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Resum 

Actualment a Espanya vivim en una organització social i cultural anomenada patriarcat, 

aquest sistema provoca desigualtats de gènere i al mateix temps, desencadena la 

violència masclista. La joventut som els que hauríem de ser més conscients d’aquesta 

idea, ja que som el futur i serem els que lluitarem a partir del feminisme pels drets i  

deures que tota la ciutadania es mereix. Per això, en aquest treball s’analitzaran i 

s’interpretaran els resultats sobre la percepció i el coneixement dels estudiants del grau 

en Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Lleida en 

referència a les desigualtats de gènere i la violència masclista. Tot això, serà possible 

amb la utilització de la tècnica quantitativa, a través de la realització de qüestionaris. Les 

conclusions de l’estudi consten de la comparativa entre els dos graus, la comparativa 

dels dos graus universitaris amb l’estudi del govern ‘’Percepción de la violencia de 

género en la adolescencia y juventud’’ i les conclusions amb els corresponents objectius 

i hipòtesis. Recollint el més important, he extret que els estudiants universitaris tenen 

una elevada percepció sobre les desigualtats, els estudiants de Treball Social són més 

coneixedors de la violència masclista que els estudiants d’Administració i Direcció 

d’Empreses, la variable dona, ideologia política d’esquerra i centre esquerra implica 

major percepció i coneixement, i en canvi, l’edat no és un indicador clau. En poques 

paraules, lluitem per igualar tot allò que ens diferència entre dones i homes i erradiquem 

la violència masclista. 

Paraules claus: patriarcat, feminisme, masclisme, desigualtats de gènere, violència 

masclista. 
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Abstract 
 

 

Currently, in Spain we live in a social and cultural organization known as patriarchy. This 

system causes gender inequalities and at the same time, it triggers male violence. The 

youth are the ones who should be more conscious about this idea, since we are the 

future and we will be who will fight on the basis of feminism for the rights and duties 

that all citizens deserve. Therefore, this paper will analyse and interpret the results on 

the perception and knowledge of students of the degree in Social Work and Business 

Administration and Management of the University of Lleida in reference to gender 

inequalities and male violence. This study is based on the use of the quantitative 

method, through the completion of questionnaires. The conclusions of this study consist 

of the comparison between the two degrees, the comparison of the two university 

degrees with the government’s study: “Percepción de la violencia de género en la 

adolescencia y juventud” and of course, of the respective objectives and hypothesis of 

this paper. The most important finding is that Social Work students are more aware 

about the male violence than the Business Administration and Management students. 

The female variable, left and centre-left political ideology implies greater perception and 

knowledge. In contrast, age is not a key indicator. Briefly, let us fight to equalize the 

differences between women and men and eradicate male violence. 

 

Key words: patriarchy, feminism, machismo, gender inequality, male violence. 
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1. Introducció 
 

Em proposo a exposar que el treball i l’estudi en referència a la violència masclista ha 

tingut una evolució que ha estat favorable i visible a partir del segle XXI. Moltes dones 

no eren conscients que estaven vivint una situació de violència, ja que en molts de casos 

estaven socialment i culturalment acceptades. Ara ja ens plantegem i podem afirmar 

que qualsevol signe de violència és intolerable i s’han de posar unes mesures per no 

seguir amb una situació d’inferioritat, patiment i desigualtat. Amb això, han anat sorgint 

lleis a favor de les dones, com la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, que adopta 

unes mesures de protecció integral contra la violència de gènere, com el dret a la 

informació, a l’assistència social integral, dret a l’assistència jurídica gratuïta, drets 

laborals, drets relatius a la protecció de la Seguretat Social i drets econòmics, per 

exemple. A més,  d’uns recursos tan públics o privats que es troben al seu abast per les 

situacions de risc i vulnerabilitat. Per altra banda, podem afirmar que han augmentat el 

nombre de campanyes, anuncis i fins i tot, d’investigacions sobre el tema, fet que 

contribueix a una major percepció, conscienciació i coneixement. 

Tot i això, abans no es podia ni plantejar la idea de poder denunciar els casos de violència 

masclista, però ara amb les xifres, ens poden assabentar que cada cop n’apareixen més. 

Segons dades que ens aporta el Instituto Nacional de Estadística, hi ha hagut un 

increment en el nombre de denúncies en l’estat espanyol, l’any 2009 denunciaven 

135.540 dones i l’any 2018 en denunciaven 166.961. Pel que fa al nombre de víctimes 

mortals per violència suma un total de 1.047 víctimes des de l’any 2003 fins l’any 2020. 

(dades del 2020 fins al 12 de març).  

Amb aquestes xifres ens podem parar a pensar si fa uns anys, la violència contra les 

dones estava més invisibilitzada, o bé, no es parlava, es negava, reproduint actituds i 

creences que sostenien els comportaments violents com inqüestionables.  

‘’El concepte de gènere és relativament recent, i ens ha permès la visibilitat d’una problemàtica 

que era invisible perquè formava part del sistema social. En les societats patriarcals existeix una 

primera i bàsica discriminació entre els éssers humans, i és la discriminació en funció del sexe 

amb el qual es neix, i divideix en gèneres masculins i femenins’’. (Ruiz-Jarabo Quemada & Blanco 

Prieto, 2004) 

Amb aquest sistema social, anomenat patriarcat apareixen unes relacions de poder que 

categoritzen les desigualtats en diferents tipus, d’accés als recursos i al poder, assignant 

uns rols ‘’propis’’ de la dona i de l’home. El patriarcat explota i domina a la dona, d’aquí 

les desigualtats que poden aparèixer en els àmbits que es treballaran en l’estudi, on 

conseqüentment poden desenvolupar cicles de violència masclista. Altrament, per 

poder aconseguir una igualtat entre gèneres i erradicar la violència, va sorgir el corrent 

i el moviment de lluita anomenat el feminisme. 
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En el moment d’escollir el tema, tenia clar que estaria relacionat amb la violència 

masclista, ja que aquest mateix curs vaig realitzar les pràctiques acadèmiques en el grau 

de Treball Social en pisos d’atenció i urgència per dones vulnerables i desemparades a 

causa de la violència masclista. En aquell moment em vaig assabentar de la importància 

d’aquests recursos i al mateix temps, la inconsciència que podem arribar a tenir envers 

el tema. D’altra banda, si aquestes dones, usuàries del recurs no haguessin rebut el 

suport que realment es mereixien en aquell moment no sabríem el que hauria sigut 

d’elles, però segurament res de bo, inseguretats, desprotecció, infelicitat, etc. 

Tanmateix, em vaig adonar que és un àmbit en constant evolució, no queda del tot 

definit i hi ha molt per fer, però l’important és que s’està fent. 

Tot seguit, em vaig a parar a pensar, si jo com a estudiant d’una carrera social i d’un grau 

que es podria dedicar a aquest àmbit, desconeixia molts aspectes relacionats amb les 

dones, que podrien saber la resta dels meus companys de grau amb altres companys 

universitaris? Amb aquesta pregunta vaig tirar endavant el treball per tal d’assabentar-

me i descobrir la percepció i coneixements que poden tenir els estudiants de Treball 

Social i els estudiants d’un altre grau com els d’Administració i Direcció d’Empreses.  

Així que, l’elecció de la mostra van ser universitaris, ja que són un grup de persones amb 

característiques semblants les meves i al mateix temps, són joves. I dic joves perquè en 

la meva opinió, hem de ser els més coneixedors i els que hem de tenir més consciència 

sobre el que està succeint en el món. Som el futur i serem els que lluitarem pels drets i 

deures que ens mereixem i aquest col·lectiu de dones, ho necessiten i s’ho mereixen. 

Amb tot això, hem de ser coneixedors, ja que sense coneixement no hi ha lluita, 

analitzem la realitat del que ens envolta i canviem-la, sempre millorant-la en la mesura 

del possible. 

Amb l’anàlisi de l’estudi, he pogut concloure que tant els estudiants de Treball Social 

com d’Administració i Direcció d’Empreses tenen una elevada percepció sobre les 

desigualtats de gènere, els estudiants del grau social tenen més coneixements envers la 

violència masclista que els estudiants del grau econòmic. Tanmateix, ser dona implica 

major percepció i coneixements, l’edat no ha estat una variable clara que indiqui major 

percepció i coneixements i la ideologia política d’esquerra i centre esquerra sí que 

implica major percepció i coneixement. 

Per acabar, si esbrinem la percepció i el coneixement de la població, ens podem fer la 

idea de quins aspectes s’hauria d’ensenyar, publicitar o insistir més perquè a poc a poc 

puguem arribar a la major part de població per erradicar i lluitar contra les desigualtats. 
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2. Objectius i hipòtesis 
 

En l’elaboració de l’estudi es van plantejar una sèrie d’objectius per complir sent 

mesurables i assolibles, han quedat dividits amb quatre de generals i sis d’específics. 

 Saber si els estudiants del grau en Treball Social i en Administració i Direcció 

d’Empreses de la Universitat de Lleida tenen una elevada percepció sobre les 

desigualtats de gènere. 
 

- Obtenir resultats dels estudiants sobre com creuen que estan les dones 

respecte als homes en diversos aspectes a Espanya. 

- Comprovar l’acceptació que poden tenir els estudiants a partir de diverses 

situacions i comportaments que es poden produir en la parella o la llar. 

 

 

 Analitzar el coneixement que tenen els estudiants del grau en Treball Social i en 

Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Lleida sobre la violència 

masclista. 
 

- Conèixer quins són els estereotips dels estudiants sobre les persones 

implicades en la violència masclista. 

- Descobrir el coneixement dels estudiants sobre el nombre de casos en 

l’entorn proper de violència masclista, llei estatal, campanyes de 

sensibilització i telèfon d’atenció a la víctima. 

- Interpretar quines mesures poden ser les més i menys efectives a l’hora de 

donar suport a la víctima. 

