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Aquesta diagnosi s’ha fet en el marc de l’elaboració dels protocols davant de les violències 

sexuals en espais d’oci al Consell Comarcal del Bages per tal que aquest protocol s’ajusti a la 

realitat del territori.  

Les dades obtingudes mitjançant aquest procés -i la seva anàlisi- són el punt de partida 

per, posteriorment, poder vincular els resultats amb les accions concretes en prevenció, 

detecció, atenció i recuperació. 

L’elaboració d’aquesta diagnosi sobre les violències sexuals ha suposat desenvolupar un 

procés sistemàtic de recollida d’informació, valoració i anàlisi d’aquesta informació per tal 

de conèixer les dades – quantitatives i qualitatives– i especificitats del territori entorn a les 

violències sexuals, tant a escala general com relacionades amb els àmbits concrets dels 

espais d’oci i de festes.  

La diagnosi s’ha desenvolupat des d’una perspectiva de gènere en clau feminista i 

interseccional, tant en l’elecció de variables i continguts per avaluar, com en la metodologia 

que s’ha fet servir.  És a dir, posant en la pràctica del procés els requeriments teòrics inclusius 

propis del feminisme. D’aquesta manera, s’ha procurat la participació de grups de 

persones directament implicades en el protocol, tant en l’àmbit tècnic i professional, 

com a escala comunitària.1  

Cal mencionar que aquesta diagnosi s’ha elaborat de març a juliol del 2020, coincidint 

en un moment excepcional degut a la pandèmia mundial provocada per la Covid-19, 

en que ha calgut reformular el plantejament inicial i repensar les metodologies 

participatives  doncs, degut al confinament no s’han pogut realitzar de forma presencial i 

el format online a limitat algunes de les eines i dels resultats esperats. 

Característiques de la comarca del Bages 

El Bages és una comarca situada a la Catalunya Central fent frontera amb vuit altres 

comarques (Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, 

Segarra i Solsonès). Està formada per 30 municipis i la seva capital és Manresa. Té una 

1 Basat en la Guia per l’elaboració de protocols davant de les violències sexuals en espais 

públics d’oci- diputació de Barcelona 
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superfície de 1.092,3 km2 i  al 2019 comptava amb un total de 178.885 habitants, amb un 

50,5%  de dones i un 49,5%  d’homes. La població per municipis és la següent2: 

Població habitants Població habitants 

Aguilar de Segarra 288 Mura 224 

Artés 5.698 Navarcles 5.977 

Avinyó 2.275 Navàs 6.020 

Balsareny 3.159 Pont de Vilomara i Rocafort 3.830 

Callús 2.140 El Rajadell 548 

Cardona 4.636 Sallent 6.659 

Castellbell i el Vilar 3.647 Sant Feliu Sasserra 602 

Castellfollit del Boix 436 Sant Fruitós de Bages 8.703 

Castellgalí 2.062 Sant Joan de Vilatorrada 10.936 

Castellnou de Bages 1.397 Sant Mateu de Bages 603 

Fonollosa 1.453 Sant Salvador de Guardiola 3.179 

Gaià 175 Sant Vicenç de Castellet 9.523 

Manresa 77.714 Santpedor 7.554 

Marganell 266 Súria 5.942 

Monistrol de Montserrat 3.034 Talamanca 206 

Els objectius marcats de la diagnosi han estat els següents: 

- Obtenir dades quantitatives i qualitatives respecte les violències sexuals en general 

i en els espais d’oci en concret. 

- Conèixer les dinàmiques masclistes que es donen en els espais d’oci. 

- Conèixer els circuits, serveis i protocols que existeixen en el territori. 

- Reflexionar sobre les dades i informacions obtingudes. 

La definició i concreció de les eines d’anàlisi es van establir conjuntament amb el grup motor 

del procés d’elaboració del protocol. Aquest grup motor ha estat format per personal tècnic 

del Consell Comarcal que han anat definint les línies i metodologies així com revisant i 

planificant el procés de diagnosi juntament amb l’equip coordinador de Dones amb 

Empenta. 

2 Segons dades de l’IDESCAT 2019 
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 A continuació us presentem les eines que s’han utilitzat per elaborar la diagnosi: 

• Anàlisis documental: S’ha revisat i analitzat diversos documents proporcionats pel

Consell Comarcal

o III Pla d’Igualtat del Gènere a la comarca del Bages. Elaborat al març del 2016

o Diagnosi del Pla Comarcal de Joventut 2020-2023 del Bages. Elaborada al març del

2020 

o Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i

intersexuals (LGTBI) 2018-2021- Elaborat al juny de 2018

• Qüestionaris: Instrument estructurat a partir de preguntes tancades i obertes que han

permès obtenir una fotografia exploratòria dels hàbits d’oci nocturn tant pel que fa la

quantitat de temps d’oci nocturn, els espais freqüentats i percepció d’inseguretat

dels mateixos, l’ús de substàncies, el coneixement de violències sexuals3 que tenen

lloc durant l’oci nocturn i la vivència en primera persona de les mateixes, i alhora el

coneixement o no dels serveis d’atenció a la dona i/o serveis d’intervenció

especialitzada en violències masclistes. Així mateix, s’han inclòs preguntes que fan

referència de forma directa a les vivències de persones LGTBI+.

Degut a que l’objectiu de l’estudi era exploratori i que la situació de confinament de la

població per  la crisi de la COVID-19 ha generat una dificultat extra per arribar al total de

la població, hem treballat amb un mostreig no probabilístic utilitzant la tècnica de

bola de neu a través del personal tècnic de l’ens municipal i seleccionant-la per

quotes (sexe i edat). El qüestionari tenia format digital i anònim i s’ha difós a través de

les xarxes socials i dels contactes del personal tècnic del Consell, sense demanar dades

personals que permetin identificar les persones que han respost.  En tot moment s’han

anat supervisant les respostes poder obtenir representació de tots els grups d’edat i

sexe.

• Entrevistes: Consistents en una conversa amb persones que l’equip motor del projecte

ha valorat que pel seu càrrec, professió o implicació social, ens han permetrien obtenir

3 Segons l’article 4 de la Llei 5/2008 del 24 d´abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: la violència 

sexual comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, nenes i adolescents, inclosa 

l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació 

emocional, de relacions sexuals amb independència del tipus de relació que la persona agressora pugui tenir amb 

la dona o menor.  
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informació de profunditat i de primera mà en relació als objectius fixats. S’ha utilitzat el 

mateix guió pels diferents agents entrevistats  per poder-ne obtenir dades quantitatives 

i qualitatives.  

S’ha entrevistat un total de 14 persones en un total de 9 entrevistes: 

o Professionals de diverses àrees: joventut, acollida, serveis socials...

o Professionals dels serveis especialitzats en violències masclistes, atenció a la dona

i/o persones LGBTI (SIADs i SAI)

o Representants d’entitats feministes

o Joves vinculades al programa Àngels de Nit

o Joves de perfils diversos– Previsió 5 o 6 joves amb realitats diverses, finalment només 2.

o Representant polítics

Com agents claus i estratègics es va proposar poder fer trobada  a professionals de la 

salut i seguretat (policia, mossos...), però la situació provocada la COVID, va impedir 

poder accedir a persones d’aquests perfils professionals. 

• Grups de discussió: Tècnica de producció de discursos col·lectius per part d’un grup de

persones  reunides entorn de la temàtica objecte d’estudi. Amb els grups de discussió es

busca aconseguir informacions relacionades amb les percepcions, opinions, sentiments

i coneixements sobre el tema tractat.

Inicialment es proposaven diversos grups de discussió sobretot amb ciutadania 

organitzada i no organitzada, amb grups de professionals  i càrrecs electes però arrel de 

la COVID-19 es van anar transformant en entrevistes de 1 o 2 persones, i es va proposar 

agrupar algunes de les persones i  fer un grup encara que fos via videoconferència.  

Es van arribar a plantejar dos grups: un de càrrecs electes de municipis diversos i un de 

joves de perfils diversos. Únicament es va portar a terme un grup de discussió amb 

càrrecs electes, el de joves es va acabar transformat amb una entrevista doble, perquè 

no es va arribar a trobar una data coincident.   

