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Us presentem els principals resultats de
l’Enquesta sobre violències sexuals
a Catalunya, 2019.
El Departament d’Interior treballa activament en la lluita per erradicar les
violències contra les dones i, en aquest sentit, elabora cada cinc anys una
enquesta de victimització sobre les violències masclistes patides per les
dones de 16 anys i més residents a Catalunya. Aquesta enquesta recull el
percentatge de dones que ha patit o està patint algun tipus de violència
masclista, ja sigui física, sexual, psicològica, laboral, econòmica o vicària, i
produïda tant en el marc de relacions afectives com fora d’elles.

Així doncs, l’objectiu de l’enquesta és fer una estimació de la prevalença
de les violències sexuals que han patit o pateixen les dones de Catalunya,
així com obtenir informació sobre les conseqüències sobre les dones, l’índex de denúncia, el tipus d’agressors, els serveis utilitzats i altra informació
relacionada, per tal de visibilitzar-la en totes les seves manifestacions, i
també detectar-ne la xifra negra i aportar coneixement per lluitar contra
aquesta gravíssima problemàtica social.

En aquest marc d’estudi impulsat des dels programes concrets de prevenció i lluita contra les violències sexuals, es va considerar convenient fer un
estudi sectorial complementari centrat en les violències sexuals que permetés ampliar i aprofundir més en aquesta tipologia de violències masclistes.

Aquest document presenta descriptivament algunes de les principals dades que recull l’estudi. Tenim el convenciment que els resultats d’aquesta
enquesta ens permetran tenir molts més coneixements per poder abordar
la violència sexual contra les dones i ens ajudarà, des de molts vessants,
a lluitar-hi millor.

La Llei 17/2020, de 22 de desembre, que modifica la Llei 5/2008 del dret
de les dones a erradicar la violència masclista, defineix la violència sexual
com qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona creant unes condicions o aprofitant-se d’un context que,
directament o indirecta, imposin una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, amb independència del vincle que hi hagi
entre la dona i l’agressor o agressors. Aquest serà el marc sobre el qual
s’ha elaborat aquest estudi.
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Durant l’últim any

15

Des dels 15 anys

Posem les dades a disposició de les institucions, les entitats privades, les
associacions i la societat en general perquè puguem lluitar conjuntament
contra aquest greu problema de la nostra societat.
Finalment, volem agrair a totes les dones que hi han participat i, especialment, a les dones supervivents de violència, que, amb els seus testimonis,
han fet possible aquest estudi.

Estructura per tipologia de violències sexuals
Dimensió de la mostra

Tipus de mostreig

L’enquesta es va fer a 10.015 dones de 16
anys i més residents a Catalunya.

El mètode utilitzat en el disseny de la mostra
és el mostreig aleatori estratificat amb afixació no proporcional. Les dues variables que
determinen l’estratificació són la regió policial
(9 regions, no proporcional) i l’edat de la dona
entrevistada (per grups d’edat, proporcional a
la població).

Es va portar a terme mitjançant entrevistes
telefòniques assistides per ordinador CATI
(Computer Assisted Telephone Interview en
les seves sigles en anglès).

L’error mostral de l’estudi és de ±1%, amb
un nivell de confiança del 95,5% i màxima
indeterminació (p=q=0,5).

Treball de camp
Desembre del 2019.
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93
955
683
2.775

459
791

1.748

2.298

232
Distribució de la mostra
per regions policials

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Grandària de la mostra:

10.015 dones

Tipus de mostreig:

Mostra estratificada, no proporcional, per estrats territorials (regions policials) i edats.

Tipus d’entrevista:

Enquesta telefònica amb sistema CATI

Error mostral:

Error del ± 1%, amb un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5)

ENQUESTA
ENQUESTA
DE LES
DE

Violències sexuals a Catalunya

2019

1

Durant l’últim any

15

Des dels 15 anys

Estructura per tipologia de violències sexuals
L’enquesta identifica i quantifica la victimització sexual patida per les dones que resideixen a
Catalunya a través de 21 tipus de violència sexual, així com la freqüència, les circumstàncies
de l’agressió, l’agressor, l’impacte i les conseqüències en les dones i l’ús de serveis especialitzats arran de l’agressió.
Aquesta àmplia tipologia de fets s’han agrupat en cinc categories de violència sexual a l’hora
de presentar algunes de les dades: violències “normalitzades”, violències digitals, assetjament
a la feina, relacions sota coaccions i intimidacions psicològiques, i agressions i abusos: tocaments, violacions i intents de violació.
Dins l’etiqueta “violències normalitzades” s’han recollit aquelles agressions i situacions que històricament han estat naturalitzades a la societat i no considerades com actes de violència masclista.