- Esbrinar el coneixement i opinió que tenen els estudiants envers les 

denúncies per violència masclista. 

 

 Comparar els resultats sobre la percepció i el coneixement dels estudiants del 

grau en Treball Social i en Administració i Direcció d’Empreses pel que fa al grau 

cursat de la Universitat de Lleida. 

 

 Comparar els resultats totals sobre la percepció i el coneixement dels estudiants 

d’ambdós graus de la Universitat de Lleida amb l’estudi ‘’Percepción de la 

violencia de género en la adolescencia y juventud’’ de la Delegació del Govern 

l’any 2015. 
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A més dels objectius plantejats, he enunciat les sis suposicions que se’m van ocórrer de 

forma prèvia al desenvolupament de l’estudi. En l’apartat de conclusions he pogut 

afirmar-les i desmentir-les. 

1. Els estudiants universitaris accepten tenir una elevada percepció sobre les 

desigualtats de gènere.  

 

2. Els estudiants de Treball Social tenen més coneixement sobre la violència 

masclista que els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. 

  

3. Ser dona implica major percepció i coneixements sobre les desigualtats i la 

violència masclista. 

 
 

4. Com major sigui l’edat, major serà la percepció i coneixement envers la violència 

masclista amb estudiants. 

 

5. La ideologia política influeix amb la percepció i el coneixement sobre la violència 

masclista. 

 

6. La percepció i el coneixement dels resultats totals dels estudiants en Treball 

Social i Administració i Direcció d’Empreses és major que el de l’estudi 

‘’Percepción de la violencia de género en la adolescència y juventud’’ de la 

Delegació del Govern l’any 2015. 

 

2.1. Estructuració del model d’anàlisi 
 

Els aspectes més importants que s’han desglossat per investigar el tema són per una 

part, les desigualtat que poden tenir les dones en alguns aspectes en comparació als 

homes i per una altra part, el coneixement que poden tenir els universitaris pel que fa a 

la violència de gènere. 

Desigualtats de gènere 

 Contractes de treball. 

 Treball remunerat o no remunerat. 

 Possibles ascens. 

 Estabilitat laboral. 

 Sostre de vidre, accés a alts càrrecs. 

 Segregació sexual vertical (posició d’homes i dones en la jerarquia de llocs de 

decisió). 

 Accés a feines de responsabilitat política. 
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 Possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar. 

 Accés a l’educació. 

 Situacions i comportaments que es poden produir en la parella o en la llar. 

 

Coneixement sobre la violència masclista 

 Casos de violència masclista en l’entorn proper. 

 Característiques estereotipades de les persones implicades en la violència 

masclista. 

 L’abast dels maltractaments i actituds envers aquests. 

 Mesures més efectives per oferir suport a la víctima. 

 Llei estatal, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. 

 Campanyes de sensibilització. 

 Contacte de telèfon d’atenció a víctimes de violència masclista. 

 Nombre de denúncies. 

 Lloc per interposar denúncia. 
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3. Metodologia  

3.1. Orientació metodològica  
 

La metodologia que s’ha utilitzat en el treball és la quantitativa, a través de la realització 

de qüestionaris als alumnes matriculats en el grau de Treball Social i en el grau 

d’Administració i Direcció d’Empreses del Campus Cappont de la Universitat de Lleida.  

Aquesta tècnica és la més adient en funció del tema sobre la percepció i el coneixement 

en les desigualtats de gènere i la violència masclista, ja que a través de l’estadística i 

conseqüentment els resultats gràfics, es reflectiran les mostres d’una forma 

representativa i englobada d’aquest grup de persones,  concretament els estudiants. Al 

mateix temps, agruparà i mesurarà aquestes mostres de forma individual en quatre 

variables, el grau cursant, l’edat, el gènere i el posicionament polític. A partir de les 

dades recollides s’obtindran els resultats necessaris per a la resolució dels objectius i 

poder afirmar o desmentir les hipòtesis.  

 

3.2. Tècniques per la recollida de dades 
 

La tècnica per la recollida de dades de l’estudi han estat via qüestionaris. És un 

document bàsic per obtenir informació, on es realitzen preguntes amb un ordre, una 

organització i una cohesió determinada amb la fi de què les respostes puguin oferir la 

màxima informació possible. Amb el qüestionari ens permet l’estandardització de dades 

i poder comparar les respostes, generalitzar informació, permetent així obtenir un gran 

volum d’informació en un període curt de temps, adaptant-se també a qualsevol tipus 

de població. 

En un principi la meva idea era passar els qüestionaris en paper, anar a les classes i 

horaris on més volum d’alumnes podia arribar a trobar, sempre amb el permís previ del 

professor. Considerava que fer-ho presencialment podia ser la forma més eficient i 

eficaç, ja que permetia recollir un major nombre de resultats, però amb l’arribada de la 

pandèmia mundial de la COVID-19, vaig veure’m forçada a passar els qüestionaris via 

Campus Virtual de la Universitat. Considero, que aquesta opció podria presentar un 

menor nombre de participació, ja sigui perquè els alumnes no llegirien el correu, se 

n’oblidarien o bé, li podrien restar importància.  

Tanmateix, en el moment de passar els qüestionaris als estudiants de Treball Social no 

em va sorgir cap inconvenient perquè des del mateix Campus Virtual de la Universitat 

se’m permet enviar un correu al rol estudiants del meu grau. El problema va sorgir a 

l’hora de passar-ho als estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, ja que no els 

tenia com a opció en els destinataris, per això, vaig contactar amb la cap d’estudis del 

grau i aquesta es va acabar posant en contacte amb el Deganat per agilitzar-me la tasca. 
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Després de diversos correus vaig poder passar l’enllaç del qüestionari perquè després 

s’acabés publicant en un missatge per a tots els estudiants del grau en Administració i 

Direcció d’Empreses en el corresponent Campus. 

El qüestionari enviat ha quedat dividit amb vuit preguntes generals, algunes d’elles amb 

la suma de més preguntes dintre de la mateixa. Cada pregunta dona resposta a diferents 

aspectes, de la primera a la tercera es centra amb la percepció dels estudiants pel que 

fa a les desigualtats de gènere i de la quarta a la vuitena al coneixement d’aquests envers 

la violència masclista.  

Per una part, en referència a la percepció es va preguntar sobre algunes situacions de 

desigualtat que pateixen les dones en comparació als homes actualment a Espanya, la 

percepció sobre l’abast dels maltractaments i actituds d’aquests i la percepció que tenen 

els joves davant algunes situacions i comportaments que es poden produir en la parella 

o en la llar. 

Per una altra part, en referència al coneixement es va preguntar sobre casos coneguts 

de violència masclista en l’entorn proper, les mesures més o menys efectives d’actuació 

per les víctimes, si són coneixedors de la llei estatal, campanyes i telèfon dirigits a les 

dones víctimes de violència i finalment, si coneixen l’augment de casos denunciats i si 

sabrien on dirigir-se per interposar una denúncia. 

Veig important fer aquesta distinció i separació entre percepció i coneixement, ja que 

es poden confondre però no signifiquen ben bé el mateix. Quan percebem, rebem 

impressions per obtenir una coneixença però no ho coneixem encara i ho fem a través 

dels sentits, en canvi, amb el coneixement tenim una idea més o menys completa sobre 

alguna qüestió. Així que podríem dir que la percepció no ho sabem amb certesa, és una 

idea més general del que creiem, i el coneixement, ho sabem amb certesa i és una idea 

més específica. 

Els resultats extrets d’aquesta recerca es trobaran en el punt cinc del treball, on 

s’analitzen i s’interpreten per separat, per un costat els de Treball Social i per un altre 

costat els d’Administració i Direcció d’Empreses, a més dels resultats conjunts d’ambdós 

graus. En el següent punt, en el sis, trobarem un conjunt de conclusions que han quedat 

dividides també en tres apartats, els resultats comparatius entre les dues carreres, els 

resultats conjunts dels dos graus amb la comparativa de l’estudi del govern i finalment, 

les conclusions amb els corresponents objectius i hipòtesis. 

 

3.3. Disseny de la mostra 
 

El nombre d’unitats totals dels estudiants són de 349 matriculats en el grau de Treball 

Social i 590 matriculats en el grau d’Administració i Direcció d’Empreses en el curs 2019-
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2020. Tot seguit, el nombre final d’estudiants que han acabat responent els qüestionaris 

ha estat de 136 en el cas dels estudiants matriculats en Treball Social i 151 en 

Administració i Direcció d’Empreses, amb un total de 287. 

Els criteris de selecció han estat aquests en el cas de Treball Social perquè és el grau que 

estic cursant actualment i considero que aquests poden ser més coneixedors pel que fa 

al tema del treball, ja que pot ser un àmbit en concret per estudiar en una optativa de 

la carrera i pot ser en un futur un àmbit de treball. 

En canvi, els criteris en el cas dels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses van 

ser perquè volia agafar una altra carrera que no fos social, però si del mateix campus, el 

campus Cappont, donada la proximitat. Vaig veure oportú escollir un grau de diferent 

àmbit acadèmic, com és l’àmbit econòmic. A més, la variable del gènere dels alumnes 

creia que podia estar més repartida i aportar més dades per part d’homes, ja que en el 

grau de Treball Social predominen les estudiants dones. Tanmateix, Administració i 

Direcció d’Empreses és un grau que desconec bastant i veia una oportunitat per poder 

explorar-lo una mica més i veure si poden ser més, menys o igual de coneixedors en 

l’àmbit de les dones que els mateixos estudiants de l’àmbit social. 
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4. Marc teòric 

El marc teòric queda dividit en cinc aspectes claus, primer es definiran diversos 

conceptes per una major comprensió del treball, seguidament, s’explica què és el 

sistema patriarcal, el feminisme, la violència masclista i finalment, es resumeix l’estudi 

de ‘’Percepción de la violencia de género en la adolescència y juventud’’ de la Delegació 

del Govern l’any 2015. 