Finalment hem pogut fer una conversa amb profunditat mitjançat entrevista i grups de 

discussió a un total de 17 persones del diferents agents clau i estratègics proposats a 

proposades pel grup motor: 5 persones de la ciutadania organitzada o no, 7 

professionals de diferents àrees i 5 càrrecs electes.  Sinó hagués estat per la COVID-19 i 

confinament estava previst que els grups de discussió ens permetessin recollir opinions 

de moltes més persones. 
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Els resultats obtinguts els hem separat en dues parts,  una primera part amb la informació 

extreta dels qüestionaris i una segona part amb el buidat i anàlisi qualitatiu organitzat en 

quatre blocs: prevenció, detecció, atenció i reparació. 

4.1 INFORMACIÓ DEL QÜESTIONARI 

El qüestionari ha estat respost, durant el període del 29 d’abril de 2020 fins el 28 de maig de 

2020 per un total de 233 persones i s’ha fet per conèixer la opinió i percepció de la població 

jove d’entre 12 i 29 anys. Tots els qüestionaris s’han respost de manera vàlida.  

El qüestionari estava estructurat en 7 seccions i per l’anàlisi de les dades s’ha mantingut, 

generalment, aquesta estructura: 

1. Dades generals

2. Oci nocturn

3. Percepció de seguretat

4. Violències sexuals cap a terceres persones

5. Violències sexuals en primera persona

6. Violències LGBTifòbiques

7. Serveis especialitzats

S’han fet un total de 49 preguntes, en l’anàlisi de les dades he marcat amb un asterisc (*) 

aquelles preguntes que eren obligatòries contestar i hem especificat les preguntes obertes 

posant les inicials entre parèntesi al costat de la pregunta (PO), així mateix, a sota de cada 

pregunta, hem marcat el total de respostes obtingudes. 

Només s’han marcat vuit preguntes com a obligatòries perquè s’ha cregut que era la 

informació bàsica que calia saber de les persones que contestaven i perquè moltes 

preguntes van dirigides a un col·lectiu concret (dones, persones LGBTI,...), per tant, si no en 

formaves part no calia respondre-les. 

Preguntes 

obligatòries 

Preguntes no 

obligatòries 

Preguntes 

tancades 
Preguntes obertes 

8 41 36 13 

4. RESULTATS OBTINGUTS
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En aquest document, tot i que s’han mantingut l’estructura original del qüestionari per fer-

ne el seu buidat, només i apareixen aquelles preguntes i respostes que hem cregut més 

rellevants, així com dades que no apareixen al qüestionari però que corresponen al 

creuament de dades entre dues o més preguntes. 

Alguns anàlisis de resposta s’han separat segons respostes de dones i homes, en aquests 

casos sovint no s’han posat altres identitats perquè només una persona s’ha identificat com 

a no binaria i per tant les seves respostes no son representatives. 

4.1.1 DADES GENERALS 

En quin municipi vius? * 

233 respostes 

A la pregunta sobre el municipi de residència, els municipis on més gent a participat 

proporcionalment al nombre d’habitants han estat Artés, Sant Fruitós del Bages, Sant 

Salvador de Guardiola i Navarcles. En nombres absoluts qui més participació ha tingut és 

Manresa (33,5% de les respostes), Artés (15% de les respostes) i Sant Fruitós del Bages (8,6%). 

Entre els municipis de menys de 1.000 habitants només ha respost una persona d’un 

municipi i dels de més de 1.000, hi ha cinc municipis on només ha respost 1 persona o cap. 

En total tenim representació de 10 municipis de la comarca. 

Les persones que han manifestat viure a altres llocs fora de la comarca tenen relació amb 

alguna població perquè és on viu la família, amics i/o hi ha viscut anteriorment. 

En la primera columna hi trobareu el municipi, en la segona el nombre d’habitants i en la 

tercera el nombre total de respostes obtingudes en el qüestionari: 

Municipi Hab. Resp. Municipi Hab. Resp. 

Manresa 77.714 78 Avinyó 2.275 2 

Sant Joan de 

Vilatorrada 
10.936 11 Callús 2.140 2 

Sant Vicenç de 

Castellet 
9.523 13 Castellgalí 2.062 1 

Sant Fruitós de 

Bages 
8.703 20 Fonollosa 1.453 1 

Santpedor 7.554 7 Castellnou de Bages 1.397 0 

Sallent 6.659 7 Sant Mateu de Bages 603 0 
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Navàs 6.020 0 Sant Feliu Sasserra 602 0 

Navarcles 5.977 13 El Rajadell 548 1 

Súria 5.942 10 Castellfollit del Boix 436 0 

Artés 5.698 35 Aguilar de Segarra 288 0 

Cardona 4.636 7 Marganell 266 0 

Pont de Vilomara i 

Rocafort 
3.830 5 Mura 224 0 

Castellbell i el Vilar 3.647 2 Talamanca 206 0 

Sant Salvador de 

Guardiola 
3.179 7 Gaià 175 0 

Balsareny 3.159 2 Altres - 6 

Monistrol de 

Montserrat 
3.034 0 

Amb quin gènere t’identifiques?* 

233 respostes 

Del total de respostes, un 80% s’han identificat com a dona i un 18% com a home, 3 

persones han preferit no contestar (n/c) i 1 s’ha identificat com a no binària. 

Gènere Total % 

Dona 187 80% 

Home 42 18% 

No binari 1 0'4% 

n/c 3 1% 

TOTAL 233 100% 

80,26%

18,03%

0,43%

1,29%

Amb quin gènere t'identifiques?*

233 respostes

Dona

Home

No binari

Prefereixo no
contestar
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Del total de respostes, 47 persones s’identifiquen com a persones LGBTI (20,17% del 

total),  aquesta dada no era preguntada explícitament i per tant no podem assegurar que 

sigui 100% fiable però s’ha deduït de les respostes donades en la pregunta “Amb quin gènere 

t’identifiques” i en l’apartat de violències LGBTIfòbiques. Així, un 21% del total de dones que 

han contestat el qüestionari s’identifiquen com a persones LGBTI i un 12% dels homes 

també. 

Persones LGBTI Número 
% sobre el total de 

persones LGBTI 

% sobre el total de la seva 

identitat de gènere 

Dona 41 83,67% 21,93% 

Home 6 12,24% 14,29% 

No binari 1 2,04% 100,00% 

N/C 1 2,04% 33,33% 

Total 47 100% 20,17% 

Quina edat tens?* 

233 respostes 

S’han aconseguit respostes de totes les franges d’edat proposades en uns percentatges 

similars, en excepció de la franja 12-14 anys que només representen un 5% de les respostes. 

En a columna del % hi hem posat el percentatge sobre el total de les persones del seu gènere. 

Les dades segons franges d’edat i gènere són les següents:  

83,67%

12,24%

2,04% 2,04% Persones LGBTI

Dona

Home

No binari

Prefereix no contestar
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Franja 

d’edat 
Dona % Home % 

No 

binari 
N/C Total % 

12-14 10 5% 2 5% 0 0 12 5,15% 

15-16 33 18% 18 43% 0 1 52 22,32% 

17-18 54 29% 3 7% 0 0 57 24,46% 

19-20 23 12% 5 12% 0 0 28 12,02% 

21-24 30 16% 7 17% 1 0 38 16,31% 

25-29 37 20% 7 17% 0 2 46 19,74% 

4.1.2  OCI NOCTURN 

Durant l’últim any amb quina freqüència has sortit de nit? 

233 respostes 

El 65% de la gent jove acostuma a sortir entre varis cops a la setmana i un cop al mes. 

5%

18%

29%
12%

16%

20%

Quina edat tens?*

233 respostes

12-14

15-16

17-18

19-20

21-24

25-29

27%

38%

19%

10%

6%

Durant l'últim any, amb quina freqüència has sortit de nit?

