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• Ús de drogues 

• Detonant /disparador violències sexuals 

• Percepció social esbiaixada – desigualtat de gènere: 
atenuant per agressors // agreujant per agredides 

 

• Espais oci nocturn 

• Divisió generitzada dels espais: sanció dones en espai públic 

• Disciplina terror sexual 

 

• Sexualitat 

• Construcció patriarcal i heterocentrada 

• Penalització dones quan exerceixen la llibertat sexual 

INTRODUCCIÓ: EIXOS ANÀLISI NOCTÀMBUL@S 

Perspectiva de 
gènere 
 
Drets sexuals 
 
Reducció de riscos i 
prevenció 
 

 
 
 

Desplaçar el focus:  
 
• Substància - 

estructura social 
 

• Agredides – agressors 
+ còmplices 
 



www.drogasgenero.info 



INTRODUCCIÓ: VIOLÈNCIES SEXUALS I SUBMISSIÓ QUÍMICA 

• Tipologies del modus operandi amb substàncies psicoactives 
[Consell d’Europa]  

• Submissió química proactiva Vs. Oportunista 

• Submissió química Vs. Vulnerabilitat química 

 

• Mites  

• Agressor: desconegut (“malvat, excessiu, cruel, dement”) 

• Víctima: real Vs. victim blaming: bones Vs dolentes  

 

• Cap a on s’apunta [criminalització i demonització] 

• Espai públic i festiu – alarma 

• Joventut – adultisme 

• Substància – polítiques drogues hegemòniques 
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QUÈ HAVÍEM IDENTIFICAT DES DE NOCTÀMBUL@S? 



ABC - 04.12.2018 

El Mundo – 24.07.2019 

Focus  
substància Focus 

modus 
operandi  

Focus 
joventut  
(no PG) 

Quin és la 
font // agent 
preventiu?  
Llenguatge 
sexista 

Focus en les 
agredides – 
responsabilització 

Agressor com a 
monstre – estiu – 
fal·locentrisme  

Focus 
època de l’any. 
I els agressors? 
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 • Quines són les dades? 

 

• Quins són els models d’abordatge que s’estan plantejant des 
de les polítiques públiques i les accions comunitàries? 

 

• Quines són les narratives socials i els relats mediàtics 
imperants? Afavoreixen la prevenció amb perspectiva de 
gènere?  

 

• Com podem visibilitzar i abordar aquesta forma d'exercici de 
violència sexual des del feminisme sense caure en la alarma i 
el terror sexual? 

 



DISCURSOS:  PREVENCIÓ O TERROR SEXUAL? 

• Entrevistes a agents clau  
• Acadèmic: ASFD – Universitat d’Alcalá (Irantzu Recalde i Pablo Prego) 

• Institucional: Ministerio de Igualdad (Bárbara Tardón) 

• Tercer sector: Intress – Estudis sobre violència sexual sense record (Núria Iturbe i 
Marta Gil) 

• Hospitalari (converses informals + dades + visionat ponències) 

 

• Consulta de fonts secundàries 
• Informes de recerca quanti – quali // Articles científics 

• Ponències expertes 

• Assajos periodistes, investigadores i activistes 
 

• Anàlisi discursos mitjans de comunicació  
• Premsa i televisió 2015 – actualitat 

 

• Reflexió col·lectiva  
• Experiència de 9 anys de l’Observatori Noctàmbul@s 
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CONCLUSIONS PRELIMINARS:  

PROBLEMES 

A) LÒGIQUES DE LES 

VIOLÈNCIES SEXUALS B) INFORMACIONS 

SOBRE ELS USOS DE 

DROGUES 

C) PROPOSTES 

PREVENTIVES 



A) LÒGIQUES DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS 

1. Narrativa de l’excepcionalitat de la violència 

 

2. Agressor/s:  

• Absents: invisibilització 

• Perfil: mostruització (biaixos classistes i racistes) 

• Relació amb la víctima: desconeguts?  

 

3. Víctima/es - supervivent/s:  

• Culpabilització: ús de drogues  



El País – 08.03.2022 

Creo que hay una realidad que no podemos obviar: es que 
nos agreden sistémicamente, no de una manera puntual ni 
individuos aislados o marginales.  
 
Las informaciones mediáticas perpetúan la cultura de la 
violación: emerge todo el dispositivo de desacreditación, 
que va a surgir en el momento uno en el que confiesas lo 
que te ha pasado. Bárbara Tardón (Ministerio de Igualdad) 

El Mundo – 03.02.2019 



Las Provincias – 28.06.2018 

20 Minutos– 03.08.2019 

Elle México – 26.01.2021 



B) INFORMACIÓ SOBRE USOS DE DROGUES 

1. Mites relacionats amb la tipologia de la substància: alcohol la més 

present 

 

2. Informacions incorrectes o imprecises sobre el modus operandi: 

majoritàriament oportunista 

 

3. Informacions no contrastades sobre la freqüència del modus 

operandi proactiu: està augmentant? 