4.1. Desigualtats de gènere 
 

En aquest primer apartat, s’explicaran diversos conceptes que van lligats a les 

desigualtats de gènere amb el suport de les Nacions Unides i la (CEDAW) i finalment, 

s’indicaran diversos aspectes presents en aquestes desigualtats amb exemples a partir 

de taules i gràfics. 

 

4.1.1. Conceptes i Nacions Unides 
 

Per poder entendre una mica millor la situació actual de les dones en el territori 

espanyol, veig necessari destacar algunes definicions bàsiques per clarificar conceptes 

sobre el que és la igualtat, la desigualtat, equitat, discriminació i discriminació positiva. 

Per una part, la Real Academia Española defineix el terme igualtat com ‘’la conformitat 

d’alguna cosa amb una altra en naturalesa, forma, qualitat o quantitat. Correspondència 

i proporció que resulta de moltes parts que uniformement componen un tot i com a 

principi que reconeix l’equiparació de tots els ciutadans en drets i obligacions.’’ A més, 

el diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix aquest terme 

com la ‘’Condició d’ésser igual una cosa a una altra, d’ésser iguals dues o més coses, 

qualitat d’igual.’’ 

Per una altra part, el terme oposat, antònim a la igualtat és la desigualtat, on la Real 

Academia Española ho defineix com qualitat de desigual i amb el terme desigual fa 

referència a ‘’no és igual, divers, variable, arduo, gran dificultós’’. 

També hauríem de tenir en compte el concepte d’equitat que ens defineix el diccionari 

de la llengua catalana com ‘’Adaptació de la norma jurídica a cada cas concret, per evitar 

una interpretació rígida dels preceptes legals’’. Aquest terme es pot confondre molts 

cops amb igualtat però no és ben bé el mateix, l’equitat busca les eines o recursos de 

més que se’ls hi pot oferir a aquelles persones que tenen impossibilitats per arribar a la 

igualtat. 

Ara que ja tenim una idea clara pel que fa a la terminologia, podem aplicar-ho en la 

legalitat del nostre estat espanyol, concretament en l’article 14 de la Constitució 

Espanyola del 1978, on ‘’Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
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discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social.’’ (Art. 14 CE). En aquest context de 

discriminació podríem trobar a les dones, on se les infravalora en diversos aspectes que 

ja es tractaran en els següents punts només pel fet de ser dones. Però aquestes 

discriminacions en el nostre país estan regulades en l’article 9.2, on:  

‘’Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social.’’ (Art. 9.2 CE). 

Aquests dos articles es poden relacionar perquè en la mateixa Constitució apareix una 

clàusula social que connecta la justícia amb la igualtat, aquesta última queda dividida en 

formal i material. Per una banda, la igualtat formal prevista en l’article 14 on tota la 

ciutadania espanyola tenim igualtat en la llei (El text de la llei no ha d’incloure tractes 

desiguals o distincions arbitràries) i igualtat en l’aplicació de la llei i el que pretén és 

evitar la discriminació i les desigualtats. Per una altra banda, la igualtat material prevista 

en l’article 9.2 ens dona a entendre que els poders públics han d’establir discriminacions 

positives amb l’objectiu de què es corregeixin les situacions discriminatòries de 

col·lectius marginals. Faig referència a ambdós articles perquè per llei, les dones estan 

en una situació de desavantatge o de discriminació, han de ser protegides per igualar i 

restaurar la situació respecte a la dels homes, sent conscients que aquest col·lectiu viu 

en desigualtat, hauríem de saber de què es tracta aquesta desigualtat i en quins aspectes 

de la vida quotidiana es poden donar. 

Així mateix, un dels eixos de desigualtat en les nostres societats és el gènere.  

‘’La desigualtat per raó  de gènere és un dels elements estructuradors de la nostra organització 

social i s’interrelaciona i combina amb altres eixos de desigualtat social, creant múltiples 

posicions socials i identitats. Les ciències socials han desenvolupat el concepte de gènere per 

diferenciar els trets biològics (mascles i femelles) de la construcció social masculí/femení, amb 

la voluntat de demostrar com a partir de la diferència sexual es construeix la desigualtat de 

gènere.’’ (Lladonosa, 2018).  

En la pàgina oficial de la Fundació Surt, classifica i defineix la desigualtat de gènere com 

un fet estructural que regula les relacions a partir de les diferències entre sexes que ja li 

són assignades, un fet transversal que afecta a totes les dones només per ser dones, 

patint discriminacions i vulneració de drets. A més està relacionada per múltiples 

desigualtats com la classe social, l’origen, l’orientació sexual, identitat de gènere, classe 

social i religió que produeixen opressions i subordinacions. Finalment, afegeixen que la 

desigualtat de gènere està configurada per un model capitalista a més de ser 

heteropatriarcal, sustentant la divisió del treball. 
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Hem de tenir en compte, que a part de la protecció legal que tenim les dones en la 

Constitució Espanyola també tenim el suport de les Nacions Unides, una organització 

nascuda l’any 1945 que acaba recollint un total de 193 Estats. Mantenen la pau i la 

seguretat, protegeixen els drets humans, distribueixen ajuda humanitària, promouen el 

desenvolupament sostenible i defensen el dret internacional. Tanmateix, l’any 1979, 

l’Assemblea General va aprovar la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de 

Discriminació contra la Dona (CEDAW). Consta de trenta articles on defineixen de forma 

clara la discriminació contra les dones i estableixen la manera d’acabar amb aquesta.  

Tal com defineix les Nacions Unides, la igualtat de gènere és una feina que encara tenim 

pendent i per això, s’explica que ‘’La igualtat de gènere, a més de ser un dret fonamental, 

és imprescindible per aconseguir societats pacífiques, amb un ple potencial humà i 

desenvolupament sostenible. A més, està demostrat que l’apoderament de les dones 

estimula la productivitat i el creixement econòmic’’. Així mateix, consideren des de 

l’organització que és molt important acabar amb les formes de violència de gènere i 

l’accés a l’educació, salut, recursos econòmics i la participació política sigui igualitària.  

També veig convenient anomenar la Declaració de Beijing de 1995, sent la quarta 

conferència mundial sobre la dona, on van reivindicar els drets de la dona com drets 

humans, duent a terme un seguit d’accions per assegurar-los. S’acabaven reconeixent 

les causes de la violència com estructurals, definint-la en l’article 113. A més, 

prèviament, l’any 1993, a Viena, es va anunciar que els drets de les dones i nenes són 

part integral dels drets humans universals donant importància per eliminar tota mena 

de violència cap aquestes. 

 

4.1.2. Aspectes presents en la desigualtat de gènere 
 

Alguns dels aspectes o situacions que es poden trobar les dones al llarg de la seva vida 

a Espanya, sent afectades per aquesta desigualtat de manera negativa poden trobar-se 

en el cobrament dels salaris, contractes de treball, possible ascens, estabilitat laboral, 

accés a alts càrrecs o sostre de vidre, segregació sexual, accés a feines de responsabilitat 

política, possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar, o fins i tot en els 

comportaments que es poden produir en la parella o en la llar, són alguns exemples que 

s’han estudiat en el treball de camp. 

A continuació veurem alguns gràfics i taules que ho justifiquen. 

En la primera taula podem trobar les dades sobre la taxa de treball i la bretxa de gènere 

segons grups d’edat i període. La taxa de treball és un clar indicador social bàsic que ens 

permet conèixer les dimensions laborals i la situació d’avantatge o desavantatge en el 

treball per qüestions de sexe o edat. De l’any 2009 fins al 2018 és visible que la bretxa 
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laboral entre homes i dones és evident en tots els anys i no baixa del 9,8%. A més, es pot 

observar que la bretxa laboral més baixa es troba en el grup d’edat d’entre 16 a 26 anys. 

 

Taula 2.1. Font extreta del INE, (Empleo), (2009-2018). 

Aquest segon gràfic fa referència a la mitjana del salari entre dones i homes a Espanya. 

Aquest salari és el que divideix el nombre de treballadors en dues parts iguals, els que 

tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior. La diferència és evident entre 

homes i dones, l’any 2009, les dones guanyaven una mitjana de 16.433,14 euros i els 

homes 20.730,71 euros. La desigualtat ha estat continuada en tots els anys i el darrer 

any, el 2017, les dones guanyaven una mitjana de 17.214,6 euros i els homes 21.970,34 

euros, donant una diferència de salari per any de 4.755,74 euros.  

 

Gràfic 2.2. Font extreta del INE, (Salarios, ingresos, cohesión social), (2009-2017). 

Segons l’Observatori iQ podem veure aquests gràfics que fan referència a l’ocupació, on 

es fan visibles diverses desigualtats entre homes i dones. Pel que fa a la jornada laboral, 

les dones en tots els anys des de l’any 2005 fins al 2018, presenten un percentatge més 

elevat en jornades parcials, com per exemple, l’any 2018, les dones presenten un 22% i 

els homes un 7,1% d’ocupació en jornada parcial. En els contractes temporals un cop 
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més, les dones presenten un major nombre respecte als homes, excepte de l’any 2014 

al 2016, on sembla que s’hagi igualat, però al 2018 continuen sent les dones amb un 

percentatge més elevat en els contractes laborals. Per acabar, podem veure que els 

homes guanyen més diners per hora que les dones, l’any 2017 els homes guanyaven 

més de 16€ per hora i les dones uns 14€. Convé ressaltar que el treball és un dels àmbits 

amb més rellevància per les persones, on pot determinar en gran manera, el seu 

benestar. 

Gràfic 2.3. Font extreta de l’observatori iQ (Ocupació). 

