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2013/14  
Per què tanta 
incidència en 
aquests 
contextos? 

2014/15  
Indaga en la 
sexualitat des 
d’una perspectiva 
de gènere 

2015/16  
Inclou nous àmbits:  
- Legal 
- Mèdic 

2015/16  
Inclou una nova 
dimensió d’anàilisi:  
- Urbanisme 
 
Campanya 
preventiva pròpia 

Metodologies qualitatives 
Anàlisi de discursos de persones 
expertes i usuàries d’oci nocturn 

Incorporen tècnica quantitativa 
Enqieesta on-line 

Informes sobre violències sexuals en contextos d’oci nocturn i consum de drogues 



Trabajo de campo 
cualitativo - 
cuantitativo 

2017/18  
Nova dimensió d’anàilisi: 
protocols 
 
+ Urbanisme 
+ Campanya preventiva 
pròpia 



RECERCA 

L’Observatori en l’actualitat 

• Actualització contínua de les 
claus que articulen les 
dinàmiques de l’oci i els seus 
canvis i entendre la relació de les 
violències sexuals amb els hàbits 
de l’oci i el consum 
 

• Obtenir propostes preventives 
per minimitzar els riscos derivats 
del consum de drogues i de les 
desigualtats de gènere i per 
orientar estratègies d’abordatge de 
les violències sexuals 

Objectius 

Qui 

 
 
 Sistema SDA (qüestionaris 

trimestrals de detecció alarmes) 
 Entrevistes en profunditat a agents 

clau (professionals i líders d’opinió) 
 Entrevistes en profunditat a joves 
 Netnografía (anàlisi comentaris a 

Internet) 
 Focus groups amb joves 
 Guerrilles nocturnes: entrevistes 

semiestructurades 
 Marxes exploratòries  
 Qëstionaris quantitatius on line  
 Observació no participant 
 Análisi de fonts secundàries  
 
 

Metodologia 

Persones residents a l’espanyol d’entre 16 i 35 anys que 
consumeixen drogues y freqüenten espais d’oci nocturn 
(al 5è no hem posat límit d’edat) 



RECERCA 

Trabajo de campo 
cualitativo - 
cuantitativo 

FORMACIÓ CONSULTORIA I 
ASSESSORAMENT 

A municipis sobre 
protocols I campanyes 
 

Dinamització comunitària per 
elaboració de protocols 

CAMPANYES 
PREVENTIVES 

Vídeos i altres 
estratègies 
comunicatives 

Professionals, personal 
tècnic municipal i 
d’entitats, joves… 

L’Observatori en l’actualitat 
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1 2 4 
Punts de partida 

 
• La violència sexual no ha estat 

identificada com a un dels principals 
riscos de la “nit”, principalment per a les 
dones  
 

• Especificitat de l’àmbit de l’oci nocturn: 
Alta permisivitat sexual percebuda 
 

• Radiografia de la nit: posar el focus en 
la prevenció amb perspectiva de 
gènere, sense promoure la limitació de 
la llibertat de les dones   
 



Trabajo de campo 
cualitativo - 
cuantitativo 

Recorregut – ideari sobre 
violències sexuals i 

consum de drogues en 
contextos d’oci nocturn 
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LA VIOLÈNCIA SEXUAL 
ESTÀ NATURALTIZADA, 
NORMALITZADA Y 
GENERALITZADA 
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HIPERSENSIBILITAT PER 
PARTS DELS HOMES 

Las violencias que reciben los hombres, en un 
sistema binario y jerarquizado que les otorga 
privilegios, no son violencias estructurales ni 
sistémicas, sino que tienen carácter puntual, y que 
no las sufren por el hecho de ser hombre, es decir, 
por motivos de género (4º Informe Noctámbul@s) 



3 

AGRESSORS 
FANTASMA 

59% 

14% 

4t Informe Noctàmbul@s 
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MIRATGE DE LA 
IGUALTAT 



5 

ELS CONTEXTOS 
D’OCI NOCTURN 
FACILITEN LA 
VIOLÈNCIA 
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MERCANTILITZACIÓ 
DE LA 
SEXUALITZACIÓ DE 
LES DONES 

2017 
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SOCIALITZACIÓ DE LA 
SEXUALITAT TABÚ, 
HETERONORMATIVA I 
MASCLISTA 

Encuesta sobre la percepción social de la violencia sexual: el 19’9% de las 
personas encuestadas consideran que uno de los motivos por los cuales los 
hombres agreden sexualmente a las mujeres es la “incapacidad de controlar los 
impulsos sexuales” (EPSVS, 2018: 89). 
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LA CONFIGURACIÓ 
URBANÍSTICA DE L’OCI 
NOCTURN GENERA 
POR I INSEGURETAT 
EN LES DONES 

4º Informe Noctàmbul@s:  
 
Tant els horaris com la configuració social i física dels 
espais d’oci, els recorreguts a peu que connecten la 
casa amb el lleure o el transport públic en la nit, no són 
viscuts com segurs per a les dones.  
 