A l’esquema es poden veure les diferents formes de violències sexuals que conformen cada una
d’aquestes categories. Aquestes “etiquetes” són pròpies i s’han construït per agrupar les diferents manifestacions de violències sexuals estudiades a fi i efecte de facilitar algunes anàlisis.
L’enquesta recull la victimització de les dones en dos períodes temporals: fets que han patit a
l’últim any (2019) i els patits des de que tenien 15 anys (al llarg de la seva vida adulta).
En els gràfics es presenta la informació des de aquests dos àmbits temporals: normalment es
presenta la informació del 2019, però en algunes dades segmentades, donat que no hi ha suficient significació, és ha dir, no hi ha suficient mostra per donar validesa estadística, es presenten les dades dels fets patits des de que tenien 15 anys. S’indica amb el símbol corresponent.

Relacions sexuals sota coaccions i/o
intimidacions psicològiques
• Tenir relacions sexuals no desitjades (fos parella o no), per por a
les conseqüències si no hi accedia

Violències digitals

Àmbit temporal

• Tenir relacions sexuals no desitjades perquè es va sentir pressionada per l’altre persona, tenia por a decebre o semblar ridícula o la
va fer sentir que havia arribat a un punt que ja no podia dir que no
• Tenir relacions sexuals no desitjades (fos la seva parella o no)
perquè ell no li va fer cas quan li va dir que no volia continuar
• Ser obligada a fer alguna pràctica sexual que no volia

Violències normalitzades

1

15

Fets patits
durant el 2019

Fets patits des
dels 15 anys

• Patir exhibicionismes o masturbacions per part d’un o més homes

Assetjament a la feina

• Ser acorralada

• Rebre insinuacions o propostes sentimentals o sexuals a canvi d’algun
tipus de gratificació
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• Rebre reiteradament missatges sexuals no volguts al mòbil o a
través de les xarxes socials

Agressions i abusos: tocaments,
violacions i intents de violació
• Tenir relacions sexuals sense consentiment perquè havia pres alcohol
o drogues, per pròpia voluntat, i no s’adonava del que passava, no
tenia la capacitat d’oposar-s’hi o no recorda bé el que va passar

• Insistir de manera molesta, desagradable o incòmoda, insultar o fer
comentaris despectius (sobre el seu físic, la seva sexualitat, el seu caràcter...) davant la negativa d’una cita o contacte sexual

• Patir fregaments, tocaments sexuals, petons no volguts sense violència
física ni intimidacions

• Rebre fotos o vídeos de contingut sexual sense desitjar-ho

• Patir fregaments, tocaments sexuals o petons no volguts sota amenaces, intimidació o violència física

• Rebre comentaris o gestos de caràcter sexual no volguts

• Ser agafada, intentar ser abraçada o treure-li la roba després que la
dona l’hagi rebutjat

• Ser amenaçada amb fer públiques fotos o vídeos personals de
caràcter sexual o haver-les publicat sense el seu consentiment

• Ser assetjada sexualment a la feina.

• Tenir relacions sexuals sense consentiment perquè havia pres alcohol o drogues, sense que ho sabés o contra la seva voluntat, i no
s’adonava del que passava, no tenia la capacitat d’oposar-s’hi o no
recorda bé el que va passar
• Intentar forçar a tenir relacions sexuals sota amenaces o violència
física, un intent de violació
• Ser obligada a tenir relacions sexuals sota amenaces o violència física, una violació
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Victimització per prevalences globals
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Victimització global
Anomenem “victimització global” o “prevalença global” el percentatge de dones
que han patit com a mínim un fet durant un període determinat.
Un 78,8% de les dones han estat víctimes de, com a mínim, un fet de violència
sexual des que tenien 15 anys, i durant el 2019 el percentatge és del 24,2%.
Si excloem de l’anàlisi els “comentaris o gestos de caràcter sexual”, que és el
fet que es dona amb més freqüència, aquestes xifres són del 70% i del 17% de
dones que han patit almenys un fet, respectivament.
Dit d’una altra manera: aproximadament 8 de cada 10 dones de Catalunya han
patit algun fet de violència sexual des que tenien 15 anys (7 de cada 10 si excloem
els comentaris i gestos sexuals). Si comptabilitzem els fets ocorreguts l’any 2019,
és 1 de cada 4 dones.