 

En el quart gràfic es mostren les taxes de treball de les persones de 25 a 49 anys sense 

fills o amb fills menors de 12 anys, la qual cosa l’existència i la cura dels fills pot provocar 

incidències en el treball i tenir més afectació en les dones. Es pot observar que la línia 

blava són els homes i la taronja les dones, en la línia blava s’indica que des de l’any 2009 

fins al 2019 la taxa de treball en homes és superior a la de les dones. Per exemple, en el 

darrer any de la gràfica, el percentatge en homes era del 85,3% respecte al de les dones 

amb un 75,1%. Podríem afirmar, que les possibilitats de compaginar la vida laboral i 

familiar es complica si el gènere és dona. 
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Gràfic 2.4. Font extreta del INE, (Empleo), (2009-2019). 

 

En el gràfic número cinc podem veure com la figura principal per cuidar a persones 

discapacitades, menors i persones majors de 75 anys l’any 2018 és la dona. Per exemple, 

un total de 33,5% de dones són les cuidadores principals de persones discapacitades 

respecte d’un 14,3% en homes. 

 

Gràfic 2.5, Font extreta de l’observatori iQ, (Cura), (2018). 

 

En la sisena i última taula podem veure la participació en càrrecs executius dels 

principals partits polítics l’any 2019. Les dades del INE ens mostren que en tots els 

partits, excepte un, apareix més participació per part dels homes que per part de les 

dones. Per una part, Vox és el partit on més visible és aquesta diferència, apareix un 

percentatge del 76,5% d’homes respecte a un 23,5%. Per una altra part, IU (Izquierda 
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Unida) és el partit on els percentatges s’aconsegueixen anivellar amb un total del 52,2% 

en homes i un 47,8% en dones. L’únic partit, PODEMOS, s’observa que els càrrecs estan 

repartits un 50% i un altre 50% entre la participació d’homes i dones. 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.6. Font extreta del INE, 2019. (Poder y toma de decisiones). 
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4.2. Sistema patriarcal 
 

En el aquest segon apartat s’explicarà que és el patriarcat i de quina manera s’ha anat 

incorporant-se en algunes societats i en concret en l’espanyola. 

 

4.2.1. Què és? 
 

La Real Academia Española defineix el patriarcat com ‘’l’organització social primitiva en 

què l’autoritat és exercida per un home cap de la família, estenent-se aquest poder als 

parents encara llunyans d’un mateix llinatge’’. Altrament, el diccionari de la llengua 

catalana de l’Institut d’Estudis Catalans ho defineix com ‘’forma d’organització social que 

dona la màxima autoritat social i política al pare’’. Amb aquestes definicions ens fem la 

idea que el patriarcat va sorgir de forma primitiva, el formen un conjunt de persones, és 

aplicable a escala mundial però no en totes les societats i l’autoritat és el pare, l’home. 

El sistema patriarcal, doncs, és ‘’un sistema polític que institucionalitza la superioritat 

sexista dels homes sobre les dones, constituint així aquella estructura que opera com 

mecanisme de dominació exercit sobre elles, basant-se en una fonamentació 

biologicista’’ (Vacca i Coppolecchia, 2012, p.60).  Per una part, aquesta ideologia té en 

compte les diferències biològiques entre els homes i les dones i per una altra part, manté 

aquestes desigualtats amb una estructura de la realitat i del pensament. El feminisme 

serà la corrent de pensament i la lluita que posarà de manifest el sistema patriarcal 

(apartat 4.3.). El concepte de patriarcat ha estat molt present amb el moviment 

feminista, però hem de tenir en compte que no és un concepte nou. 

Aquestes dues últimes autores Vacca i Coppolecchia, fan una crítica feminista a partir 

de la noció de biopoder de Foucault. Afegeixen que l’operació de control i dominació 

d’aquest sistema pot ser analitzada des del biopoder, un poder que es caracteritza per 

utilitzar diverses tècniques per l’obtenció de la subjecció i el control de les societats.  

‘’La societat patriarcal, que encara caracteritza el món contemporani, concorda perfectament 

amb el tipus de societat analitzada per Foucault. Societat en les que s’exerceix un control, a 

través de les diverses normatives, sobre la vida de la població i sobre els individus, en especial, 

les dones’’ (Vacca i Coppolecchia, 2012, p.74).   

En altres paraules, sabem que és una forma de societat en la qual l’home té poder sobre 

la dona i deixa a aquesta en un segon pla, on apareixen uns rols de poder i dominació 

respecte del servei i submissió de la dona i es poden sostenir a causa dels costums, 

normes, creences, etc. 
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4.2.2. Origen i construcció de les relacions de gènere 
 

El sistema patriarcal no ha sorgit d’un dia per l’altre ni té una data concreta, sinó que ha 

anat evolucionant i s’ha construït amb el pas del temps i depenent de les civilitzacions. 

Hem de ser conscients que en la societat espanyola és un fet present en el segle XXI. 

A continuació s’explicaran diversos fets segons Gil, que han contribuït al fet que sorgís 

aquest sistema, s’hagi mantingut i al mateix temps, s’hagi reforçat. 

En molts llocs del món, s’ha anat exercint una violència sistemàtica enfront un grup de 

població que són les dones, aquestes s’han anat unint per trencar amb aquesta violència 

i les desigualtats en tots els àmbits possibles amb l’objectiu de comprendre, analitzar i 

trobar-hi solucions. 

Gil expressa que per entendre aquesta situació, primer s’ha de buscar resposta a la 

pregunta d’on podria haver començat tot i en quin punt es troba l’origen que va causar 

les diferències de sexe i l’opressió del gènere femení per part del masculí. 

L’autora assenyala que, Gerda Lerner en l’obra La Creació del Patriarcat, realitza una 

anàlisi sobre la desigualtat entre homes i dones afegint que la resposta està basada en 

la capacitat reproductiva que tenen les dones, assenyalant que la maternitat és el seu 

primer objectiu, on les que no són mares, són unes desviades. Actualment, aquesta idea 

en la societat espanyola en concret segueix sent un fet molt recurrent, les dones encara 

ens veiem com a subjectes de criança i constantment se’ns qüestiona en quin moment 

serem mares, de quina manera, donant per fet que si ets dona, estàs ‘’obligada’’ a tenir 

fills encara que no vulguis. A més, ‘’la divisió sexual del treball la fonamentaven en les 

diferències biològiques i ho consideraven com alguna cosa funcional i justa’’ (Gil, 2019). 

Es continua creient que certes feines són exclusivament per dones o per homes, i això 

es podria recolzar amb la teoria de la superioritat física de l’autor Darwin, on admetia 

que la superioritat de l’home envers la dona era un fet natural i indiscutible.  

S’afirma que amb el patriarcat, la misogínia, és a dir, el rebuig cap a les dones és un fet 

present, moltes activitats estan dividides en funció del sexe, la subordinació de les dones 

cap als homes és un fet inevitable en el món occidental. 

Amb l’origen del concepte de classe social i conseqüentment la societat de classes del 

segle XIX, va començar aquesta dominació per part dels homes cap a les dones i va 

evolucionar amb la dominació d’alguns homes cap a altres homes i totes les dones. Eren 

uns pocs, adinerats i homes els que controlaven, sotmetien o reprimien a la resta de la 

població. 

Encara podem anar-hi més enrere en el temps amb el desenvolupament del 

monoteisme, basat en la voluntat divina, ja que es va crear a l’home i a la dona de forma 

diferent. Tal com descriu la Bíblia, primer es va crear l’home a la semblança de Déu i 
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posteriorment, va decidir que l’home necessitava una companya a partir d’una de les 

costelles d’Adam. Tal com s’ha dit, els homes es van convertir en l’únic mediador entre 

Déu i els humans i les dones simplement i com a segona opció, s’havien creat a partir 

d’un home i amb la funció d’acompanyar a aquest.  

Podríem dir que una de les primeres expressions del patriarcat va aparèixer en l’estat 

arcaic, on la unitat bàsica era la família, on s’expressava i generava normes i valors. 

‘’D’aquí per exemple, que la sexualitat de les dones es convertís en una mercaderia 

abans inclús de la creació de la civilització occidental’’. (Gil, 2019). D’altra banda, en el 

neolític, la superioritat dels homes va provocar que s’intercanviessin o es compressin 

dones pel profit de les famílies. Passant ja per la civilització grega amb el sistema 

ideològic de la civilització occidental, va estar composta per classes esclavistes i 

patriarcals. A més, la fal·làcia androcèntrica de Simone de Beauvoir en el llibre El Segon 

Sexe, on s’expliquen i s’accepti el fet que la humanitat està formada per homes i dones 

a parts iguals.  

La diferència entre gèneres  es pot fer constar amb ‘’durant més de 2.500 anys, les dones 

s’han trobat en una situació de desavantatge educatiu, privant-les de les condicions per 

crear un pensament abstracte’’ i que ‘’Els homes es queden amb l’exclusivitat de les 

funcions del govern i decisió i les dones d’acatament i obediència.’’ (Gil, 2019). La figura 

que podríem anomenar la masculina, associada al control, el valor, el domini de la raó, 

possessió del coneixement, el govern del públic i la independència individual, configura 

la identitat de l’home. Tot seguit, podem afirmar que el patriarcat ha desencadenat la 

violència masclista, igual que aquesta diferenciació entre gèneres, fomentant la 

discriminació.  

Per una part per a Marcela Legarde, la dominació patriarcal intensificarà la bretxa entre 

homes i dones, incrementant la feminització de les dones, la marginació i fins i tot, el 

feminicidi. Les ideologies patriarcals no només afecten les dones, sinó que també poden 

perjudicar els homes. Si assignem a les dones un conjunt de característiques, 

comportaments o rols ‘’del seu mateix sexe’’, els homes poden prescindir d’aquests i 

magnificar aquestes diferències. Per això, el patriarcat empitjora i manté altres formes 

de dominació. 

Tot seguit, Gil fa referència a les característiques comunes de tots els sistemes 

patriarcals que hem estat recollint fins ara segons Alda Facio. 

