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OBSERVATORI

MIRA AQUÍ EL VÍDEO 
DE LA CAMPANYA 
Explica'ns altres
#MitosNoctámbulas i/o 
les teves experiències de 
#LigoteoSano 

PER CONSTRUIR UNA CULTURA 
SEXUAL LLIURE, SEGURA I 
SALUDABLE ÉS CLAU QUE EL
SEXE REQUEREIXI NO NOMÉS UN
CONSENTIMENT DE TOTES LES
PARTS, SINÓ TAMBÉ DESIG ACTIU
EN LLIBERTAT

OBSERVATORI

OBSERVATORI SOBRE LA RELACIÓ ENTRE EL 
CONSUM DE DROGUES I LES VIOLÈNCIES
SEXUALS EN CONTEXTOS D’OCI NOCTURN

MITE 1 

MITE 2

MITE 3 

El consum d'alcohol i altres 
drogues com a causant de les 
violències

La violació com a única forma de 
violència sexual (visibilització de 
les violències més explícites i 
silenciament de les més norma-
litzades).

“Quan una dona diu no, en el 
fons vol dir que sí”.

 “El sexisme també surt de festa” és una campan-
ya educativa per a la prevenció de violències 
sexuals en contextos festius. Apunta a proble-
matitzar mites que circulen en aquests espais i a 
generar propostes participatives.

Campanyes preventives

MITE 1 



Les violències sexuals es desenvolupen en un clima d'impunitat, 
normalització i silenciament, que dificulta que les dones que les 
pateixen se sentin legitimades per denunciar-ho.

QuÈ FEM

Investigació  i  informes

El Observatori Noctàmbul@s és un projecte de la 
Fundació Salut i Comunitat que busca comprendre 
la manera en què opera l'estructura desigual de 
gènere en les creences, actituds, motivacions i com-
portaments que tenen les i els joves sobre la sexualitat 
i el consum de drogues en contextos d’oci nocturn.

Resultats   principals

Formacions i tallers

Dinamització comunitària per a la 
realització de protocols i plans d'actuació

Jornades de sensibilització

Investigació i informes

Campanyes preventives

“Guerrilles nocturnes” 
(entrevistes semiestructurades)

Enquestes 

Recopilació de fitxes
mitjançant el sistema SDA

Observació no participant

Exploració documental i 
anàlisi de campanyes 
preventives

Anàlisi de fonts
secundàries

Marxes exploratòries per 
l'espai urbà des d'una mirada 
feminista interseccional

NORMALITZACIÓ I SILENCIAMENT

INCITACIÓ AL CONSUM

DEMONITZACIÓ DE LA SUBSTÀNCIA

ALCOHOL

TERMÒMETRE DE TOLERÀNCIA A L'AGRESSIÓ

EL“NO ÉS NO” ÉS INSUFICIENT

ELS AGRESSORS SÓN PERSONES CONEGUDES  

URBANISME INSEGUR 

La publicitat dels locals d’oci nocturn crida al consum abusiu d'alcohol 
per estimular conductes sexuals on les dones són objecte i no subjecte.

Hi ha una tendència a situar el detonador de la violència sexual a la 
substància i no en la subjectivitat i el marc social sexista de qui 
agredeix.

CULPABILITZACIÓ TENDENCIOSA
Als mitjans es sobredimensionen les situacions de submissió quími-
ca premeditada. Això afavoreix una diferenciació entre bones i males 
dones, sobre la base de la intoxicació voluntària o involuntària. Així, 
la percepció social i subjectiva del consum voluntari de substàncies, 
penalitza les dones que pateixen una agressió i desresponsabilitza 
els homes que l'exerceixen.

És la droga més present en situacions de violència sexual. En l'estruc-
tura patriarcal en què vivim, actua com a droga depressora de la 
capacitat de reacció de la persona agredida; en canvi, actua com a 
desinhibidor del potencial agressor.

Violació amb força física o submissió 
química 

Agressions a dones que han consumit 
molt i no tenen capacitat de reacció

Pràctiques sexuals no consentides en el 
marc d’una relació sexual voluntària

Acorralaments, creença de tenir un dret 
adquirit sobre les dones, convidar a 
copes, insistir davant una negativa 
contínua

Cosificació de les dones en aquests 
espais, comentaris sexuals incòmodes, 
insults, tocaments no consentits

Atès el fort grau de normalització de les violències sexuals, existeix 
una gran dificultat entre els nois per identificar-les i reconèixer-se 
com a assetjadors o agressors, pas imprescindible per deixar de 
ser-ho.

A causa del mandat de gènere de complaure i no frustrar les expec-
tatives de l'altre, els estigmes de “puta”, “estreta” i “calentapolles” 
travessen les dones i coarten la seva llibertat sexual

La configuració urbanística de l’oci nocturn genera por i inseguretat 
en les dones, la qual cosa limita la seva llibertat de moviment i el seu 
dret a la ciutat.

QuÈ És 

Objectius MetodologIa

ELABORAR ESTRATÈGIES
PREVENTIVES

Obtenir un llistat d'idees 
preventives per minimitzar els 
riscos derivats del consum de 
drogues i les violències 
sexuals en contextos de lleure

ACTUALITZACIÓ
CONTÍNUA
Estudi constant de la relació 
entre el consum de drogues 
i les violències sexuals en 
contextos d’oci nocturn

ES PRIORITZA L'ENFOCAMENT QUALITATIU RECOLZAT 
PER TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER TAL D’ENRIQUIR 
L'ANÀLISI

DESCARREGA AQUÍ
ELS INFORMES DE 
RESULTATS DE LES 
NOSTRES RECERQUES 