Per categoria o tipologia de fets, les violències “normalitzades” són les que han
patit un percentatge més gran de dones: 3 de cada 4 dones des que tenien 15
anys. Aquestes violències són aquelles que teníem naturalitzades o no eren considerades tradicionalment violències masclistes, pràctiques sexistes i de violència
masclista que han estat moltes vegades integrades a la quotidianitat.
Sobre el total de dones entrevistades, les víctimes de la categoria “agressions,
violacions i intents de violació” representen un 11,7% des dels 15 anys i un 1,1%
durant el 2019. I, mirant només xifres de violacions i intents de violació, els índexs
de victimització són un 8,5% i un 0,6% respectivament.
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Victimització global

15

Base: totes les dones que han patit almenys un fet

78,8%

des dels 15 anys

Víctimes de violències
normalitzades

77,2%
19,6%

Víctimes de violències digitals

26,3%
9,5%

Víctimes de coaccions o
intimidacions psicològiques

20,1%
3,0%

Víctimes d’assetjament sexual
a la feina

14,0%
1,4%

24,2%

70% i 17%

l’últim any

si s’exclouen
“Comentaris o
gestos de caràcter
sexual”

8,5% víctimes de violacions o intents de violació
Víctimes d’agresions, violacions
o intents de violació
0,6% Víctimes de violacions o intents de violació
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11,7%
1,1%

Multivictimització
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Per fets patits

Per tipologies de violència patides

Es representa també la multivictimització durant l’any 2019, entesa com les dones
que han patit més d’un fet durant aquest any. Tot i que la meitat de les dones
víctimes de violència sexual han patit un fet de violència, un 10,9% han manifestat
haver estat víctimes durant l’any 2019 de 5 o més fets del total de 21 sobre els
quals s’ha preguntat.

Si analitzem aquesta multivictimització per les cinc tipologies de violències sexuals
(normalitzades, digitals, assetjament a la feina, relacions sexuals sota coaccions
i/o intimidacions, i agressions i abusos), un 8,6% de les dones agredides van patir
fets de tres, quatre o de les cinc tipologies presentades.

Les dades dels fets patits per les dones des que tenien 15 anys ens mostra que
un 19% de les dones de Catalunya han patit 7 fets o més de violència sexuals al
llarg de la seva vida adulta.

Multivictimització per nombre de fets

1

Base: Total de dones que ha patit algun fet l’últim any

Base: Total de dones que ha patit algun fet l’últim any

1 fet

52,0%

1 tipologia

67,8%

2 fets

19,4%

2 tipologies

23,6%

3 fets

10,9%

3 tipologies

6,6%

4 fets

6,8%

4 tipologies

1,6%

5 fets

4,2%

5 tipologies

0,4%

6 fets

2,4%

7 fets

4,3%

De totes les víctimes, un
17,7% van patir 4
o més fets durant el 2019
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Qui? Per fets globals
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Per cada una de les violències sexuals que havia patit la dona, s’ha preguntat quin
era el vincle existent amb l’agressor o agressors d’aquell fet determinat.
Per categories, l’agressor més freqüent és un home o homes desconeguts. Ara
bé, si considerem conjuntament els homes que són coneguts per la dona (amics,
parelles o exparelles, companys de feina, coneguts, veïns, etc.) i els que no, podem dir que, en 6 de cada 10 casos, l’agressor és algun home que la dona coneix
o hi té alguna relació.

Si ens fixem en els agressors per cada una de les diferents tipologies de violències, podem observar que els homes desconeguts són predominants en fets de
violències normalitzades i digitals, mentre que en violacions, agressions violentes
o relacions sota coaccions en la seva gran majoria són homes coneguts i, dins
d’aquesta categoria, predominen les parelles i exparelles.