 És un sistema històric, té un inici en la història i no és natural. 

 Es fonamenta en el domini de l’home que produeix a través de la violència sexual 

contra la dona, institucionalitzada i promoguda a través de la família i de l’Estat. 

 Encara que existeixin homes en relacions d’opressió en tot sistema patriarcal, les 

dones de cada un d’aquests són grups oprimits que mantenen una relació de 

subordinació envers l’home. 
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 En el sistema patriarcal, les justificacions que permeten mantenir el domini sobre 

les dones tenen el seu origen en les diferències biològiques entre els sexes. 

Altrament, hem de tenir en compte que el patriarcat i el masclisme tenen molt a veure 

però no signifiquen el mateix, el patriarcat és la forma en la qual els éssers humans vivim 

i el masclisme són les formes de comportaments i actituds aplicables a aquest sistema.  

Cal tornar a dir que l’autora defensa la idea que el patriarcat s’ha mantingut al llarg del 

temps i s’ha fet present en diverses poblacions per l’ús de la violència i per l’ús de la 

socialització. Per això, afegeix un conjunt d’accions per combatre-ho. 

 Evitar la violència simbòlica, marcada pels estereotips, valors, signes, etc. Que 

produeixin dominació i desigualtat en les relacions socials. 

 Corresponsabilitat amb les feines de la llar, com la cura dels menors i de les 

persones dependents per part dels homes i de les dones, no únicament per 

aquestes últimes. Implicant també, la separació dels espais públics i privats. 

 Educació, ja que és la base del canvi. 

 El treball, lloc on es desenvolupen gran part de les persones en la seva vida. S’han 

de promoure les oportunitats laborals a les dones i no posar-hi impediments. A 

més, defensa la idea de poder canviar en algunes circumstàncies la legislació per 

promoure més la independència de les dones. 

 El lideratge, permetent que les dones puguin millorar la seva posició i 

desenvolupin allò que realment volen i poden fer. 
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4.3. Feminisme 
 

En aquest apartat s’explica que és el feminisme, quan podem dir que sorgeix i es 

desenvolupa a Espanya amb algunes figures representatives i l’explicació de sis 

tipologies de feminisme segons Elena Simón. 

 

4.3.1. Què és? Feminisme a Espanya 
 

Segons el diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix el 

terme de feminisme com: ‘’Moviment social que denuncia la submissió tradicional de 

les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre els dos gèneres.’’ Com ja hem 

explicat abans, actualment, en el segle XXI, vivim en un sistema patriarcal i han sigut les 

mateixes dones les que han fet que sorgeixi aquest moviment per poder començar amb 

la lluita contra les desigualtats de gènere i avançar cap a una societat més igualitària. 

S’ha pogut donar veu a diverses qüestions que abans no es plantejaven, com per 

exemple, la feminització de la pobresa, la terminologia de gènere, abusos sexuals, 

desigualtats laborals, salarials, etc. 

L’aclariment conceptual ha de ser clar, ja que aquest terme està sotmès a crítiques 

reaccionàries i estereotipades que molts cops es poden confondre amb l’oposició del 

terme del masclisme, definit en el diccionari de la llengua catalana com: ‘’Actitud basada 

en l’atribució de superioritat a l’home sobre la dona’’. El terme dual al masclisme podria 

ser el de l’hembrisme, on aquesta atribució és contrària, basada en la superioritat de la 

dona sobre l’home.  Amb això, hem de tenir en compte que el feminisme busca i lluita 

per una igualtat entre gèneres, no la diferència.  

El feminisme, doncs, serà un corrent de pensament que posarà en manifest el sistema 

patriarcal que es viu actualment a l’estat espanyol i en totes les seves institucions socials, 

i val la pena dir que el feminisme està construït per diverses ideologies i corrents. 

Per les feministes no es tracta únicament d’analitzar el món, descriure-ho, entendre-ho, 

de saber com funciona, sinó va més enllà, fa tot això per buscar la transformació (Gil i 

Maldonado, 2013, p. 20). Aquesta lluita busca l’erradicació del sistema patriarcal.  

Tanmateix consisteix en l’apoderament en l’àmbit social, jurídic i polític de la 

subjectivitat femenina. Per l’anàlisi feminista, la cultura patriarcal és un sistema que 

recopila els subjectes d’una forma sexualitzada d’acord amb home/dona, provocant 

unes diferències per sexe. Situant a les dones en una situació d’inferioritat respecte als 

homes (Braidotti, 2004). 
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El feminisme no té una data en concret del seu sorgiment,  

‘’Tal com va suggerir la historiadora nortamericana Gerda Lerner en el seu llibre The Creathion 

of Feminist Consciousness, els investigadors han tingut dificultats en fixar una data per iniciar el 

pensament feminista a Europa perquè com més s’investiga el tema, més exemples es troben 

que condueixen a la dissensió’’ (Vollendorf, 2005, p.21). 

El que sí que podríem posar-li data és a les mesures d’acció positiva que desenvolupen 

el principi d’igualtat, ja que van néixer als Estats Units en els anys seixanta i s'utilitzen 

amb minories o col·lectius socials exclosos. Amb això, s’ha comprovat que són diversos 

els estudis sobre el feminisme, però amb menor grau han estat per part de la societat 

espanyola.  

Aquesta lluita s’ha descrit com ‘’un moviment polític, una doctrina social, una ètica i una 

lluita per la igualtat’’ (Vollendorf, 2005, p.15) que va ser desencadenant a Espanya 

durant la Segona República, on va sorgir un canvi en el marc regulador que afavoria els 

drets de la dona espanyola com el reconeixement del vot femení, el matrimoni civil, el 

divorci, el dret de la pàtria potestat de les dones sobre els seus fills i l’eliminació del 

delicte d’adulteri per les dones. Tot això va extingir-se durant la dictadura franquista, on 

moltes dones activistes van haver d’exiliar-se.  Es va tornar a activar en l’Espanya 

postfranquista, quan l’any 1975, mor el dictador i les possibilitats de ressorgir el 

pensament i la lluita al país donen un avanç important en àmbit polític, social i econòmic. 

L’any 1978, la Constitució va prohibir qualsevol mena de discriminació basada en el 

gènere, tot seguit, l’any 1981 es va legalitzar el Partit Feminista i en 1982, es van alliberar 

les lleis del divorci. A més, de fer-se més present la figura de la dona en els mitjans de 

comunicació i en les universitats.  

Van ser moltes les dones en l’estat espanyol les que van ser precursores d’aquest 

moviment, on temps enrere aconseguir drets i llibertats per aquest gènere era encara 

una utopia. Però a continuació anomenaré un conjunt de set dones que van trencar amb 

les restriccions de gènere imposades en la societat. (Martínez, 2017). 

Concepción Arenal (1820-1893) considerada la ‘’mare del feminisme espanyol’’, 

escriptora, periodista i activista, va lluitar per l’accés de les dones en l’educació superior. 

Aquesta dona acudia a les classes universitàries vestida d’home, fins que va ser 

descoberta i se la va limitar en seguir acudint a les classes però sense rebre cap titulació 

a canvi. Va començar a publicar els seus escrits després d’enviudar i es va involucrar en 

les condicions dels reclusos a Espanya, a més, de crear una fundació dedicada a construir 

cases pels obrers. 

Clara Campoamor (1888-1972), advocada, escriptora i política, va començar treballant 

com telegrafista a més, de modista i dependenta. Es va acabar matriculant en la Facultat 

de Dret, sent una de les poques advocades espanyoles de l’època, incorporant-se com a 

segona dona en el Col·legi d’advocats de Madrid. Va ser la primera dona a intervenir 



28 
 

davant del Tribunal Suprem. L’any 1928 amb el suport d’altres companyes van crear la 

Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques i va acabar exercint de defensa 

del sufragi femení a Espanya. 

María Luz Morales (1889-1980), periodista i escriptora, va ser la primera dona a dirigir 

un diari a escala nacional. L’any 1931 va presidir la Residència Internacional de 

Senyoretes Estudiants de Barcelona, sent pionera en el periodisme cultural i realitzant 

diverses crítiques cinematogràfiques. Va ser detinguda i posteriorment, amb l’arribada 

de la transició va continuar amb la seva professió fins a la mort. 

Victoria Kent (1891-1987), llicenciada en els estudis universitaris de dret a més, 

d’aconseguir el doctorat es convertia en la primera dona a ingressar al Col·legi 

d’advocats. Va ser la primera dona Directora General de les Presons a Espanya 

intervenint també en el Consell Suprem de Guerra. Ella a diferència de Clara 

Campoamor, creia que abans de cedir el vot a les dones s’havia de formar-les i allunyar-

les de la influència de l’església. 

Dolores Ibárruri (1895-1989), dona interessada per la lluita obrera, va haver 

d’interrompre la seva formació per treballar. Va ser la primera dona en el món en ser 

elegida secretaria general d’un partit, el Partit Comunista d’Espanya (PCE). L’any 1933 

va constituir l’Organització de Dones Antifascistes, sent la presidenta amb l’objectiu de 

lluitar per la democràcia, proclamant-se comunista, socialista i republicana. 

Mercedes Comaposada (1901-1994), pedagoga i activista, cofundadora de Dones 

Lliures, on va formar a altres companyes en l’organització feminista. Amb l’arribada de 

la dictadura franquista es va veure obligada a exiliar a França. 

Federica Montsent (1905-1994), política, escriptora i sindicalista anarquista, va ser la 

primera Ministra de Sanitat i Assistència Social durant la Segona República, sent la 

primera dona ministra del govern espanyol. És una figura representativa per promulgar 

el primer projecte de Llei de l’avortament, creant també centres d’atenció a les 

treballadores sexuals. Va acabar exiliant a França. (Martínez, 2017). 