233 respostes

Entre un o varis cops a la setmana

Entre un cop a la setmana i un al
mes

Entre un cop al mes i un cada tres
mesos

Menys d'un cop cada tres mesos

No he sortit en l'últim any
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Dona % Home % 
No 

binari 
N/C Totals % 

Entre un o varis cops a la 

setmana 
54 29% 8 19% 1 0 63 27% 

Entre un cop a la setmana i 

un al mes 
73 39% 15 36% 0 1 89 38% 

Entre un cop al mes i un cada 

tres mesos 
39 21% 5 12% 0 1 45 19% 

Menys d'un cop cada tres 

mesos 
16 9% 7 17% 0 0 23 10% 

No he sortit en l'últim any 5 3% 7 17% 0 1 13 6% 

Totals 187 100% 42 100% 1 3 233 100% 

Amb quina freqüència visites els següents llocs? – 146-233 respostes 

Analitzant la gràfica veiem que el 96% de la gent jove va molt poques vegades o mai a raves 

i afters  i un 70% manifesta anar molt poques vegades o mai a pàrquings o botellons. Per 

contra, els llocs que freqüenten sovint o molt sovint son festes populars (59%),  bars (42%) i 

pubs i concerts i festivals (40%) . 

En aquesta taula es poden veure les respostes segons llocs freqüentats, en la penúltima 

columna teniu el total de respostes per cada ítem i en l’última columna trobareu el % sobre 

el total de respostes d’aquell ítem marcat en taronja o blau segons si el majoria de respostes 

estan en sovint/molt sovint o en el mai/poques vegades, respectivament.  

llocs visitats Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total % 

Pàrquing o 

botellón 
106 56 34 25 10 231 70% 

Raves 201 21 7 1 1 231 96% 

Bars/pubs 43 43 50 36 61 233 42% 

Discoteques 57 41 58 41 35 232 42% 

Afters 199 21 7 1 2 230 96% 

Festes 

populars 
10 22 64 70 66 232 59% 

Festes a casa 46 54 54 49 29 232 34% 

Places i parcs 70 59 50 28 24 231 56% 

Concerts i 

festivals 
25 57 56 58 35 231 40% 

Altres 81 27 22 5 11 146 74% 
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Què tens en compte a l'hora d'escollir un lloc on sortir de nit? (PO) 

205 respostes 

La majoria de les persones joves tenen en compte el tipus de gent que hi haurà a les festes, 

l’ambient i la música que s’hi trobaran.  

Consum de substàncies i agressions sexuals i LGBTIfòbiques 

Es va consensuar amb el Grup Motor treure la pregunta relacionada amb el consum de 

substàncies en generals, però es va mantenir la pregunta del consum per part de la persona 

agressora en l’apartat de violències sexuals i LGBTIfòbiques viscudes en primera persona. 

Aquesta pregunta l’hem canviada d’apartat per relacionar-la amb el  consum. 

El primer gràfic representa el consum de la persona agressora en les violències sexuals 

patides en primera persona. 

En cas d’haver patit algun tipus de violència sexual, en quin estat consideres que es 

trobaven les persones que et van agredir?  

91 respostes 

En aquesta pregunta la majoria de dones valora que els agressors no havien consumit o 

havien consumit poc (entre un 75 i 80%) . 

32%

29%

20%

11%

8%

Factors que tenen en compte

Gent Ambient Música Localització Seguretat
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En cas d'haver patit qualsevol agressió LGTBIfòbica, en quin estat consideres que es 

trobaven les persones que et van agredir?  

47 respostes 

El següent quadre fa referència a la percepció de les persones LGBTI agredides del consum 

de la persona agressora. Aquí es fa més evident que les persones agressores no tenen 

perquè consumir quan porten a terme una agressió, doncs entre un 87 i un 95% no ho 

havien consumit o havien consumit poc, en excepció de l’aprofitament d’una situació de 

vulnerabilitat que baixa fins a un 69%. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Insults, rialles,
crítiques,

ridiculització

Amenaces verbals,
degradar, humiliar

Escopir, cops,
tocaments sexuals o
no sexuals, agressió

sexual

Aprofitament d'una
situació de

vulnerabilitat
(minoria, anar

begut/da)

Consum de la persona agressora

47 respostes

1-No havien consumit 2-Havien consumit poc 3-Havien consumit bastant

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Consum de la persona agressora

1-No havien consumit 2-Havien consumit poc 3-Havien consumit bastant
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4.1.3 PERCEPCIÓ D’INSEGURETAT 

Com et desplaces?* 

233 respostes 

En la següent gràfica veiem les dinàmiques de desplaçament de la gent jove, la majoria de la 

es desplaça a peu (66%), o en cotxe, el propi (56%) o els porta algú (43%). En aquesta 

pregunta podien marcar més d’una resposta. 

Desplaçaments 

A peu 154 66,1% 

Bici 17 7,3% 

Moto 9 3,9% 

Cotxe 131 56,2% 

Autobús 45 19,3% 

Tren 12 5,2% 

Taxi/Cabify 46 19,7% 

Em porta i recull algú 99 42,5% 

Altres 4 1,7% 

A l’hora de desplaçar-te què tens en compte? (PO) 

190 respostes 

Els factors que més tenen en compte són la companyia, la proximitat d’allà on es situa la 

festa i en cas d’anar en cotxe el consum de la persona que porta el vehicle.  

En aquesta pregunta podien marcar més d’una resposta. 
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Les condicions del desplaçament et generen inseguretat?* 

 233 respostes 

En aquesta gràfica podem veure que el 66% de les dones se senten insegures a l’hora de 

desplaçar-se, front un 71% dels homes que si que se senten segurs.  

Dona % Home % 
No 

binari 
% n/c % 

Si 123 66% 12 29% 1 100% 1 33% 

No 64 34% 30 71% 0 0% 2 67% 

Total 187 42 1 3 

Aquestes dades canvien substancialment quan parlem de persones LGBTI, on de les 49 

persones que s’identifiquen com a tal un 73% se senten insegures. També veiem que de les 

dones LGBTI un 78% se senten insegures, és a dir que la percepció d’inseguretat és un 12% 
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més alta en les dones que a més a més són LGBTI. En el cas dels homes LGBTI, les dades no 

son significatives doncs només hi ha 7 respostes de les quals 3 manifesten que si que se 

senten insegurs i 4 que no. 

Persones 

LGBTI 
% 

Dones 

LGBTI 
% 

homes 

LGBTI 
% n/c 

no 

binari 

Si 36 73% 32 78% 3 43% 0 1 

No 13 27% 9 22% 4 57% 1 0 

Total 49 100% 41 100% 7 100% 1 1 

Per quins motius et genera inseguretat? 

136 respostes 

De les 136 respostes, 123 son de dones, d’aquestes un 81% ha manifestat que els hi genera 

inseguretat la presència d’un desconegut, un 75% la mala il·luminació, un 43% l’aïllament de 

l’aparcament o de les parades de transport públic i un 39% els horaris de transport públic. 

Cada persona podia seleccionar més d’una opció de resposta. 
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Dones % homes % n/c total % 

Aïllament 

parades/aparcament 
53 43% 2 17% 0 55 40% 

Falta il·luminació 91 75% 8 67% 0 99 73% 

Horari de transport 

reduït 
48 39% 5 42% 1 54 40% 

Presència 

desconeguts 
99 81% 8 67% 0 107 79% 

total respostes 123 66% 12 29% 1 136 - 

Pel què fa les persones LGBTI un 77% se senten insegures i d’aquestes un 78% es per la mala 

il·luminació, els percentatges son similars als de les dones amb a diferència de la presencia 

de desconeguts que tot i ser alta (69%), és més baixa que en el cas de les dones (11% de 

diferència) 

persones LGBTI % 

Aïllament parades/aparcament 15 42% 

Falta il·luminació 28 78% 

Horari de transport reduït 17 47% 

Presència desconeguts 25 69% 

total respostes 36 77% 
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Quan et sents més còmode al carrer i per què? (PO) 

217 respostes 

Aquesta pregunta ha estat contestada per 176 dones de les quals un 49% ha manifestat que 

se sentia més segura quan anava acompanyada i un 40% quan era de dia, pel què fa els 

homes, n’han contestat 41, dels quals un 56% ha manifestat sentir-se més segur acompanyat 

i un 24% de dia. Aquí veiem una diferència substancial davant la incomoditat que a les dones 

els hi genera la nit.  

Aquesta pregunta era oberta i per tant cada persona podia manifestar més d’un factor que 

li generava comoditat. 

dones % homes % 

De dia 70 40% 10 24% 

Acompanyat/da 87 49% 23 56% 

Zona coneguda 5 3% 0 0% 

Il·luminació 12 7% 1 2% 

Lloc transitat 25 14% 5 12% 

Total respostes 176 100% 41 100% 
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Saps si a la comarca es dona algun tipus de violència sexual? 