En el 63,4% dels casos,
l’agressor és una persona
coneguda

33,6%

1
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Un desconegut
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16,5%

Àmbit parella
(parella i exparella)

1

Durant
any
Durant
1 l’últim

Amic

Des
dels 15 anys
15
l’últim
any

12,9%

6,2%

Home que tenia vist
Àmbit laboral /
però no és amic
Vinculació acadèmica
o professional

13,0%

Altres

Qui? Per tipologia de la violència
1

Agressor: violències normalitzades
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1

Agressor: violències digitals

47,1%

19,8%

10,6%

44,8%

16,9%

7,2%

7,2%

Un desconegut

Un amic

Ámbit laboral/vinculació
professional o acadèmica

Un desconegut

Un amic

Un home que no és amic
però que tenia vist

Un home amb qui
parlava per internet o
per les xarxes

6,4%

6,0%

10,0%

4,2%

3,4%

16,4%

Àmbit parella
(parella i exparella)

Un home que no és amic
però que tenia vist

Altres

Un company de feina

Una parella llavors,
que ara és exparella

Altres

Agressor: agressions, violacions i intents de violació

15

15
Agressor:
assetjaments a la feina

45,0%

40,4%

Un superior jeràrquic
de la feina

Un company
de feina

8,8%

5,8%

Un client

Altres

Agressor: relacions sexuals sota coaccions
o intimidacions psicològiques

39,0%

22,3%

8,8%

8,6%

40,3%

22,2%

14,8%

Àmbit parella
(actual i exparella)

Un desconegut

Un amic

Un home que no és amic
però que tenia vist

La parella llavors,
que ara és exparella

Una exparella
(llavors i ara)

La parella (llavors i ara)

8,5%

12,9%

6,0%

5,4%

11,3%

Àmbit laboral / vinculació
professional o acadèmica

Altres

Un home que no era parella
però amb qui havia quedat
algunes vegades

Un amic

Altres

ENQUESTA
ENQUESTA
DE LES
DE

Violències sexuals a Catalunya

2019

1

Durant
any
Durant
1 l’últim

En violacions i intents de
violació (sense agressions)
un 45% dels casos
l’agressor és la parella

Des
dels 15 anys 15
15
l’últim
any

Des dels 15 anys
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Qui? Violències exercides en grup
Sobre les violències exercides en grup, les xifres de l’any 2019 ens mostren que el
13,6% del total de fets produïts aquest any van ser comesos per un grup (d’entre
dos i cinc homes). D’aquestes agressions en grup, gairebé la totalitat es tracta de
fets inclosos al bloc de violències normalitzades: els comentaris i gestos sexuals
en la seva immensa majoria i els acorralaments en grau menor.

9

En el gràfic es mostra el percentatge de fets comesos en grup sobre la totalitat
d’agressions de cada categoria, prenent com a base d’anàlisi tots els fets patits
des dels 15 anys. Aquí veiem que el 5,6% de totes les violacions han estat comeses per més d’un home; és a dir, que, aproximadament, 1 de cada 20 violacions
són en grup.

Percentatge d’agressions en grup dins de cada tipologia

15

Base: Total de fets de cada tipologia des dels 15 anys

84,1%

13,6%

Violències normalitzades
(sense comentaris)

2,3%
NS/NC

1

Va ser un home sol
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Agressions, violacions i intents de
violacions

8,0%

Relacions sexuals sota coaccions
i/o intimidacions psicològiques

0,2%
0%

20%

40%

Va ser més d’un home

60%

80%

100%

Va ser un home sol

Van ser més d’un home

5,6%

La immensa majoria de les
agressions fetes per més d’un home
són comentaris i gestos sexuals, i,
en menor grau, els acorralaments

Violències sexuals a Catalunya

12,1%

1

Durant
any
Durant
1 l’últim

Des
dels 15 anys 15
15
l’últim
any

Des dels 15 anys

de totes les violacions
patides des dels 15 anys
han estat exercides en grup

On? Per fets globals
Per cada una de les agressions patides, s’identifica el lloc on van tenir lloc. Al gràfic hem agrupat aquestes ubicacions per categories. Veiem que, sobre el conjunt
de violències patides per les dones durant l’any 2019, el 33,4% es produeixen a
l’espai públic (carrers, places, parcs, bars, discoteques o llocs d’oci i transport
públic). D’aquests fets que passen a l’espai públic, la gran majoria són fets del
grup de violències normalitzades.
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A l’espai privat (habitatges i vehicles privats), es produeixen gairebé el 39% del total de violències, i aquestes estan dins de les categories més greus: les relacions
sota coaccions i agressions, les violacions i els intents de violació.
I, dins dels espais privats, si excloem de l’anàlisi els “comentaris o gestos sexuals” patits, la casa de la dona agredida és el lloc que ocupa el primer lloc on es
produeixen les agressions