Podem afirmar que a partir de l’any 1975 fins a l’actualitat, les dones a Espanya han 

tingut un progrés en diversos àmbits, incorporant-se en el món educatiu, món laboral, 

s’han afegit en la participació política, etc. Va ser desencadenant la Segona República 

encara que a posterior es va paralitzar o inclús es van fer passos enrere. Amb el pas del 

temps, i  amb l’arribada de la transició es van poder recuperar drets i deures fins al dia 

d’avui. 
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4.3.2. Tipologies de feminisme 
 

El feminisme ha anat avançant, beneficiant així a dones amb drets i deures, i al mateix 

temps, s’afirma que els feminismes són diversos, com les mateixes dones, sent 

considerades com la ‘’doctrina emancipatòria en pro de les dones’’ (Simón, 1999, p.163).  

Encara que la idea general del feminisme és la definida en l’anterior punt, en deriven 

altres corrents, versions i orientacions, on mantenen diverses concepcions d’igualtat, 

diferència, emancipació, valors cívics, etc. 

Mª Elena Simón en Democracia Vital anomena sis tipologies de feminisme. 

 Feminisme espontani. És el que senten i practiquen algunes dones que no es 

declaren feministes o que no saben que ho són, pensen haver arribat massa tard, 

no van poder escollir, però creuen que per les joves apareix un camí més 

desitjable i just.  

 

 Feminisme liberal. Es suposa que s’ha d’establir un pacte intergènere explícit, 

entre dones lliures per aconseguir la igualtat d’oportunitats i de tracte per les 

dones. La idea central és ‘’si vols, deus poder’’, aquesta conceptualització del 

desig com un desig personal i no estereotipat pel gènere ha de fonamentar-se 

en un pacte intrapsíquic i explícit. Les dones han d’enfrontar-se individualment 

a la discriminació i al sistema patriarcal. Aquest tipus de feminisme fa una crítica 

cap al liberalisme polític i econòmic, ja que ha estat en constant discriminació 

cap a la dona. 

 

 Feminisme radical. Manifesta que les dones tenim el dret i el deure en descobrir-

nos i designar-nos  com a subjectes, reflexionant sobre la història, investigar en 

cultura, oposar-se a les heterodesignacions, etc. És a dir, no tenen l’obligació 

d’obeir, s’oposen al patriarcat, declarant-se insubmises amb la idea que ‘’si 

podem, volem’’. Aquest feminisme pot ser el menys comprès fora de les dones 

feministes i el més heretat dintre del feminisme. La fonamentació de la teoria es 

basa en la diferència sexual, de no col·laboracionisme, de resistència activa. 

Radical es refereix en la cerca de les arrels del problema, i per això, com és difícil 

de trobar-les, cal realitzar doloroses operacions que poden produir por o rebuig 

cap al desconegut. Aquesta tipologia pot ser la més confosa amb l’hembrisme. 

 

 Feminisme socialista i sindicalista. Treballa amb el pacte intergèneres. Aquest 

tipus de feminisme ha patit al llarg de la història enormes alts i baixos, pels 

companys homes d’ideologia socialista que s’han pogut oposar pel que fa a les 

demandes d’igualtat i equiparació de les dones dels partits i dels sindicats. 

Aquestes dones socialistes han hagut de realitzar dues lluites amb el partit i al 
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mateix temps, amb el moviment de les dones. Molts cops s’han silenciat, rebutjat 

o ignorat en les diverses reivindicacions tan en aspectes polítics, laborals i socials. 

 

 Feminisme cultural o de la diferència sexual. Es refereix a la cultura o forma 

peculiar d’estar en el món sent dona i a la diferència sexual que marca les 

experiències de les dones, per això podem afegir que aquest corrent ideològic 

treballa amb el pacte intrapsíquic i el pacte intragènere, restringint certs corrents 

del pensament i de l’acció de les dones. A més, defensa la idea que les dones 

entre elles no són idèntiques, ni tenen el mateix rang o rangs d’autoritat, ni de 

genealogia i representació. Cada dona haurà de reconèixer-se com subjecte 

sexuat i distingir entre altres dones iguals i d’altres de diferents. Creuen amb la 

suma de les dones que es distingeixen per una estructura i experiència sexual 

pròpies i intransferibles en les quals ens hem de dotar d’autoritat i influència. 

 

 Feminisme il·lustrat o de la igualtat. Sorgeix de la creença a partir, de la raó, la 

justícia, sobirania i ciutadania. Treballa amb la idea de combinar tres pactes: cada 

dona en si mateixa en la construcció del seu subjecte-persona; cada dona amb 

les altres en un camí de reconstrucció d’identitat; i el conjunt de les dones amb 

el conjunt d’homes a través de la crítica feminista amb la formulació d’un sistema 

general alternatiu al del patriarcat. Tot això serà possible amb el pacte 

intergènere i la desaparició dels obstacles i prejudicis de gènere. Es busca la 

negociació per aconseguir la legitimació de la paraula i la significació de la 

presència de les dones en tots els caps de saber, cultura i fer humà. Utilitza 

l’eslògan de ‘’Si no és apropiat per a les dones, no és apropiat’’. 

Apareixen diversos tipus de feminismes reconeguts i convé estar alerta, ja que sorgeixen 

noves idees, arguments i propostes amb el llarg del temps, però pot continuar havent-

hi feminismes desorganitzats, sense paraules i submergits que no es pronuncien i no 

poden actuar. A més, els éssers humans anem evolucionant i hi van apareixent una 

quantitat considerable d’homes que senten la necessitat d’agrupar-se i comprendre la 

lluita de les dones. 
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4.4. Violència masclista 
 

En aquest punt s’explicarà que és la violència masclista, quin tipus i en quins àmbits es 

pot trobar, de què es tracta el cicle de violència, quina és la llei espanyola i catalana 

referent a la violència masclista i finalment, la presentació d’unes taules i un gràfic que 

donen dades sobre casos de violència i denúncies. 

 

4.4.1. Què és, tipus i àmbits 
 

Segons la Llei 5/2008, del 24 d’abril de Catalunya, defineix la violència masclista com: 

‘’La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la 

situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones 

i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les 

intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o 

psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.’’ (Llei catalana 5/2008). 

A més, diferència quatre tipus de violència. 

 ‘’Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, 

amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 

 

 Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en 

una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de 

vexacions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament 

o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 

 

 Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no 

consentit per les dones, 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 que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la 

menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.  

 

 Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos 

per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació 

en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.’’ (Llei 

catalana 5/2008). 

Una dona víctima de violència no només pot sofrir un únic tipus de violència sinó que en 

pot patir més d’una, fins al punt de sofrir-les totes. A més, hem de tenir present els 

menors que també estan sofrint i estan implicats en aquesta violència tant d’una forma 

directa com indirecta. 
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Els àmbits on es pot produir la violència masclista són diversos tal com defineix la 

mateixa llei catalana: 

 ‘’Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o 

econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el 

cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. 

 

 Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica o 

econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la família i 

perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions afectives i 

dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida en l’àmbit de la 

parella, definida en l’apartat primer. 

 

 Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es 

pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball 

i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

- Assetjament per raó de sexe  

- Assetjament sexual  

 

 Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions següents: 

- Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida contra 

les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com 

a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

- Assetjament sexual. 

- Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. 

- Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que 

impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi 

produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona. 

- Matrimonis forçats.  

- Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència contra 

les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació, 

l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la 

infecció intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals. 

- Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 

avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

 

 Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la 

dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.’’ (Llei catalana 5/2008). 

Per concloure, la fundació Surt en la seva pàgina web, explica que la violència masclista 

és: 

‘’Un fet que sustenta la discriminació i l’opressió de les dones pel fet de ser socialment 

llegides com a dones. És una expressió del poder masculí, utilitzada per reproduir i 

mantenir l’estatus dels homes i la seva autoritat sobre les dones. És una violència 
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instrumental al sistema patriarcal. No és només física i no és exclusiva d’una cultura, 

regió o país, ni de grups particulars de dones a la societat.’’ (Fundació Surt) 

Amb tot això, pretenc que s’entengui que a partir del sistema patriarcal en què vivim a 

Espanya i Catalunya, provoca desigualtats de gènere i acaba desenvolupant en molts 

casos violència masclista.  

 

4.4.2. Cicle de violència masclista 
 

Un cop la dona víctima rep aquesta violència per part de l’home, ja està dintre d’un cicle 

de violència tal com va formular l’antropòloga Leonor Walker en el llibre Las mujeres 

maltratadas (1979), on l’ajuntament del Prat de Llobregat explica aquestes fases. 

La primera fase queda anomenada ‘’Acumulació de tensió’’. En aquesta fase és on 

apareix un major conflicte entre la parella. Per una part, l’agressor pot respondre amb 

més agressivitat, es torna més susceptible i hostil, trobant raons de conflicte en cada 

situació, amb aquestes respostes encara no mostra violència física. Per una altra part, la 

víctima intenta portar la situació amb calma i evita fer allò que li pot molestar o el què 

no li agrada a la seva parella, pensant així que pot evitar una agressió futura. La tensió i 

irritabilitat de l’agressor van augmentant sense justificació i raó comprensible. La 

primera fase pot tenir una durada d’hores o fins i tot, anys. 

La segona fase anomenada ‘’Esclat d’estrès’’ o explosió violenta es desenvolupa a partir 

de l’energia emmagatzemada en la primera fase. La comunicació i l’enteniment 

desapareix i la violència es fa present, conduint a l’agressió. Poden ser agressions 

verbals, psicològiques, econòmiques, físiques o sexuals. En aquesta fase és on la víctima 

pot sol·licitar ajuda i arribar a denunciar els atacs. 

La tercera fase anomenada ‘’Lluna de mel’’ o penediment sorgeix quan la tensió i la 

violència desapareixen. L’agressor mostra penediment pel que ha fet, demanant 

disculpes a la víctima i insistint que canviarà amb l’aportació de diverses promeses. En 

aquesta fase l’agressor torna a ser seductor i amorós com en els inicis de la relació. Molts 

cops, la víctima dona una altra oportunitat i creu tot el que li ha dit. 