229 respostes 

Davant d’aquesta pregunta, veiem que hi ha un biaix important entre les respostes dels 

homes i de les dones doncs un 12% dels homes que han respost afirma que no hi ha casos 

front un 2% de les dones i 4% de les persones LGBTI. Per altra banda, al voltant del 70% de 

dones i persones LGBTI opina que hi ha molts casos davant el 49% d’homes. 

Saps si a la comarca es donen casos de violència sexual? 

homes % dones % n/c binari LGBTI % 

No n’hi ha 5 12% 3 2% 0 0 2 4% 

pocs casos 16 39% 55 30% 3 1 11 23% 

molts casos 20 49% 126 68% 0 0 35 73% 

total 41 184 3 1 48 

4.1.4  VIOLÈNCIES SEXUALS CAP A TERCERES PERSONES 

En els gràfics següents parlem de les violències sexuals presenciades per terceres 

persones. La dinàmica general que s’observa és que a mesura que puja la intensitat de 

l’agressió la freqüència baixa. 
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En tot aquest bloc, les persones que responien havien de marcar la direccionalitat de 

l’agressió (d’un home a una dona o d’una persona no binaria a una dona), segons si ho havien 

presenciat mai, poques vegades, algunes vegades, sovint o molt sovint. 

 Al parlar d’agressions masclistes aquestes sempre van dirigides a dones. 

Has presenciat comentaris sexuals incòmodes? 

233 respostes d’homes a dones 

221 d’una persona no binària a dones. 

En la següent taula podem veure les respostes donades en aquesta pregunta separades per 

les que han donat dones i i les que han donat homes. Això ens permet veure que la percepció 

d’aquest tipus de violència és molt diferent entre homes i dones, doncs mentre un 68% de 

les dones diu que presencia comentaris sexuals incòmodes sovint o molt sovint per part 

d’homes, només un 24% d’homes ho ha presenciat sovint o molt sovint. I pel contrari, un 

33% dels homes diu que no ho ha presenciat mai o molt poques vegades, front un 6% de les 

dones. 

Pel què fa a comentaris provinents de persones no binàries (PNB), un 85% de les dones i un 

81% d’homes comenta no haver-ne vist mai o poques vegades. 

Respostes donades per dones 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
6 3% 6 3% 48 26% 65 35% 62 33% 187 

D'una PNB a 

dones 
116 65% 36 20% 17 9% 8 4% 2 1% 179 

Respostes donades per homes 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
12 29% 6 14% 14 33% 2 5% 8 19% 42 

D'una PNB a 

dones 
30 79% 4 11% 2 5% 0 0% 2 5% 38 
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Has presenciat insistència per part de la persona que ha rebut una negativa davant 

algun comentari sexual? 

230 respostes d’homes a dones 

217 respostes d’una persona no binària a dones. 

En el cas de la insistència davant negativa, les dones continuen presenciat de forma 

freqüent aquest tipus de violències (un 50% ho presencia sovint o molt sovint), front un 

63% d’homes que no ho presencia mai o poques vegades. 

En el cas de les persones no binaries, un 90% de les persones que ha contestat el qüestionari 

no ho ha presenciat mai o poques vegades.  

Respostes donades per dones 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
24 13% 19 10% 50 27% 52 28% 41 22% 186 

D'una PNB a 

dones 
129 73% 28 16% 15 8% 5 3% 0 0% 177 

Respostes donades per homes 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
15 38% 10 25% 8 20% 7 18% 0 0% 40 

D'una PNB a 

dones 
31 82% 3 8% 3 8% 1 3% 0 0% 38 

Has presenciat acorralaments per part d’una o més persones a una/es altra/es? 

227 respostes d’homes a dones 

215 respostes d’una persona no binària a dones 

A partir d’aquesta gràfica la freqüència baixa,  les dones majoritàriament esmenten que mai 

han vist acorralament per part d’un home (42%), tot i que un 58% n’han presencial alguna 

vegada, sent un 15% que ho presencien sovint o molt sovint. 

En el  cas de les respostes per parts d’homes, el 69% respon no haver-ne presenciat mai i un 

31% n’ha presenciat alguna vegada (entre poques vegades i molt sovint) 

Pel què fa a acorralaments provinents de persones no binàries, el voltant del 90% afirma no 

haver-ne vist mai. 
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Respostes donades per dones 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
78 42% 38 21% 42 23% 14 8% 13 7% 185 

D'una PNB a 

dones 
154 88% 11 6% 7 4% 1 1% 3 2% 176 

Respostes donades per homes 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
29 69% 8 19% 2 5% 3 7% 0 0% 42 

D'una PNB a 

dones 
35 90% 2 5% 0 0% 2 5% 0 0% 39 

Has presenciat tocaments no desitjats? 

228 respostes d’homes a dones 

214 respostes d’una persona no binària a dones 

Pel que fa als tocaments no desitjats un 28% de les dones afirma haver-ne presenciat 

sovint o molt sovint per part d’homes i un 42% entre mai o poques vegades, pel què fa els 

homes, només un 2% afirma haver-ne presenciat sovint o molt sovint i el 76% entre mai o 

poques vegades.  

Les agressions d’aquest tipus per part d’una persona no binaria, segueixen amb la tònica 

general, amb un 87% de dones i un 92% d’homes que afirma no haver-ho presenciat mai. 

Respostes donades per dones 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
32 17% 46 25% 55 30% 32 17% 21 11% 186 

D'una PNB a 

dones 
152 87% 12 7% 7 4% 2 1% 2 1% 175 
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Respostes donades per homes 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
23 55% 9 21% 9 21% 0 0% 1 2% 42 

D'una PNB a 

dones 
36 92% 2 5% 0 0% 0 0% 1 3% 39 

Has presenciat magrejos i/o forçaments? 

227 respostes d’homes a dones 

213 respostes d’una persona no binària a dones 

En relació als magrejos un 47% de dones no n’han presenciant mai per part d’homes, tot i 

que un 53% n’ha presenciat alguna vegada (entre poques i molt sovint), només un 9% afirma 

presenciar-ne sovint o molt sovint. 

La percepció dels homes, segueix la línia de les dades anteriors, sent un 67% dels homes 

que afirmen no haver-ne presenciat mai, un 33% que alguna vegada ho ha presenciat (entre 

poques i molt sovint). 

Finalment, de magrejos per part de persones no binàries, al voltant del 90% de les persones 

que han respost no n’ha presenciat mai. 

Respostes donades per dones 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
87 47% 54 29% 26 14% 10 5% 8 4% 185 

D'una PNB a 

dones 
156 89% 14 8% 4 2% 1 1% 0 0% 175 

Respostes donades per homes 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint Molt sovint Total 

D'homes a 

dones 
28 67% 12 29% 1 2% 0 0% 1 2% 42 

D'una PNB a 

dones 
35 92% 2 5% 0 0% 0 0% 1 3% 38 
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En cas d’haver presenciat algun tipus de violència, a qui li vas explicar? 

183 respostes 

Les persones que ho van explicar ho van fer majoritàriament a amistats (90%), família o 

coneguts (37%). Per contra, només dues persones van acudir a un servei especialitzat (SIE o 

SIAD) i  un 15% van explicar-ho a un punt lila. 

Cada persona podia seleccionar més d’un ítem. 

Núm. respostes % 

Amics/amigues 164 90% 

Familiars o persones conegudes 67 37% 

Punt lila 27 15% 

Cossos de seguretat 21 11% 

Professorat 9 5% 

Dinamitzadora juvenil 7 4% 

Parella 3 2% 

SIAD 1 1% 

SIE 1 1% 

Educadora social 1 1% 

4.1.5 B. VIOLÈNCIES SEXUALS EN PRIMERA PERSONA 

En tot aquest bloc, les persones que responien havien de marcar la direccionalitat de 

l’agressió (d’un home a una dona o d’una persona no binaria a una dona), segons si ho havien 

patit mai, poques vegades, algunes vegades, sovint o molt sovint. 

 Al parlar d’agressions masclistes aquestes sempre van dirigides a dones, per tant les dades 

analitzades només son les respostes fetes per dones. 