Limitació llibertat de moviment i el seu dret a la ciutat.  
 
Les dones planegen més els seus itineraris i canvien en 
moltes ocasions els seus recorreguts, condicionades 
per la percepció de por, particularment en horaris 
nocturns. 
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LA DROGA MÉS PRESENT 
EN SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA SEXUAL ÉS 
L’ALCOHOL 

4t Informe Noctàmbul@s 



324- Catalunya 
03.06.2018 

La Provincia –  
diario de Las Palmas 
28.06.2018 

EFE 
05.06.2018 
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EL CONSUM 
CULPABILITZA LES 
DONES PERÒ LEGITIMA I 
DESRESPONSABILITZA 
ELS HOMBRES 

A ell: “Estava borratxo,  
no sabia el que feia” 

A ella: “Això et passa per 
beure. T’ho has buscat”  

AtenuAnt AgreujAnt 

En cas d’agressió sexual en contextos festius i de 
consum de substàncies 
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SOBREDIMENSIÓ 
MEDIÀTICA DE LES 
SITUACIONS DE 
SUMISSIÓ QUÍMICA 
PREMEDITADA 

• Submissió química premeditada Vs oportunista 
 

• Mite de l’agressor “malvat, excessiu, cruel, dement”. 
Agressors coneguts! 
 

• “Les dones són més víctimes quan han estat 
intoxicades contra la seva voluntat”: “dones bones 
Vs dones dolentes” 
 

• “Xacra social”: “Les informacions sobre feminicidis o 
agressions sexuals tenen un tractament sobretot 
incidental. No solen explicar per què s'ha arribat a 
produir, és a dir, els falta context [...] Las peces, a 
part d'incidentals, són poc o gens preventives o, de 
vegades, si ho són, responsabilitzen l'agredida per 
no haver pres mesures de seguretat” (Observatori 
ORIGEN). 



El español.  
06.01.2018 
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TENDÈNCIA A 
SITUAR EL 
DETONANT DE LA 
VIOLÈNCIA SEXUAL 
EN LA SUBSTÀNCIA 
I NO EN LA 
SUBJECTIVITAT I  
MARC SOCIAL 
SEXISTA DE QUI 
AGREDEIX 

ABC -  
04.12.2018 
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EL CONSENTIMENT ÉS 
UN CONCEPTE 
PROBLEMÀTIC SOBRE 
EL QUAL CAL 
APROFUNDIR 

No ès no? 
 
• Sembla que si no s'expressa negativa, les 

dones estan per defecte a disposició de 
l'els homes. Qui desitja? Qui consenteix? 
 

• Es posa el focus en la responsabilitat de 
les dones de dir que no. No busca el desig 
actiu o el consentiment entusiasta: “només 
sí és sí” 
 

• Diversos estigmes que travessen a les 
dones i la seva sexualitat: 
- “Estreta” 
- “Escalfapolles” 
- “Puta” 
 

• Situacions en les que la por impedeix el 
“no” (únic crim en què es jutja no només la 
culpabilitat de l'acusat sinó la innocència 
de la víctima) 



2014 

El Salto 
19.11.2018 



Campanya preventiva: #ÉsViolenciaSexual (2018) 



Campanya preventiva: El sexisme també surt de festa (2017) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T_8GG3Zat_U  

https://www.youtube.com/watch?v=T_8GG3Zat_U
https://www.youtube.com/watch?v=T_8GG3Zat_U


GRÀCIES!!! 





L’estudi de l’observatori Noctámbul@s 
 

3 aproximacions metodològiques de l’estudi: 

             2 Qualitatiu                                1 Quantitatiu 
Guerrilles nocturnes Marxes exploratòries L’enquesta 

30 Entrevistes grupals semi-
estructurades en espais d’oci 

nocturn (Flor Manns i Pau Canals) 

2 marxes: 1 a Tarragona i 1 a 
València 

1.541 respostes 



Enquesta: Perfil sociodemogràfic de les 
persones participants (I) 

Participants per gèneres Distribució de persones 
segons població de residència 



Enquesta: L’edat 

La majoria de persones majors de 35 entrevistades a les guerrilles 
nocturnes, considera que les persones joves són més masclistes i 
pateixen més masclisme. 



Motivacions per consumir 
en els espais d’oci nocturn 

El 37% dels homes 
consumiria amb finalitats 
sexuals, mentre només un 
farien el 17% de les dones 
enquestades. 



Associació de consum de drogues amb la violència 
sexual: Canvis en la percepció dels homes. 