A partir d’aquesta fase tornarà a donar pas a una nova fase d’acumulació de tensió, 

repetint-se el cicle diverses vegades i desencadenant cada cop atacs més violents. 

Després de diverses repeticions del cicle, la fase de penediment pot arribar a 

desaparèixer, i es passa directament de l’acumulació de tensió a l’esclat de forma 

immediata, passant a ser un cercle a una espiral. Hem de tenir en compte que aquest 

cicle pot ser molt variable. 

Finalment, poden aparèixer casos on la violència no arriba a ser física, sinó que es pot 

mantenir durant tota la relació una violència psicològica, sexual o econòmica. En aquests 
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casos hi ha major tolerància per part de la víctima i l’agressor pot defensar-se en què no 

li ha posat mai les mans a sobre. Tot això pot provocar que es normalitzin els altres tipus 

de violència i que la víctima arribi de manera recurrent a disculpar-se pels 

comportaments de l’agressor. Quan s’arriba a aquesta fase de normalització, la víctima 

pot estar en perill i no ser-hi conscient. 

 

4.4.3. Legislació a Espanya i Catalunya i atenció a les dones a Lleida 
 

La violència masclista queda regulada tant en l’estat espanyol com a Catalunya. 

La legislació regulada en l’estat espanyol contra la violència de gènere és la Llei Orgànica 

1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 

Gènere. En el primer article es descriu l’objecte de la llei on s’indica com s’ha d’actuar 

contra la violència de gènere, la manifestació de la discriminació, situació de desigualtat 

i relacions de poder dels homes sobre les dones. Després, s’integren unes mesures de 

protecció integral, prevenint, sancionant, erradicant la violència i prestant assistència a 

les dones i llurs fills. Per aquesta llei, es refereix a violència de gènere, la present 

violència física o psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, amenaces, 

coaccions o privació arbitrària de la llibertat.  

S’inclouen mesures de sensibilització, prevenció i detecció, mesures en l’àmbit educatiu, 

àmbit de la publicitat i mitjans de comunicació i àmbit sanitari. 

Els drets de les dones víctimes de violència de gènere recollits en la llei són a la 

informació, assistència social integral i assistència jurídica gratuïta, drets laborals i 

prestacions de la Seguretat Social, drets de les funcionàries públiques, drets econòmics. 

A més, la llei també inclou tutela institucional, tutela penal i judicial. 

A partir d’aquesta llei orgànica, sorgeixen les determinades en cada comunitat 

autònoma i jo em centraré en la corresponent a la nostra comunitat, la catalana. 

A Catalunya es va aprovar la Llei 5/2008, del 24 d’abril del dret a les dones a erradicar la 

violència masclista. En el primer article, la llei estableix mesures integrals respecte a la 

prevenció i detecció de la violència masclista. A més, aquesta inclou una garantia dels 

drets de les dones amb llurs fills i filles, definicions, principis orientadors en les 

intervencions dels poders públics i unes finalitats específiques. 

Tot seguit, ofereix sensibilització social i informació per prevenir i eliminar la violència 

masclista i la seva detecció. Igual que la llei estatal tracta la violència masclista en l’àmbit 

educatiu, en mitjans de comunicació, també ofereix formació i capacitació de 

professionals, actuacions en l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en 

l’àmbit laboral i social. 
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En referència als drets, se’n parla del dret a la protecció efectiva, a l’atenció i l’assistència 

sanitària, en l’atenció i la reparació, dret en l’accés a l’habitatge, dret a l’ocupació i a la 

formació ocupacional, a l’atenció i assistència jurídica i dl dret a rebre prestacions i 

serveis. 

També tracta les accions dels poders públics en situacions específiques i de les 

competències, l’organització i la intervenció integral contra la violència masclista. 

Ara que ja ens podem fer una idea bàsica sobre la llei estatal i catalana, veig oportú fer 

incidència als serveis de la província de Lleida, lloc on s’ha realitzat l’estudi de percepció 

i coneixement dels estudiants universitaris. Per tant, a continuació queden escrits la 

xarxa de serveis d’atenció a les dones al municipi de Lleida que ofereixen informació, 

assessorament, suport, mesures, recursos, etc., a aquelles dones que ho necessitin i 

siguin o hagin sigut víctimes de violència masclista.  

Tal com defineix el protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al 

municipi de Lleida l’any 2008 queden dividits en: 

Serveis Policials  

- Policia Generalitat, Mossos Esquadra, Grup d’Atenció a la Víctima - URPAC 

(Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana). 

- Guàrdia Urbana. 

- Guàrdia Civil. Equipos Atención Mujer y Menor (EMUME). 

- Cos Nacional de Policia. 

Serveis telefònics i telemàtics 

- 112, Emergències (mèdiques, de seguretat). 

- 061, Sistema d’emergències mèdiques. 

- 900 900 120. Línia d’Atenció a Dones en situació de violència. 

- Servei de xat de la Línia d’atenció a les dones en situació de violència. 

- 016 amb funcions en matèria de violència vers les dones. 

- 902 111 444 Sanitat Respon. 

Serveis judicials 

- Fiscalia. Fiscal coordinador/a d’atenció a la víctima de violència de gènere. 

- Jutjat amb funcions de violència sobre la dona. 

- Institut de Medicina Legal de Catalunya. 

- Equip Assessorament Tècnic (EATAV). 

- Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. 

- Servei de Mediació Penal. 

- Servei d’Orientació Jurídica (SOJ). 
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- Torn d’ofici especialitzat d’assistència a les víctimes de violència masclista de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida. 

Serveis de salut 

- Hospital Universitari Arnau de Vilanova. 

- Hospital Provincial Santa Maria. 

- Pla Funcional Crisàlide. Centre de Salut Mental Adults. 

- Centres d’Atenció Primària de salut. 

- Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ASSIR.  

Serveis socials 

- Serveis Socials d’Atenció Primària. Equips Bàsics d’Atenció Social Primària 

(EBASP). Ajuntament de Lleida. 

- Centres d’Acolliment Residencial per a dones. Departament Acció Social i 

Ciutadania (DASC). Generalitat de Catalunya. 

- Serveis d’intervenció en crisis greus en situacions de violència masclista. Institut 

Català de les Dones (ICD). Departament Acció Social i Ciutadania (DASC). 

Generalitat de Catalunya. 

- Servei d’Atenció Psicològica d’Urgència (SAPU). Departament Acció Social i 

Ciutadania. 

- Servei Tècnic de Punt de Trobada per a famílies. (Ajuntament de Lleida i DASC). 

- Servei de Teleassistència Mòbil (TAM). 

- Servei d’Atenció Psicològica a Immigrants. Creu Roja Lleida. 

- Serveis d’Acollida Maranyosa Ajuntament de Lleida.  

Serveis d’informació a les dones 

- Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (CIAD). Ajuntament de 

Lleida. 

- Oficina d’Informació de l’Institut Català de les Dones (ICD). Departament Acció 

Social i Ciutadania (DASC). Generalitat de Catalunya. 

- Unitat de violència contra les dones Subdelegació del Govern a Lleida. 

- Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Consell Comarcal del Segrià. 

 

 

Serveis educatius 

- Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). Departament d’Ensenyament. 

Generalitat de Catalunya. 

- Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Lleida. 
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Serveis de Formació, Inserció Laboral i Promoció Econòmica 

- Institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí” i Consorci de Promoció 

Econòmica de Lleida. Ajuntament de Lleida. 

- Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 

- Entitats d’iniciativa social. 

- Servei d’Ocupació de Catalunya Departament de Treball. Generalitat de 

Catalunya.  

Serveis Laborals dels Sindicats 

- Serveis d’informació i assessorament a les persones immigrades. 

Centre d’informació per a treballadors/res estrangers/res CITE – CCCOO Terres 

de Lleida.  

Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant de Catalunya AMIC – UGT - Terres de 

Lleida. 

- Serveis jurídics i de salut laboral. 

- Serveis de formació i inserció laboral. 

CEPROM - CCOO. 

ASSOC - CCOO.  

Serveis Laborals de les Entitats d’Iniciativa Social Oficina d’Estrangeria, Subdelegació del 

Govern a Lleida 

Organismes de Promoció de les Dones 

- Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones. 

Universitat de Lleida 

- Consell Municipal de la Dona. 

- Entitats de dones de Lleida. 

 

4.4.4. Casos de violència masclista en l’estat espanyol 

Per fer-nos una idea del que està passant a l’estat espanyol en referència a la violència 

masclista, veig necessari mostrar quatre taules significatives sobre les víctimes i les 

denúncies del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  i un gràfic sobre 

la violència masclista i la resposta judicial de l’observatori iQ. 

El que ens indica la primera taula són el nombre de víctimes mortals per violència de 

gènere segons la comunitat autònoma. Podem veure que la xifra més baixa ha estat de 

49 víctimes l’any 2016 i la xifra més alta va ser l’any 2008 amb 76 víctimes mortals. El 

total suma 1.047 víctimes a causa de la violència masclista des de l’any 2003 fins a l’any 
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2020 (dades fins a 12 de març). Es pot analitzar que una de les comunitats autònomes 

amb més víctimes és Andalusia i Catalunya. 

 

Taula 4.1. Font extreta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio 

de Igualdad. (2003-2020). 

 

El que ens indica la segona taula són les víctimes mortals segons el país de naixement 

de la víctima i segons el naixement de l’agressor. El que es pot veure és que les víctimes 

en tots els anys al país sempre superen les de la nacionalitat espanyola i igual passa amb 

la nacionalitat dels agressors que és major la dels espanyols. 