Has patit comentaris sexuals incòmodes? 

186 respostes d’homes a dones 

173 respostes d’una persona no binària a dones 

En aquesta pregunta un 47% de dones manifesta haver patit comentaris sexuals incòmodes 

sovint o molt sovint i un 95% n’ha patit alguna vegada (entre poques i molt sovint). 

Un 87% de les dones no ha patit mai comentaris per part d’una persona no binaria. 
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Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
9 5% 34 18% 56 30% 40 22% 47 25% 186 

D'una PNB a 

dones 
150 87% 13 8% 5 3% 1 1% 4 2% 173 

Has patit insistències davant la teva negativa? 

185 respostes d’homes a dones 

172 respostes d’una persona no binària a dones 

El 25 % de les dones que han respost manifesten no haver patit mai insistència davant d’una 

negativa, essent un 75% que en alguna ocasió ho han patit (entre poques vegades i molt 

sovint), d’aquestes un 26% manifesta patir-ho sovint o molt sovint. 

El 94% de les dones no ha patit mai cap insistència davant de la negativa per part d’una 

persona no binaria. 
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Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
47 25% 41 22% 48 26% 23 12% 26 14% 185 

D'una PNB a 

dones 
161 94% 5 3% 4 2% 1 1% 1 1% 172 

Has patit acorralaments? 

185 respostes d’homes a dones 

173 respostes d’una persona no binària a dones 

Pel què fa als acorralaments per part d’homes veiem que les dades canvien significativament 

respecte les anteriors doncs un 59% de les dones no n’ha patit mai cap front un 41% que 

n’ha patit alguna vegada (entre poques i molt sovint), sent només 4% les dones que els han 

patit sovint o molt sovint. 

Un 95% de les dones no ha patit mai acorralaments per part d’una persona no binaria. 
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Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
109 59% 46 25% 23 12% 4 2% 3 2% 185 

D'una PNB a 

dones 
165 95% 6 3% 0 0% 0 0% 2 1% 173 

Has patit tocaments no desitjats? 

186 respostes d’homes a dones 

175 respostes d’una persona no binària a dones 

Un 22% de les dones enquestades diuen no haver patit mai un tocament no desitjat, per 

altra banda, un 78% n’ha patit alguna vegada (entre poques vegades i molt sovint), 

d’aquestes un 13% ha estat sovint o molt sovint. 

Un 94% de les dones no ha patit mai tocaments no desitjats per part d’una persona no 

binaria. 
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Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
40 22% 66 35% 56 30% 16 9% 8 4% 186 

D'una PNB a 

dones 
165 94% 6 3% 2 1% 1 1% 1 1% 175 

Has patit magrejos i/o forçaments? 

185 respostes d’homes a dones 

174 respostes d’una persona no binària a dones 

El 65% de les dones manifesten no haver patit mai un magreig o forçament per part d’un 

home, tot i així un 45% n’ha patit alguna vegada (entre poques i molt sovint). 

El 97% de les dones no ha patit mai aquest tipus de violència per part d’una persona no 

binaria. 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
121 65% 43 23% 14 8% 3 2% 4 2% 185 

D'una PNB a 

dones 
169 97% 1 1% 3 2% 0 0% 1 1% 174 
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Has patit agressió sexual amb o sense força? 

182 respostes d’homes a dones 

171 respostes d’una persona no binària a dones 

El 78% de les dones manifesten no haver patit mai un agressió sexual amb o sense força per 

part d’un home, això suposa que un 22% de les dones que han respòs n’ha patit alguna 

vegada (entre poques i molt sovint). 

El 97% de les dones no ha patit mai aquest tipus de violència per part d’una persona no 

binaria. 

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

dones 
142 78% 27 15% 10 5% 1 1% 2 1% 182 

D'una PNB a 

dones 
169 99% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 171 

En cas d'haver patit alguna de les violències anteriors, ho vas explicar a algú?* 

187 respostes 

Com veiem, el 82% de les dones que han patit algun tipus de violència ho va explicar a una 

altra persona.   
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A qui li vas explicar? 

150 respostes 

La majoria de dones confien amb les seves amistats per explicar-los les violències patides 

(95%), seguida dels familiars i persones conegudes (39%). Veiem que només una persona va 

acudir a un servei especialitzat (SIAD) i només un 5% van anar-ho a dir al Punt Lila.  

Cada persona podia seleccionar més d’un ítem. 

Núm. % 

Amics/amigues 142 95% 

Familiars o persones conegudes 58 39% 

Cossos de seguretat 11 7% 

Professorat 8 5% 

Punt lila 7 5% 

Dinamitzadora juvenil 5 3% 

Parella 3 2% 

SIAD 1 1% 

Has portat a terme algun d’aquests actes? 

17 respostes 

En aquesta pregunta només hi ha hagut 17 respostes, 8 de dones i 9 d’homes, per això hem 

considerat no rellevants aquestes dades. 
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Degut a la no obligatorietat de la pregunta, la seva participació ha estat molt baixa. 

Quin paper creus que pots tenir tu i el teu entorn per fer front a aquestes violències? 

(PO) 

147 respostes 

Les principals respostes sobre el paper que té la ciutadania respecte a les agressions són: 

denunciar els fets (27% de les respostes), educar a la població per a no portar a terme una 

agressió i no normalitzar-les (21%) i pel que fa les dones apoderar-se i defensar-se (19%). 

Núm. % 

Denunciar 39 27% 

Educar/conscienciar 31 21% 

Apoderar-se/autodefensa 30 20% 

Actuar, recolzar 28 19% 

Explicar-ho 23 16% 

Fer xarxa 16 11% 

No sé 7 5% 

4.1.6 VIOLÈNCIES LGBTIFÒBIQUES 

En cas d’identificar-te com a persona LGBTI+, a l’hora d’escollir lloc per sortir, tens en 

compte els espais on només hi assisteixen persones LGBTI+? Trobes que són espais 

més segurs lliures d’agressions? (PO) 

47 respostes 

En aquesta resposta veiem que un 37% de les persones no ho tenen en compte. 
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Trobes que són espais més segurs? 

Sí que son espais 

més segurs 
19 

No son espais més 

segurs 
17 

En aquesta pregunta algú menciona que tot i qui que son espais més segurs per les persones 

LGBTi no estan exempts de violències masclistes. 

Tens en compte els espais on només hi assisteixen persones LGBTI+? 

Sí que ho tinc en 

compte 
9 

No ho tinc en compte 26 

M'agradaria anar-hi 4 

Diverses persones mencionen que a la comarca no hi ha espais no mixtes per a persones 

LGBTI. 

Has presenciat algun tipus de violència LGTBIfòbica? 

158-178 respostes. 

En aquesta pregunta havien d’indicar la freqüència i la direccionalitat de l’agressió, l’item que 

més respostes a tingut han estat 178 i el que menys 158. 

En aquesta taula veiem que on es produeixen agressions amb més freqüència son entre 

homes (32% sovint o molt sovint), d’homes cap a dones (20% sovint o mot sovint), seguit 

d’homes a persones no binaries (15% sovint o mot sovint).  
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Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Total 

D'homes a 

homes 
37 21% 37 21% 45 26% 34 19% 22 13% 175 

D'homes a 

dones 
43 24% 50 28% 50 28% 23 13% 12 7% 178 

D'homes a 

persones no 

binàries 

84 52% 33 20% 22 13% 14 9% 10 6% 163 

De dones a 

homes 
93 55% 45 27% 21 13% 6 4% 3 2% 168 

De dones a 

dones 
88 54% 52 32% 16 10% 5 3% 3 2% 164 

De dones a 

persones no 

binàries 

112 71% 31 20% 10 6% 4 3% 1 1% 158 

Quines violències LGTBIfòbiques has presenciat? 

165 respostes 

Davant d’aquesta pregunta el 96% de les persones enquestades ha respost que ha presenciat bromes 

de mal gust, seguit  d’un 84% de rialles i d’un 76% d’insults. Cal destacar també que el 47% a visibilitzat 

humiliacions a  persones LGBTI. 

