a càmera.

Pla general d'una sala amb taula i cadires.
Travelling de 180 graus que enfoca altres
sales.

Pla mig d'un home.
Subtítol: Carlos Pascual, magistrat Jutjat
Violència sobre la Dona Barcelona.

Pla mig d'una dona.
Subtítol: Montserrat Tur, advocada de família.

Pla detall d'un dibuix infantil a una pissarra.
Travelling a una casa de nines.
Pla detall d'una joguina.
Pla general d'una sala amb taula i cadires.

Pla mig d'un home.

Veu de la presentadora:
Víctimes de violència denuncien que la
justícia tendeix a establir un règim de
visites entre els seus fills menors
d'edat i l'agressor perquè prioritzen
que es mantingui el vincle entre el
pare i el menor.
“Imagina't, el nen es ficava dintre del
cotxe i no el podíem treure del cotxe.
O sigui, ni estirant amb ell. He sentit
una desprotecció molt gran, i he tocat
moltes portes”.
Quan consideren que el menor pot
estar en risc, les visites es fan en un
punt de trobada i estan supervisades.

“Se intenta no romper el vínculo
porque en principio, romper el vínculo
suele ser perjudicial para...para el
menor. La regla general es
mantenerlo. Entonces, si concurren
circunstancias en el padre, se
suspenderá. Si se suspende mucho o
poco, suele haber crítica de que
suspendemos poco.”
“Hem de dir-ho. Hi ha pares, hi ha
mares, que són tòxics pels seus fills. I
que seria millor que algú tutelés
aquella relació. I si no es tutelés, de
vegades millor que no hi hagués
aquesta relació. Però això, com a
societat, no ens agrada sentir-ho”.
Veu en off de la periodista:
La justícia es pronuncia sobre el règim
de visites des d'un primer moment,
quan encara no hi ha sentència sobre
els maltractaments del pare envers la
mare.

Subtítol: Oriol Ginès, psicòleg Associació
Connexus.
Pla detall dels peus d'un/a nen/a que camina
Pla mig de la part inferior del cos d'una nena
a un grontxador,

“Aquest pare, que a lo millor, no ha
fet una violència física directa cap al
fill o filla, comença a fer-la per poder
mantenir a la seva mare controlada,
comença a ser el centre de la
violència en aquestes visites, en
aquest règim de visites. Això és lo
que....lo que veiem”.
En aquest debat hi ha en joc la
presumpció d'innocència, el risc del
menor a ser víctima directa dels
maltractaments i el fet de quins valors
i conductes pot transmetre un
agressor cap als seus fills”.