El 18% dels homes enquestats convidarien a consumir a una altra 
persona per acabar tenint relacions sexuals, utilitzant alguna droga 

com a facilitador de la situació.  

Homes: 7% ho ha fet sota els efectes 
d’una droga. 11% sense haver 
consumit gaire, poc o gens. 
 
Dones: 6% havent consumit i el 3% 
sense haver consumit gaire, poc o 
gens. 
 



Les dones despleguen estratègies relacionades amb 
el consum per no patir violències sexuals o que les 

responsabilitzin 

Elles consumeixen drogues legals o menys 
estigmatitzades (socialment més acceptades). 

 

“Jo crec que les dones ho tenim 
instintivament en ment... “Vés amb 

cura!” (Dona, 28-35 anys, festa cultura 
popular nocturna). 

 



Un 97% de les dones participants a l’enquesta han 
patit algun tipus de violència sexual 

97% comentaris 
incòmodes 

87% Insistències 

81,4% 
Tocaments 

44% 
Acorralaments 

38% 
Forcejaments 

Aquest any, un 15% més de les dones enquestades identifica 
haver patit violències sexuals normalitzades amb molta 
freqüència. Front al 57% de l’any passat, 72% enguany. 

 
Considerem que les dones tenen més eines analítiques per 

detectar situacions de violència sexual diverses. 



Hi ha més violacions sense força 
que amb força 

Patir violació amb força (2018) Patir violació sense força (2018) 

198 enquestades van patir una violació sense força. Són 141 casos més 
que en la violació amb força. 



Estat de l’home que havia 
agredit (2018) 

Estat de la dona quan va 
ser agredida (2018) 



La percepció de seguretat en els espais 
d’oci nocturn 

 
 La percepció d’inseguretat és major quan l’oferta d’oci és poc variada. 

 



El 78% de les participants identifica que l’espai de festa 
t’exposa a viure moltes violències. El 63% identifica també els 

moments posteriors. 

Haver patit violència, segons els espais de la festa 

78% 

32,5% 
50% 62% 63% 



GRÀCIES!!! 



PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 
DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS 



QUÈ SÓN ELS PROTOCOLS? 



PROTOCOLS REALITZATS I EN PROCÉS 

Ajuntaments 



PRINCIPIS FONAMENTALS PER ELABORAR 
UN PROTOCOL EFECTIU 

MOVIMENTS 
SOCIALS I 
POBLACIÓ 

TÈCNICA 

POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 

Qui? Per 
què? 

Mapa 
actors i 
espais 

Interès Motius i dinàmiques pròpies 



METODOLOGIA 

COMISSIÓ 
PARTICIPATIVA 

GRUP 
MOTOR 

COMISSIÓ 
POLÍTICA 

ESTRUCTURA DE TREBALL PERSPECTIVA FEMINISTA 

METODOLOGIES PARTICIPATIVES 

ADAPTACIÓ 

PRÈVIA 

DIAGNOSI 

EIXOS 
TREBALL 

PROTOCOL 

VALIDACIÓ 

 COMUNICACIÓ 



VALORACIONS. Punts forts 

 
  Sensibilització 

 
  Empoderament i referencialitat col·lectius feministes i de dones 

 
  Generar espais compartits per les bases 

 
  Rol feminista entitat dinamitzadora 

 
  Recursos en pro de la transversalitat de gènere 

 
  Creació de noves figures 

 
  Utilització estratègica de l’onada mediàtica 

 



 
Falta de perspectiva de gènere  

 
Complex entramat de serveis d’atenció 

 
Debat sobre l’expulsió 

 
Falta d’espais compartits entre administracions 

 
Falta de coherència sobre perspectiva de gènere des de 

l’administració 
 

 Instrumentalització política de la temàtica i dels espais 
participatius 
 

El perill del “rentat de cara” i del “paper mullat” 
 

El problema de l’atenció a persones menors 
 

VALORACIONS. Problemàtiques 



 
Mirada interseccional 

 
Rigorositat de la fase 0 

 
Millorar la incorporació de les mirades LGTBIQ+ 

 
 Implicar més activament als locals d'oci nocturn 

 
 
 

VALORACIONS. Aspectes a millorar 



RESULTATS FINALS 
Com queden els protocols? 

CAMPANYA COMUNICATIVA 



FORMACIONS I TALLERS 

CIRCUIT PROGRAMACIÓ 

ESPAIS 

PRINCIPIS I PASSOS A SEGUIR 

GRUP DE SEGUIMENT ACCIONS COMPLEMENTÀRIES RECURSOS DE SUPORT 

RESULTATS FINALS. Com queden els protocols? 



MOLTES GRÀCIES! 



www.drogasgenero.info 

noctambulas@fsyc.org 

Observatorio Noctámbulas 

@ObsNoctambulas 

MOLTES GRÀCIES! 
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