 

4. Estereotips sobre l’estat de la víctima: no només sedada o 

inconscient, també en estat d’eufòria 



Es desconeix en precisió la incidència d’aquest tipus de violència sexual.  Els paràmetres de codificació dels atestats 
policials no estan adaptats per recollir de forma clara i precisa els casos de submissió/vulnerabilitat química així com 
altres dificultats memorístiques o de record que presenta la víctima. L’altra institució que podria recollir aquesta 
informació seria l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, si bé aquests manifesten no recollir dades d’aquest 
tipus. Aquesta primera conclusió és molt significativa perquè sense codificar el fenomen es fa molt difícil estudiar-lo. 
Escau doncs començar a recollir dades fiables sobre la prevalença de la violència sexual sense record i les seves 
particularitats per poder aplicar posteriorment protocols i polítiques adaptades. 
Estudi Violència sexual sense record en l’àmbit policial a Balears (2021) 

Hem sentit molt que els casos de submissió química estan 
creixent, però des del punt de vist de les dades judicials o 
policials no ho podem confirmar. No tenim dades exactes 
(ja que no es recull a les sentències ni als atestats) ni 
tampoc tenim dades anteriors per confirmar el 
creixement. Núria Iturbe (Intress) 

En mi investigación he identificado 4 mitos: predominan 
las ASFD de tipo proactivo; existe una alta implicación de 
las “drogas de la violación” como la burundanga; todas 
las víctimas están sedadas o inconsciente [cuando si se 
encuentra bajo los efectos de un estimulante la víctima 
estará en un estado de euforia]; el agresor  suele ser un 
desconocido de la víctima. Pablo Prego (UAH) 



La Opinión de Málaga – 08.03.2022  

Antena 3 - 28.11.2021 

El Confidencial – 25.11.2021  

El País – 04.05.2022  



Diari de Girona – 27.03.2022  

El País – 10.12.2021 

Europa Press – 08.03.2022  

Denominamos agresiones sexuales facilitadas 
por drogas a las realizadas sobre una persona 
que se encuentra incapacitada para dar su 
consentimiento debido al consumo de 
sustancias psicoactivas. Irantzu Recalde (UAH) 



                          C) PROPOSTES PREVENTIVES 

Focalitzades en les dones - responsabilització:  

 

• Usos de substàncies: “no aceptar bebida de nadie”, “no compartir 

bebida”, “no mezclar drogas y alcohol”, “no desatender la copa ni cuando se 

va al baño”, “no consumir nada que tenga una apariencia inusual”  

 

• Usos dels espais 

 

• Usos d’APPS... 





BBC – 28/09/2014 

Estas medidas son cultura de la violación, porque hacen responsables a las mujeres de la agresión sexual y al 
final lo que apuntala es la impunidad de los agresores. Es decir, “si haces todo eso, tú eres la responsable de que 
te agredan. Y él, no tiene ninguna responsabilidad”. El mensaje es el objetivo de la violencia sexual: es el control 
de nuestra libertad y de nuestros cuerpos, que es lo que ha teorizado el feminismo toda la vida. Y esta cultura de 
la violación pasa totalmente desapercibida. Se nos cuela constantemente el relato del terror sexual. Bárbara 
Tardón (Ministerio de Igualdad) 



 

  ALGUNS TIPS 
 

• Afinar en la conceptualizació [“conceptualitzar és polititzar”] i desplaçar el 
focus sobre el modus operandi [“el que no s’anomena no existeix”]  

• Violències sexuals facilitades per drogues 

• Violències sexuals sense record 

 
• Orientar la mirada cap al consentiment i no cap al consum 

 
• Promoure la llibertat (sexual, de consum...): fem el que fem (ens emborratxem o fem 

servir altres drogues) mai no serem responsables ni culpables de les violències 

 
• Anar al l’arrel de les violències: visibilitzar tot l’iceberg, l’estructuralitat i el context + els 

agressors [entenent la masculinitat com una posició de domini] 

 
• Por Vs. terror sexual: oferir eines de gestió de la por que fomentin la capacitat d’autodefensa  

 

• Comptar amb les fonts expertes en gènere, violències i feminisme 

 
 
 

 

PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES SEXUALS FACILITADES PER DROGUES EVITANT 

L’ALARMISME I LES INFORMACIONS MORBOSES I DONAR INFORMACIÓ AMB 

PERSPECTIVA DE GÈNERE ORIENTADA A LA PREVENCIÓ I L’APODERAMENT 



                                                                RECURSOS   

http://www.mastergenerecomunicacio.org/wp-
content/uploads/2018/06/Recomanacions.pdf  

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/infor
macion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/como_c
omunicar_casos_violencia_sexual_contra_mujeres.pdf  

http://www.mastergenerecomunicacio.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomanacions.pdf
http://www.mastergenerecomunicacio.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomanacions.pdf
http://www.mastergenerecomunicacio.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomanacions.pdf
http://www.mastergenerecomunicacio.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomanacions.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/como_comunicar_casos_violencia_sexual_contra_mujeres.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/como_comunicar_casos_violencia_sexual_contra_mujeres.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/como_comunicar_casos_violencia_sexual_contra_mujeres.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/como_comunicar_casos_violencia_sexual_contra_mujeres.pdf


   MOLTES GRÀCIES!  

www.drogasgenero.info 

noctambulas@fsyc.org 

Observatorio Noctámbulas 

@ObsNoctambulas 

@observatorio_noctambulas 