Respostes % 

Bromes de mal gust 159 96% 

Rialles 138 84% 

Insults 125 76% 

Humiliació 77 47% 

Intimidació 56 34% 

Amenaces 20 12% 

Agressions físiques o sexuals 12 7% 

Sexualització de dues dones 2 1% 

Llenguatge ofensiu 1 1% 
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En cas d’identificar-te com a persona LGBTI+ has patit alguna de les següents 

situacions per la teva orientació afectiva-sexual o identitat o expressió de gènere?  

43- 47 respostes 

En aquesta pregunta calia marcar l’agressió o agressions patides i la freqüència en que les 

havies patit (1 Mai, 2 poques vegades, 3 algunes vegades, 4 sovint o 5 molt sovint). L’ítem 

que més gent a respost ha tingut 47 respostes i al que menys 43. 

Comptant les respostes de les 47 persones identificades com a persones LGBTI, un 60% ha 

patit algun tipus d’agressió front un 40% que no n’ha patit mai cap o no ha respost. 

Les freqüències amb les que s’han produït les agressions son baixes, tot i així un 60% ha patit 

insults  o rialles alguna vegada (entre poques i molt sovint), un 30% ha patit alguna vegada 

amenaces o humiliacions i i un 23% ha patit violència degut a una situació de vulnerabilitat.  

Mai 
Poques 

vegades 

Algunes 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 

Total 

Insults, rialles, 

crítiques, ridiculització 
19 40% 12 26% 8 17% 5 11% 3 6% 47 

Amenaces verbals, 

degradar, humiliar 
32 71% 7 16% 3 7% 1 2% 2 4% 45 

Escopir, cops, 

tocaments sexuals o no 

sexuals, agressió 

sexual 

39 89% 3 7% 2 5% 0 0% 0 0% 44 

Aprofitament d'una 

situació de 

vulnerabilitat (minoria, 

anar begut/da) 

33 77% 10 23% 0 0% 0 0% 0 0% 43 

Has portat a terme algun d’aquests actes? 

44 respostes en total 

Davant d’aquest pregunta, 44 persones han respost afirmativament, la violència que més es 

reconeix haver exercit son insults, rialles, crítiques i/o ridiculització (75%), en igual mesura 

cap a homes i cap a dones. 

Un 9% reconeix haver amenaçat, degradat o humiliat a una persona LGBTI, un 7% ho ha fet 

cap a una dona i un 2% cap a persones LGBTI. 
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També veiem que un 52% de les violències que es reconeixen es van fer cap a una dona, un 

36% cap a homes i un 9% a persones no binaries. 

En cas d'haver presenciat o patit alguna de les violències anteriors, ho vas explicar a 

algú?* 

47 respostes. 
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El percentatge de dones que ho va explicar i que no ho va fer està molt ajustat, tot i ser 

superior amb un 40’8% el sí. Els homes amb un 10’7% no ho van explicar.  

Si en centrem només en les dades de persones LGBTI el 98% de les persones ho van explicar. 

A qui li vas explicar? 

36 respostes de persones LGBTI 

En aquest cas, el 94% de les persones que va explicar-ho a algú va recorre a les amistats, un 

39% a la família i un 14% a un punt lila. Cap persona manifesta haver assistit al SAI. 

respostes % 

Amics/amigues 34 94% 

Familiars o persones 

conegudes 
14 39% 

Punt lila 2 6% 

Parella 1 3% 

SAI 0 0% 

Quin paper creus que pots tenir tu i el teu entorn per fer front a les violències 

lgtbifòbiques? (PO) 

108 respostes 

De les persones que han donat resposta les més repetides son denunciar social o legalment 

i conscienciar al entorn per a que no es produeixin aquests tipus d’actes.  

16%

30%

28%

7%

18%

1%

Què pots fer tu i el teu entorn?

Fer xarxa Denunciar Educar/conscienciar

Explicar-ho Acompanyar/defensar Deconstrucció
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Respostes % 

Fer xarxa 14 16% 

Denunciar 26 30% 

Educar/conscienciar 25 28% 

Explicar-ho 6 7% 

Acompanyar/defensar 16 18% 

Deconstrucció 1 1% 

4.1.7 CONEIXEMENT DELS SERVEIS 

Coneixes els serveis d'atenció a les violències masclistes que hi ha al teu territori? 

226 respostes 

Com podem observar, al voltant del 60% de persones, no tenen coneixement dels serveis 

existents d’atenció a les violències masclistes. 

Sí No 

Homes 15 36% 27 64% 

Dones 70 38% 114 62% 

Si has respost sí, quins? (PO) 

77 respostes 

El servei d’atenció més conegut és el SIAD (55%), seguit dels Punts Lila (29%) i de les entitats 

feministes. Destacar la importància dels col·lectius feministes a l’hora de denunciar, fer 

recolzament i acompanyar per a les persones que han patit algun tipus de violència. Alguns 
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11,9%

31,0%

50,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Sí No

Coneixement dels serveis d'atenció a les 
violències masclistes

Homes Dones

mailto:donesambempenta@dae.cat
http://www.dae.cat/


38

dels col·lectius citats son Acció Lila (Manresa), Mai Sense Veu (Sant Fruitós), Adona’t (Sallent) 

o Àngels de nit.

Servei Respostes % 

SIAD 42 55% 

Punt Lila 22 29% 

Col·lectius feministes i 

joves 
15 19% 

SIE 13 17% 

Telèfons d'atenció 5 6% 

Seguretat Social 2 3% 

Coneixes els serveis d’atenció a les violències LGTBIfòbiques que hi ha al teu territori? 

227 respostes 

Pel què fa el coneixement dels serveis d’atenció a la LGBTIfòbia també hi ha un gran 

desconeixement, doncs el 80,2% de les persones enquestades no coneixen el servei. Dada 

que es manté similar entre les persones que s’identifiquen com a LGBTI. 

Sí % No % 

dones 26 14% 156 86% 

homes 10 24% 31 76% 

Persones 

LGBTI 
11 23% 36 77% 

4,4%

13,7%11,5%

68,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sí No

Coneixement dels serveis d'atenció a les 
violències LGBTIfòbiques al territori

Homes dones

mailto:donesambempenta@dae.cat
http://www.dae.cat/


39

Si has respost que sí, quins? (PO) 

31 respostes 

El servei més conegut entre els/les joves és el SAI, seguit també dels col·lectius i entitats. 

Algunes de les respostes confonien els serveis d’atenció a la dona amb els serveis per les 

persones LGBTI+. 

A quins serveis hi aniries? (PO) 

77 respostes 

Tot i així, com que el qüestionari contenia informació sobre els serveis existents, un 53% de 

les persones han respost que anirien a SIAD i un 19% al SIE. Cal esmentar també la confiança 

en els punts liles i col·lectius a l’hora de fer recolzament i explicar algun tipus de violència.   

respostes % 

SIAD 41 53% 

SIE 15 19% 

SAI 4 5% 

Punt lila/col·lectius 29 38% 

Cossos seguretat 3 4% 

61%

39%

Serveis

SAI Col·lectius LGBTI+ i joves

SAI 19 61%

Col·lectius 

LGBTI+ i 

joves

12 39%
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Si has respost que no aniries a cap dels serveis, ens vols explicar per quin motiu? (PO) 

40 respostes 

Les persones que han marcat que no hi anirien,  majoritàriament es per vergonya, 

desconfiança  o por (37%). Altres persones anirien a altres espais de confiança o pensen 

que  els serveis especialitzats són per casos greus o que no donarien importància al què li 

ha passat. 

L’última pregunta va estar una pregunta oberta per realitzar possibles comentaris: 

Algunes  persones parlen sobre la impunitat davant les agressions, especialment per part 

dels cossos de seguretat. Altres fan propostes, com un augment en la seguretat de les 

estacions, zones fosques, etc.

37%

12%
9%

6%

21%

15%

Motius pels quals no anirien

Vergonya/desonfiança/por No sóc col·lectiu vulnerable

Desconeixement Ubicació

Aniria a altres Són per casos greus
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4.2 ANÀLISIS PER BLOCS D’ACTUACIÓ 

Aquesta  segona part del resultats obtingut recull un quadre resum i qualitatiu organitzat en quatre blocs: prevenció, detecció, atenció i reparació. 