Destacar que les agressions al transport públic passen a ser del 8,6% si considerem els fets des de que tenien 15 anys.

A casa de l’agressor 14,1%

11,5% Bar de copes, discoteca
11,0% A la feina

A casa seva 17,9%

6,0% Per telèfon o xarxes socials

Espai públic d’un poble
o ciutat: carrer, plaça, etc. 19,3%

4,0% Casa de familiars i amics
2,7% Al cotxe
2,6% Transport públic
10,8% Altres

Si excloem el fet de “comentaris
i gestos sexuals” és a casa de la
pròpia dona l’espai majoritari on
passen més agressions
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On? Per tipologia de la violència
1

On: violències normalitzades
Espai públic d’un poble o ciutat:
carrer, plaça, etc

27,7%

Bar de copes, discoteca

15,4%
9,2%

Per telèfon o xarxes socials
A casa seva

8,9%

A casa de l’agressor

7,6%

A la feina (pròpia o de l’agressor)

7,3%

Transport públic

4,3%

Casa de familiars i amics

3,6%

After, rave, sala de concerts, concert,
recinte d’espectacles, ball

3,2%
12,9%

Altres espais

1

On: relacions sexuals sota coaccions i/o
intimidacions psicològiques

36,1%

A casa de l’agressor

43,7%

A casa seva
Altres espais
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Durant
any
Durant
1 l’últim

Des
dels 15 anys 15
15
l’últim
any

Des dels 15 anys
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15

On: violències digitals

SMS
Instagram

Facebook

Whatsapp

e-correu

Missatge

24,0%

20,5%

15,4%

5,1%

4,0%

On: agressions, violacions i intents de violació

ALTRES
Altres

24,0%

15

A casa seva

28,8%

Al carrer, a un parc, a una plaça o qualsevol
altre espai públic d’un poble o ciutat

16,9%

A casa de l’agressor

15,3%

Bar de copes, discoteca

6,9%

Al cotxe

5,8%

A l’entrada o les escales
o l’ascensor d’un bloc de pisos

4,9%

Altres

21,3%

Quan? Per fets globals
Gairebé la meitat dels fets es produeixen a la nit i matinada. Aquesta és la franja horària
on el percentatge d’agressions és més alt en totes les tipologies de violència sexual, a
excepció dels assetjaments a la feina, que evidentment es donen majoritàriament en horari
laboral, i les violències digitals, que es distribueixen al llarg del dia.

Coaccions / intimidacions

56,8%
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Violències digitals
24,5%
19,7%
11,6%

1

Matí

8,2%

Migdia

8,2%

Tarda

Vespre

Nit/matinada

Assetjament sexual a la feina
34,0%
15,9%
3,9%

1

Matí

3,4%

4,3%

10,9%

Migdia

Tarda

Vespre

Violències normalitzades

Nit/matinada

1

Matí

Migdia

25,5%

Tarda

14,9,%
2,1%

Vespre

Nit/matinada

52,5%

Agresions, violacions o intents de violació
54,0%

13,3%

12,3%

1

Matí
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Migdia

2019

18,1%

10,1%

7,8%

Tarda

1

Durant
any
Durant
1 l’últim

Vespre

Nit/matinada

Des
dels 15 anys
15
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Sobre les agressions que han patit i que les pròpies dones han considerat que
eren fets delictius, s’ha preguntat si havien presentat alguna denúncia a cossos
policials o judicials, o bé si havien fet servir altres canals no policials per reportar
alguna experiència de victimització patida.

El percentatge de fets denunciats s’incrementa en el cas de fets més greus: relacions sexuals sota coaccions i intimidacions psicològiques, tocaments amb violència, i violacions i intents de violació, encara que també amb uns percentatges de
denúncia molt baixos: un 10,4 pels fets del 2019 i un 16% dels fets.

