
Defensa Personal és el dret natural i innat que ens permet repel·lir en l'acte tota 

agressió injusta. 

La Defensa Personal, desenvolupada dins de la RFEJYDA, és un instrument de 

formació i aplicació física que comprèn un conjunt de coneixements, actituds, habilitats 

i tècniques corporals que ens van a permetre tant la pròpia protecció i defensa com 

altres labors d'ajuda o protecció a tercers. 

La nostra D.P. promou una autonomia personal, física i mental, en mètodes de 

prevenció, evasió, autodefensa i intervenció enfront de situacions d'amenaça, conflicte 

o agressió permetent-nos avaluar i saber què fer i actuar amb èxit, en curta o mitja

distància, amb els propis mitjans o material de suport (elements o armes), enfront d'un

o diversos adversaris, armats o no.

La Defensa Personal per a la Dona,
 
li permetrà preveure, avaluar, saber què fer i com

a conseqüència actuar davant situacions d'amenaça, conflicte o agressió. 

Secundàriament aquest coneixement servirà fins i tot per realitzar labors d'informació, 

ajuda o protecció a terceres persones. 

En relació amb situacions d'elevada pressió o risc i també com a prevenció o ajuda en 

Violència de gènere nostra DPM tracta d'ajudar a la dona a superar les seves pors 

reforçant la seva autoestima, valia i propi reconeixement dotant-li alhora de poder i 

mitjans per actuar, enfrontar-se, si escau, i sortir indemne. 

OBJECTIU CONCRET DE LA D.P.

L'objecte concret és el coneixement de mètodes de prevenció, avaluació, estratègies i 

tècniques per possibilitar un ús lícit de les mateixes en cas de necessitat. 

Tal és, per exemple, la preservació de la integritat física i els béns propis o aliens i fins 

i tot, si escau, com a complement d'un desenvolupament professional relacionat amb 

la seguretat i, o la defensa de la legalitat i la justícia. 

L'entrenament en D.P. ens va a portar a l'eficàcia i
 
ens exigirà per a això:

• Mentalitat, actitud i formació adequades

• Velocitat d'execució i

• Control en tot el procés

S'haurà de conjuntar, per a això, el domini del moviment tècnic amb el propòsit 
perseguit en la seva realització.  

PER A LA DONA: 

DEFENSA PERSONAL: DEFINICIONS 

QUE ÉS LA DEFENSA PERSONAL:      