Cada bloc segueix un mateixa estructura per agrupar el contingut contrastant i recollint les informacions obtingudes de les diferents eines de diagnosi 

emprades: 

- Temàtica tractada: a la primera fila es menciona la temàtica platejada 

I a les  següents files  es recull les idees classificades segon siguin: 

o Situació i/o Percepció de la realitat, en aquesta segona fila trobareu les idees que responen a la  percepció subjectiva que han fet

una o vàries  persones i contrastat amb a la informació del què hi ha a la comarca.

o Nusos / Preocupacions : en aquesta tercera, s’expliciten quines son les preocupacions i nusos que  s’han generat al voltant de la

temàtica plantejada

o Necessitats: en la quarta fila, es llisten les necessitats que es detecten davant la temàtica tractada.

o Propostes: finalment, es recullen aquelles idees que es proposen per solucionar la temàtica plantejada.

No totes les idees que es plantegen estan relacionades entre elles, i per tant cada una de les idees no respon necessàriament a una percepció 

realitat, el plantejament del nus, la necessitat i la proposta concreta.   
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4.2.1 BLOC 1: PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

PREVENCIÓ és el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la 

incidència de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la 

reducció́ dels factors de risc, i impedir-ne així ́ la normalització́, i les 

encaminades a sensibilitzar la ciutadania, especialment les dones, en 

el sentit que cap forma de violència no es justificable ni tolerable.  

SENSIBILITZACIÓ es el conjunt d’accions pedagògiques i 

comunicatives encaminades a generar canvis i modificacions en 

l’imaginari social que permetin avançar cap a l’erradicació́ de la 

violència masclista. 
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4 * l’asterisc fa referència a una idea repetida i coincident pels diferents agents : ciutadania, professionals i polítics. 

PREVENCIÓ i SENSIBILITZACIÓ (1) 

CAMPANYES – XERRADES – TALLERS 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT 

Es fa més sensibilització que Prevenció *4 

Més promoció campanyes des de l’administració (Consell Comarcal i  Ajuntaments) que des de la Ciutadania, com 

• Àngels de nit, Campanya Iceberg (CC), Sabates vermelles

Oferta de tallers / xerrades als centres de secundaria amb temàtiques diverses (relacions sanes, igualitàries, tallers 

d'identitat LGBTI+) amb bona rebuda.  

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

No s’acaba d’arribar a tots els públics* 

• Repensar el públic al que ens? (dona, homes, ciutadania en general, joves...)

• Repensar el missatge i l’objectiu aconseguir

Les Campanyes més globals no acaben d’arribar o no tenen prou impacte 

• Faltaria adaptació i donar resposta a la diversitat i característiques de cada territori.

• El formats de les campanyes ( + - audiovisuals,... potser també relació amb l’impacte)

NECESSITATS Falta constància i continuïtat , més enllà dels dies assenyalats. 

Definir públics: edats, experiències de vida, cultures, orígens, gènere.  Reflectir i mostrar les diversitats. 

Arribar a la gent i aconseguir més implicació, i generar confiança – complicitats 

PROPOSTES Incloure mirada feminista i interseccional. Diversitat de perfils, classes socials, edats , orígens i orientacions. 

Crear espais d’intercanvi d’experiències, llocs de trobada per dissenyar i posar en comú campanyes (ens + ciutadania -joves, 

col·lectius-)  

Disseny de Campanyes, adaptació a les particularitats de cada municipi / Oferir xerrades i tallers a més públics i més edats. 
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PREVENCIÓ i SENSIBILITZACIÓ (2) 

ESPAIS D’OCI 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT 

Existència de dispositius de prevenció i sensibilització a la majoria de majoria de FM i festes. 

• Punt liles (+), Punt Irisats (-) i Àngels de nit (-)

Hi ha espais de festa que generen major inseguretat *:  els no il·luminats, , + allunyats, menys afluència de gent i públics 

pocs diversos... – Festes a zones més cèntriques sensació major seguretat i control social  

La dimensió poblacional del municipi s’associa a la sensació de seguretat : + petit, + control, + segur ... 

Hi ha característiques concretes dels municipis que poden dificultar la seguretat i control durant la festa i a vegades també 

més enllà de la festa ( mobilitat – proximitat entre uns i altres municipis) 

• Zones boscoses  properes, carreteres, camins ....

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

Els espais i les seves condicions poden generar inseguretats.  

Indiferentment de l’espai de festa  les agressions es donen igualment*. 

• Sensibilitzar del que passa al carrer

Il·luminació de determinats espais vs contaminació lumínica/sostenibilitat 

Acostar o allunyar la festa pels sorolls, horaris.... 

Qui ha d’estar els dispositius de prevenció de nit: professionals I/o voluntariat, necessitat si o si de formació 

NECESSITATS Incidir en la manera de relacionar-nos i anar de festa. 

PROPOSTES Conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania pel que fa les seves accions ( complicitat, corresponsabilitat...) 

Fer ruta i itinerància a les zones que generen perill 

Fer millores concretes segons les realitats diverses en  per millorar la sensació de seguretat i control: Voreres amplies, millor 

il·luminació, eliminar racons foscos, dron per l'espai boscos ... 

Festes a zones més cèntriques 

Transport públic nocturn que apropes al domicili 
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PREVENCIÓ i SENSIBILITZACIÓ (3) 

CIUTADANIA organitzada o no organitzada 

PERCEPCIÓ / REALITAT Més visibilitat i presencia de les violències masclistes – violències sexuals al discurs públic.* 

Col·lectius i moviments que empenyen  (creixement moviment globalment)* 

• Hi ha  grups i col·lectius organitzats alguns  municipis: Mai sense veu, Les teixidores, Acció lila, AAMAS ...

Percepció diversa de la participació i Implicació ciutadania i col·lectius. 

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

Falta d’espais de trobada i participació entre els diferents agents ( ciutadania, professionals, càrrecs electes) 

Diverses dificultats reflectides segons  qui parla 

• Xoc de la mirada de les joves i les adultes pot generar resistències en la comunicació i treball

• Desconfiança cap els organismes públics. Postureig i  no transformació i canvi real

• Falta d’implicació per part de la ciutadania

Tensió i/o col·laboració administració i col·lectius. Diferents realitats i experiències a la comarca 

NECESSITATS Actualitzar, millorar i/o generar  canals de comunicació entre institució i joves . 

Millorar la comunicació i complicitats entre els diferents agents 

Necessitat d’una implicació més activa per part de la ciutadania. 

• La gent ha d'assenyalar i no normalitzar determinades accions

PROPOSTES Creació d’espais on es  vinculi ciutadania amb administració 

• Que la població tingui veu per dissenyar campanyes, apoderar a la població

Generar llocs de trobada per dissenyar i posar en comú campanyes  (ens + ciutadania ( joves, col·lectius….)  
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PREVENCIÓ i SENSIBILITZACIÓ (4) 
FORMACIÓ 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT   

Es fa formació adreçada a diferents públics: ciutadania, professionals i càrrecs electes*. 

• S’està en procés de formació.

• La formació encara és insuficient*

Existeixen diferents plans comarcals i locals: 

• III Pla D’igualtat del Gènere a la comarca del Bages

• Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI+ 2018-2021).

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

Cal fer una formació  general, amb paràmetres bàsics, per tirar d'uns mínims on estar totes d'acord per treballar en la mateixa 

direcció. 

Falta  més formació en perspectiva LGBTI+ per fer front a les agressions homòfobes i transfòbiques. 

Treballar en els centres escolar de forma constant i de ben petits. No anar massa tard a la formació. 

És necessari fer formació específica  per a les persones que estan als dispositius de prevenció. 

NECESSITATS Fer  arribar la formació a tots i totes les professionals de l’administració, més enllà de l’interès, sensibilitat o àrea. 

Fer formació i sensibilització també adreçada a l’agressor, per ser més transformadores. 

Dificultat de fer arribar aquestes formacions a tota la ciutadania. 

Fer pedagogia i educar en saber identificar conductes. 

Iniciar el treball amb noves masculinitats. 

PROPOSTES Treballar amb els grups que fan un ús de la festa , i també amb el jovent en l'àmbit escolar sobre els espais de festa i el que 

succeeix allà. 

Formació dels Àngels de nit, obligatòries a les escoles. 