Així com passa en totes les situacions de violències masclistes, en el cas de les
agressions sexuals, l’índex de denúncia als cossos policials o judicials és molt
baix; és a dir, existeix una gran xifra negra. Només 12 de cada 100 dones han
presentat denúncia considerant tots els fets patits en la seva vida adulta i que elles
han considerat que eren fets delictius. Aquestes són inferiors als de denúncia de
fets de violències masclistes considerades en el seu conjunt (26% de denúncia
l’any 2016).

Altres serveis específics per poder denunciar o reportar agressions o espais
d’atenció i informació, com ara els punts lila o el personal de seguretat privada,
no són canals significativament utilitzats.

De tots es fets condsiderats delictius, només
han presentat denúncia
1

6,5%

15

11,8%

Dels fet més greus considerats delictius, només
han presentat denúncia
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10,4%
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16,0%
El 49% de les dones
que han patit algun fet,
l’han considerat delictiu
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Motius per no denunciar
El primer motiu que al·leguen les dones per no denunciar és que, tot i que ens
han dit abans que consideraven el fet com a delicte, no el consideren tan greu
com per posar una denúncia formal davant la policia i iniciar el procés que això
implica. Lligat a això, altres motius que han exposat també ens indiquen que la
falta d’informació tant del procés com de quines agressions són penalment o administrativament punibles son barreres per interposar una denúncia.

d’aquestes agressions es produeixen sense testimonis i les dones exterioritzen la
seva por que la seva denúncia no sigui suficient per demostrar que els fets efectivament s’han produït.
A les dones que no havien denunciat se’ls va preguntar què els hauria ajudat a
fer-ho i la resposta amb què han estat més d’acord és la de tenir més informació
sobre tot el procediment de denúncia i les implicacions que suposa.

Com a segon motiu que al·leguen és que es posi en dubte la seva credibilitat,
és a dir, la dificultat de ser creguda o la falta de proves a aportar, ja que moltes

1

Motius de no denúncia
Perquè no va considerar els fets suficientment greus com per presentar denúncia

33,0%

Per por a no ser creguda o dificultat de tenir proves

25,4%

Per por

10,9%

Per bloqueig emocional: sentiments de culpa, vergonya, necessitat d’oblidar, etc.

8,6%

Perquè l’agressor era la parella, familiar o amic

5,7%

Perquè ho va solucionar sense necessitat de denunciar

5,3%

Per falta d’informació

4,8%

Per les dificultats que representa el procés judicial
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Per falta de suport familiar, de l’entorn o econòmics
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Interseccionalitats. Per fets globals
La intersecció de diferents identitats i situacions de desigualtat pot intensificar
l’experiència de victimització i agreujar conseqüències i situacions de vulnerabilitat. La seva anàlisi ens ajuda a visibilitzar aquestes realitats i la seva complexitat
per tal de dissenyar les actuacions més adequades per a totes les dones. Presentem dades de victimització segmentades per altres eixos com són la discapacitat,
el lloc de naixement, l’edat, els estudis i la situació econòmica.

entrevistades i un altre sobre el conjunt de dones del seu mateix grup d’anàlisi.
En totes les representacions s’han exclòs els comentaris i gestos sexuals, ja que
aquests fets són elevats i es concentren en les edats més joves.

Discapacitat

Primerament representem la distribució de la mostra per cada una d’aquestes
categories.
Posteriorment, per cada un dels eixos triats, representem les prevalences (dones
que han patit un fet o més) des de dos punts de vista: un sobre el total de dones
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Nivell d’estudis
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Amb molta facilitat

4,4%
NS/NC
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Víctimes per grups d’edat
De 16 a 29 anys

84,2%

De 30 a 49 anys

76,2%

De 50 a 64 anys

70,1%
51,1%

De 65 i més anys
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De 65 i més anys 18,2%

19,7% De 16 a 29 anys

De 50 a 64 anys 23,1%

38,9% De 30 a 49 anys

Edat
Al gràfic de la victimització segons edat observem que les joves de 16 a 29
anys representen un 19,7% de totes les dones que han patit algun fet des
que tenien 15 anys. Però si analitzem aquest grup sobre el total de noies
de la seva edat, veiem que el 84% de les joves de 16 a 29 anys han patit
com a mínim un fet.
Entre els factors que influeixen en aquesta major victimització hi ha una
vida social més activa, i se n’hi afegeixen d’altres com ara més identificació
de les agressions, l’impacte de les violències digitals, el canvi d’hàbits generacionals o el record més present, entre d’altres.