Fer extensiva amb les adaptacions necessàries el programa  els àngels de nit per arribar arreu del territori. 
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4.2.2 BLOC 2: DETECCIÓ 

Detecció és la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics 

que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant si 

apareix de forma precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les 

situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la 

cronicitat . 
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DETECCIÓ (1) 
AGRESSIONS 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT 

Es produeixen agressions als diferents municipis*. 

Es fa recull de dades per part dels cossos policials. 

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

No es té un canal clar d’informació i coneixença de les agressions que es produeixen, ni el grau d’aquestes:  informació del Punt, 

informació per part dels i les tècniques de joventut, o directament pels mitjans.    

No hi ha un recull de dades oficial pel que fa les agressions als espais d'oci*. 

• Amb una dificultat afegida  en el recull de dades de menors

• Sensació que ni hi ha prou interès en recollir aquestes dades

No claredat en l’oficialitat o no oficialitat de les dades que es recullin des dels Punts Liles 

Que es comuniqui quan es produeix una agressió ( respectat intimitat, anonimat de la persona agredida) i fer un acte de rebuig 

El fet de que es produeixin agressions condiciona la mobilitat de les dones i/o persones vulnerables 

No prou claredat  del circuit d'actuació clar en cas d'agressió 

NECESSITATS Recull de dades per explicar que passa a la nit 

• Tenir coneixement de totes les agressions que es produeixen

Trencar el binarisme per evitar situacions incomodes, espais inclusius i lliures d’agressions lgtbfòbiques 

Conscienciar sobre les violències Masclistes 

Posar la informació a l’abast de tothom i formar en perspectiva de gènere els guardes de seguretat 

PROPOSTES Bústia al final de la festa per fer la denúncia anònima després de que hagi acabat tot 
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DETECCIÓ (2) 
AGENTS DETECTORS 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT 

Es coneixen els agents detectors presents a la nit * ( Punts liles, Angels de Nit, personal ambulàncies, cossos de seguretat , organitzadors de 

la festa, personal de barres ...)  

Totes les persones que hi ha la festa haurien de ser agents detectors* 

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

Els agents presents a la festa necessiten major formació 

La formació no és suficient per poder actuar. 

Millorar la coordinació entre els agents presents a la festa. 

Evitar i detectar aquella normalització  d’actes que encara no s detecten com a violència. 

Els guàrdies de seguretat no donen confiança com a agents detectors. 

NECESSITATS Formar a tots els agents detectors per donar una resposta de qualitat 

Que tots els agents detectors facin actuació conjunta i en la mateixa direcció 

Conèixer el número d'agressions per valorar si els agents detectors i serveis són suficients pel número de casos 

Conscienciar per no normalitzar les  violències. 

• Conèixer i aprendre a detectar les diferents  violències

PROPOSTES Persones formades no només en gènere, sinó també amb mirada transcultural i en diversitats múltiples. 
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4.2.3 BLOC 3: ATENCIÓ 

L’Atenció respon al conjunt d’accions destinades a una persona perquè̀ 

pugui superar les situacions i les conseqüències generades per l’abús en 

els àmbits personal, familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i 

facilitant-li la informació́ necessària sobre els recursos i els procediments 

perquè̀ pugui resoldre la situació. 
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ATENCIÓ  (1) 
CIRCUIT 

PERCEPCIÓ / 
REALITAT  

El procés d'atenció en els espais públics d'oci està trencat. 

Hi ha diferents vies per atendre una agressió (punts liles, policies, CAP - ASSIR…) 

• Els punts liles són els encarregats de rebre aquestes denúncies.

NUSOS / 
PREOCUPACIONS 

Preocupació en relació el recolzament i acompanyament que rep la persona agredida un cop es deriva als diferents serveis. 

En relació als Punts Liles: 

• Hi ha bona voluntat als punts liles, però no suficient formació ni coneixement d'actuació

• No sempre espai d’atenció i cura clar i definit

Percepcions i comentaris diverses opinions en relació la confiança en l’atenció: 

• Els col·lectius donen major confiança que els serveis per atendre aquestes agressions (ex: Acció Lila)

• Es prefereix parlar amb persones properes

• En alguns municipis el protocol policial genera rebuig i fa sentir a les noies vulnerades

Es donen agressions sense resposta 

Guàrdies de seguretat ignoren o no sempre actuen davant una agressió 

NECESSITATS Millor formació, coordinació* 

Definir un circuit clar i eficient adequat a cada municipi i recursos* 

Que els diferents dispositius – agents   (punt lila, ambulància, policia…) no marxin quan acaba la nit, doncs és un moment de 

vulnerabilitat. La festa continua i la gent més beguda i es genera desprotecció. 

Necessitat de que hi hagi una dona entre els cossos de seguretat per fer-se càrrec d'aquests casos. 

Que els agents de seguretat si cal actuïn  

PROPOSTES Tenir en compte la diversitat de perfils a l'hora de l'atenció (dones en situacions + complexes, major vulnerabilitat: sense papers… 

Crear un circuit definit per atendre i respondre davant d’un situació de violències sexuals * 
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ATENCIÓ  (2) 

RESPOSTA DAVANT L’AGRESSIÓ 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT 

Tothom hauria de donar resposta quan es produeix una agressió*. 

En algunes festes hi ha dones que fan itinerància la festa per estar atentes a possibles agressions 

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

Posar èmfasi en el canvi de l'agressor i en el canvi en les agredides 

NECESSITATS Seria necessari donar resposta per part de tothom, acció conjunta i pedagògica 

Falta un treball de denúncia i d'assenyalar més  les agressions que es produeixen 

Necessari treballar abans per evitar l’agressió. 

PROPOSTES Marcar per protocol que quan hi hagi una agressió es pari la festa/concert i fer la denúncia pública * 

Fer dos nivells dintre dels punts liles, un per donar informació i l'altre per fer atenció i donar resposta a les agressions. Es donaria 

assessorament i acompanyament  
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4.4.4 BLOC 4: REPARACIÓ  i RECUPERACIÓ 

Recuperació: és l’etapa del cicle personal i social 

d’una dona que ha viscut situacions de violència en 

què es produeix el restabliment de tots els àmbits 

danyats per la situació́ viscuda. 

Reparació: és el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, 

socials, laborals, sanitàries, educatives i similars, preses pels 

diversos organismes i agents responsables de la intervenció́ en 

l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al 

restabliment de tots els àmbits danyats per la situació́ viscuda. 
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RECUPERACIÓ I REPARACIÓ (1) 

PERCEPCIÓ / 

REALITAT 

Existeixen serveis especialitzacions d’atenció * 

• SIAD Comarcal i local (Manresa)

• SIE Catalunya Central - Manresa

• SAI Comarcal

• ASSIR

Els serveis existents son coneguts pels diferents agents* 

Existència del col·lectiu AAMAS a Manresa, que fan acompanyament. 

NUSOS / 

PREOCUPACIONS 

Falta informació i concreció en les funcions i objectius dels diferents serveis i el rol en relació a les violències sexuals i el procés de 

recuperació i reparació. 

• Derivacions, circuits ...

No claredat ens quins serveis treballen les violències sexuals en els espais d’oci 

Sensació de dificultat per accedir els diferents serveis de manera directa. 

Serveis especialitzats centralitzats o descentralitzats? 

• Centralitzats: + anonimat però dificultat d’accés per  determinades persones: mobilitat des de municipis més petits, dones sense

papers...

• Descentralitzats: Serveis més descentralitzats a vegades falta d’anonimat

Necessitat d’apropar els serveis als pobles per facilitar l'accés. 

No prou coneixement dels diferent recursos i serveis per par de la ciutadania 

• Necessitat de generar confiança i que siguin propers, A vegades col·lectius generen més confiança però no tenen recursos

NECESSITATS Existència d’un equip interseccional d'atenció social i major formació en l'àmbit LGBTI+ 

PROPOSTES Millorar la difusió dels serveis especialitzats.  

Acompanyar de manera efectiva a dones supervivents de violència 
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Per més informació, ens podreu trobar a: 

Telèfon: 93 804 54 82 

Correu electrònic: donesambempenta@dae.cat 

Web: www.dae.cat 

Adreça: carrer del Clos, 42 2n - 08700 Igualada ( Barcelona) 

Document elaborat per: 
L'ÀREA DE FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA
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