No és víctima
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Víctimes amb discapacitat
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És víctima

ENQUESTA
ENQUESTA
DE LES
DE

Violències sexuals a Catalunya

No és víctima

2019

1

Durant l’últim any

15

Des dels 15 anys

100%

Discapacitat
En el cas de les dones amb algun tipus de discapacitat, cal tenir en compte
que la meitat d’aquestes dones se situen en el grup d’edat més gran, que,
com hem vist, és el menys victimitzat, cosa que influirà en les prevalences.
Observem que en el bloc de violències normalitzades, digitals i assetjaments, les dones sense discapacitats estan 8 punts percentuals per sobre
de les que tenen alguna discapacitat, mentre que aquestes últimes se situen un punt per sobre en el cas del grup de fets més greus, com són els
agrupats en les coaccions o intimidacions psicològiques, les agressions,
les violacions i els intents de violació.
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Situació econòmica
Segons la situació econòmica a la llar, si bé mirant tots els fets en el seu
conjunt (victimització global), veiem les dones amb menys recursos econòmics com les menys victimitzades, una anàlisi per tipologies de violència
ens mostra que són el grup més victimitzat en totes les categories llevat
del de les violències normalitzades. En aquestes violències normalitzades
són les dones que arriben amb molta facilitat a final de mes les que tenen
les prevalences més altes.
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Víctimes per situació econòmica
Arriba a final de mes…
Amb molta dificultat

68,3%

Amb dificultat / certa dificultat

70,5%

Amb facilitat / certa facilitat

70,1%
72,1%

Amb molta facilitat
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57,2% Amb facilitat / certa facilitat
4,5% Amb molta facilitat
5,5% Amb molta dificultat
31,4% Amb dificultat / certa dificultat
És víctima

Nivell d’estudis
Les dones sense estudis o estudis bàsics mostren unes prevalences molt
inferiors en tots els àmbits, amb diferències bastant grans. S’ha de tenir
en compte que, aquí també, el factor edat hi està molt relacionat, ja que la
majoria d’aquestes dones són les d’edat més elevada, que mostren menor
victimització.
Les dones amb estudis universitaris tenen una victimització global des dels
15 anys (de tots els fets en conjunt) més alta, que prové principalment de
fets menys greus (especialment les violències normalitzades) i de les relacions sota coaccions o intimidacions.
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Víctimes per nivell d’estudis
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Víctimes per lloc de naixement
A Catalunya

73,2%

A la resta d’Espanya
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71,3%
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Lloc de naixement
Encara que les prevalences generals són molt semblants entre les dones
nascudes a Catalunya i les nascudes a l’estranger, les dones amb orígens
a l’estranger presenten taxes més altes en violències digitals. Per interpretar-ho cal considerar que, per a aquesta tipologia de violència, l’edat és un
factor altament influent i que el grup de dones nascudes a l’estranger té
una mitjana d’edat menor.
També les trobem més victimitzades en l’assetjament sexual a la feina, fet
on s’ha observat també que les dones de totes les nacionalitats que treballen sense contracte laboral també tenen unes prevalences lleugerament
superiors a la resta.
Les dones nascudes a la resta de l’Estat espanyol tenen índexs més baixos de victimització, que poden ser deguts al factor edat, ja que la majoria
d’aquestes dones es troben dins del grup de més edat, que és el menys
victimitzat.
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Conseqüències
A les dones que havien patit alguna agressió
se’ls preguntava sobre les conseqüències
personals que havia tingut arran d’aquell fet:
afectació personal, sentiments, conseqüències
psicològiques i necessitat d’utilitzar serveis
especialitzats.
L’ús d’algun servei de suport o mèdic és baix,
i el més utilitzat és el tractament psicològic. De
les dones que no han utilitzat cap servei, una
de cada cinc ens deia que haurien d’haver utilitzat algun servei, i les raons principals perquè
no ho van fer són: perquè en aquell moment
pensava que no el necessitava i per por.
L’augment del sentiment d’inseguretat i el canvi
d’actitud en les seves relacions amb els homes
són les dues conseqüències de l’agressió que
una de cada quatre dones ens han dit que tenen encara avui.
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Sentiments després de l’agressió
Ràbia / Agressivitat /
Indignació /Impotència

41,4%

Fàstic/Bruta/Rebuig

12,0%

Por

9,2%

Culpa/Vergonya/
Humiliació

8,2%

Tristesa

5,9%

Baixa autoestima/Dèbil /
Insegura /Vulnerable

5,5%

Angoixa

5,5%

Decepció/ Incòmoda/
Utilitzada

5,0%

Tractament psicològic

8,2%

Tractament mèdic

6,2%

Tractament psiquiàtric

4,4%

Ajuda dels serveis d’informació
a dones o d’atenció a la víctima

4,0%

Ajuda dels serveis socials

2,4%
1,9%

Assistència legal
No

22%

0%

El
de les dones
que han patit algun fet ens
diu que creu que hauria
d’haver rebut algun tipus
de servei que no va rebre
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67,0%
Serveis de psicologia

15,7%
Serveis de violència
masclista o atenció a
les dones

1

Impacte personal de l’agressió
No pensar o fer tot el possible per
no recordar
Constantment a la defensiva, en
alerta o s’espantava amb facilitat
Insensible, distant dels altres, del
que feien o de l’entorn
Manca de concentració o afectació
a la feina o estudis

66,6%

Trastorns del son

27,1%

Dificultats per mantenir relacions
sexuals
Augmentar o començar a consumir
drogues i/o alcohol

24,5%
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60,8%
39,7%
33,2%

2,7%
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50%
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Canvis a la vida personal
Té més por de sortir sola

10,2% / 26,2%

Ha canviat la seva manera de
relacionar-se amb els homes

8,3% / 26,8%

Ha fet canvis en les seves
activitats habituals

8,6% / 14,0%

Ha canviat la seva manera
de vestir
Sí, encara avui

4,3% / 8,3%
0%

50%

100%

Durant una temporada sí, però ja no

No

Percepció de seguretat
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L’enquesta recull una pregunta sobre la percepció de la
seguretat als espais públics, concretament es preguntava
si deixaven de fer algunes de les coses que proposàvem
per por a patir una agressió sexual.
La percepció de seguretat està lligada a diferents factors,
com poden ser estructurals, educatius, personals o mediambientals, entre d’altres. La socialització de nens i nenes
sobre la (auto)seguretat és diferent, i aquesta por als “perills” i la necessitat d’evitar-los afecta les dones personalment i limita el gaudi de l’espai públic, alterant l’exercici
d’un dret fonamental com el de la llibertat de moviments.
D’aquesta manera, veiem en l’enquesta que el sentiment
d’inseguretat, tot i que és més alt en dones que havien
patit alguna agressió, està molt present entre les dones
que no n’havien estat víctimes.
Aquest imaginari col·lectiu de la seguretat basada en la
por al que està fora, a l’agressor desconegut i als espais
públics, sobretot els que estan fora del control social, obvia els propis espais privats de les dones i les violències
exercides per homes propers i coneguts (que cometen la
majoria de delictes, com hem vist en aquesta enquesta).

Pren alguna mesura si té
una primera cita amb
un home que no
coneix

Evita fer esport per
camins forestals o
carreteres poc
transitades

Està en tensió si
camina sola per llocs
solitaris sobretot
de nit

Canvia de ruta per
evitar passar per certs
carrers o llocs a
la nit

Evita entrar a bars o llocs
públics on la majoria
són homes, sobretot
de nit

Procura no anar sola pel
carrer a la nit

Procura no agafar el
transport públic de nit

Demana a algun amic
o conegut que
l’acompanyi a casa,
sobretot de nit

Deixa d’anar a alguns
llocs per por que li
pugui passar alguna
cosa

Aquesta percepció de seguretat analitzada sobre els grups
d’interseccionalitat ens mostra que les dones que es troben en una pitjor situació econòmica són les que deixen
de fer més coses per por a patir una agressió sexual.
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Departament d’Interior

Activitat finançada amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (Secretaría
de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)