 

Taula 4.2. Font extreta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio 

de Igualdad. (2013-2020). 
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La tercera taula ens mostra les dades sobre les víctimes mortals per violència de gènere 

segons la relació amb la víctima. Es pot analitzar que en tots els anys excepte el 2016, la 

relació de parella predomina per damunt de la d’exparella o en fase de trencar. 

 

Taula 4.3. Font extreta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio 

de Igualdad. (2012-2020). 

 

En la quarta taula es pot observar que hi ha hagut un increment en el nombre de 

denúncies en l’Estat Espanyol. En 2009 denunciaven 135.540 dones i l’any 2018 en 

denunciaven 166.961. A més, el nombre més gran de denúncies es dona a Andalusia, 

seguit de Madrid i Catalunya i el menor nombre a la comunitat de La Rioja seguit del País 

Basc. 

Taula 4.4. Font extreta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio 

de Igualdad. (2009-2018). 

 

En el següent gràfic es mostra la violència masclista en la parella i la resposta judicial a 

Espanya. Per una part podem veure que en l’iceberg estan separades diverses xifres, la 

I, fa referència a les dones que han patit violència al darrer any (2015) amb un total de 

539.654, la II, són les dones que han denunciat (2016), la III són les denúncies admeses 

i la IV, denúncies amb sentència condemnatòria. Per una altra part, veiem les ordres de 

protecció, la I són les ordres sol·licitades amb un total de 28.823, la II són les ordres de 

protecció adoptades amb 18.373 i la III són les ordres de protecció no adoptades amb 

un total de 10.450. Tal com se’ns explica en l’observatori, de totes les dones que han 

patit violència, només un 23% presenten denúncia i d’aquestes, només un 37% són 
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denúncies admeses i finalment, d’aquestes denúncies admeses un 61% acaba amb 

sentència condemnatòria. Amb tot això, es vol arribar al punt de què són moltes les 

dones que sofreixen violència masclista però poques les que fan el pas de denunciar i 

que siguin admeses i finalment, no totes acaben amb sentències condemnatòries. 

 

 

Gràfic 4.5. Font extreta de l’Observatori iQ, (L’iceberg de la violència masclista, seguretat). 

(2015-2016). 

 

Amb aquestes xifres ens podem parar a pensar si uns anys enrere, la violència contra les 

dones estava més invisibilitzada, o bé que no es parlava d’això, es negava, reproduint 

actituds i creences que sostenien els comportaments violents com inqüestionables. Amb 

la lluita que s’està aconseguint provoca que hi hagi més dones disposades a denunciar i 

posar fi a aquestes situacions intolerables. Per concloure, són xifres alarmants i 

preocupants però esperem que amb tot el suport que poden oferir els i les diverses 

professionals de l’àmbit se’n surtin i millorin, a més, puguem aconseguir erradicar per 

complert qualsevol tipus de violència mínima que sigui. 
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4.5. Joves i masclisme, mentalitats i percepcions a Espanya 
 

En el moment que em vaig disposar a fer el meu estudi, vaig trobar que ja n’hi havia un 

de realitzat pel govern espanyol. Aquest m’ha servit de molta ajuda i m’he basat en gran 

part per tal de poder analitzar-ho amb els estudiants seleccionats i després poder fer la 

comparativa amb altres joves i adolescents d’aquest mateix estudi. 

L’any 2015, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género va elaborar un estudi 

sobre la percepció de la violència de gènere en l’adolescència i la joventut, ja que afirma 

que malgrat els diversos esforços realitzats per part de la ciutadania, la violència contra 

la dona en les diverses manifestacions segueix estant present en la joventut espanyola. 

En aquest estudi s’analitzen els resultats d’una enquesta amb una mostra de 2.457 

persones d’ambdós sexes representatius de la població resident a Espanya de 15 a 29 

anys. Els objectius principals de l’estudi van ser:  

- Analitzar la percepció de la igualtat de gènere existent entre les i els adolescents 

i joves d’Espanya en l’actualitat, el rebuig o tolerància a la violència de gènere en 

les seves diferents manifestacions, i la pervivència dels estereotips entre les 

víctimes i agressors. 

- Estudiar l’abast de la violència de gènere entorn les persones joves, així com el 

coneixement dels diversos recursos que existeixen per combatre la violència de 

gènere. 

- Analitzar el coneixement d’on acudir en cas d’interposar denúncia, així com les 

raons que s’atribueixen a les víctimes per no denunciar a l’agressor. 

Les parts de l’estudi es basen en la percepció sobre la igualtat de gènere i la parella per 

l’adolescència i la joventut a Espanya, la percepció sobre l’abast dels maltractaments i 

actituds envers aquests, la percepció sobre les característiques de les persones 

implicades en la violència masclista, la violència de gènere en l’entorn de la població 

jove i adolescent, els tipus d’ajudes que haurien de prestar-se a les víctimes de violència 

de gènere, el coneixement que tenen els joves sobre la llei integral, les campanyes de 

sensibilització, el telèfon i finalment, el coneixement i opinions sobre les denúncies per 

violència de gènere. 

A continuació, extrec les dades rellevants, que serveixen en el meu treball de camp i 

posteriorment compararé amb els resultats totals del grau en Treball Social i 

Administració i Direcció d’Empreses, en el punt cinc de conclusions. 

En la primera part de l’estudi sobre la percepció de la igualtat de gènere i la parella, van 

extreure que la percepció sobre les desigualtats de gènere són grans i estan difoses en 

la joventut de 15 a 29 anys (44% dels homes i 63% de les dones). Els homes joves tenen 

una menor percepció de la desigualtat que les dones (44% dels homes considera que les 

desigualtats exposades són ‘’molt o bastant grans’’ i les dones un 63%). Els aspectes en 
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els quals els joves consideren que les dones estan pitjor són ‘’les possibilitats de 

compaginar la vida laboral i familiar (72% dones i 55% homes) i salaris (71% dones i 56% 

homes). A més, s’afegeix que pràcticament una de cada cinc dones opina que estan 

pitjor en tots els àmbits considerats, excepte en l’educació. L’edat també és una variable 

que, com major sigui aquesta, major percepció de les diferències entre dones i homes 

hi ha. El nivell acadèmic també influeix en la idea que les desigualtats són majors. 

En la segona part de l’estudi sobre la percepció en l’abast dels maltractaments i actituds 

envers aquests, s’afirma que les dones joves (93%) opinen amb major freqüència que 

els homes (85%) que els maltractaments cap a les dones estan bastant o molt difosos. 

Les dones joves (67%) i els homes (71%) s’han inclinat a pensar que la violència de 

gènere no està augmentant sinó que ara surten més casos a la llum, a més, les dones 

creuen en major proporció (28%) que els homes (23%) que els maltractaments cap a les 

dones estan augmentant. A major edat, més difosa està la impressió sobre que 

augmenten els casos de violència de gènere.  Tanmateix els joves consideren que la 

violència de gènere és un fet totalment inacceptable. No totes les formes de violència 

de gènere o comportaments tenen el mateix rebuig, la violència física i sexual és 

rebutjada pel 97% dels joves, en referència a la violència verbal consideren un 93% que 

és totalment inacceptable i la violència de control és un 67% inacceptable. 

En el tercer punt de l’estudi sobre la percepció en les característiques de les persones 

implicades en la violència de gènere, el 88% dels joves consideren que les víctimes 

aguanten pels seus fills o filles, un 55% per ser dependents econòmicament, un 37% 

poden estar d’acord amb l’afirmació que ‘’les dones que pateixen maltractaments és 

perquè ho consenten’’ i un 29% creuen que les dones maltractades tenen un nivell 

formatiu baix. Seguidament, un 40% considera que els agressors solen tenir alguna 

malaltia mental i el 38% creu que hi ha més agressors entre els estrangers que en els 

espanyols. Les dones joves rebutgen més que els homes tots els estereotips sobre les 

víctimes i els agressors. 

En la quarta part sobre el coneixement de la violència de gènere en l’entorn de la 

població jove i adolescent un 29% afirma conèixer alguna dona víctima de violència 

masclista en el seu context més pròxim. Les dones superen el percentatge de 

coneixement de casos i a mesura que augmenta l’edat, la coneixença també és major. 

En el cinquè punt sobre els tipus d’ajudes que haurien de prestar-se a les víctimes creuen 

que la mesura més efectiva és el suport psicològic (25%), seguida dels pisos protegits 

(15%) i les polseres que controlen a l’agressor (13%). A més, les dones prefereixen abans 

que els homes els pisos protegits (17% davant un 13%) i els homes l’assessorament 

jurídic (11% davant un 7%). 

En el sisè punt de l’estudi sobre el coneixement de la llei integral, un 55% de la població 

jove ha sentit parlar sobre la Llei Integral contra la Violència de Gènere. Les dones (57%) 
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són més coneixedores en proporció als homes (53%) i l’edat és una altra variable que fa 

augmentar el coneixement. 

En el setè punt sobre les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, un 

78% dels joves pensen que aquestes ajuden a conscienciar a la societat. Així mateix, un 

altre 78%  afirma que pot ajudar a les mateixes víctimes per prendre consciència sobre 

la situació. No es troben diferències significatives per sexe amb la utilitat de les 

campanyes. Un 47% recorda alguna campanya de sensibilització, creuen en major grau 

que ajuden realment a conscienciar a la població i a les víctimes. Cal insistir que amb 

més edat, més record tenen sobre les campanyes. 

En el vuitè punt sobre el coneixement del telèfon 016 d’atenció a la víctima, un 46% dels 

joves són coneixedors del número. Per una part, les dones (50%) coneixen amb major 

freqüència que els homes (41%) i amb l’edat augmenta el percentatge. Per una altra 

part, les persones joves que coneixen el 016 rebutgen amb major grau els diversos tipus 

de maltractament que els que no coneixen el número. Les dones joves (84%) coneixen 

almenys una de les tres mesures contra la violència de gènere (llei, 016 i campanyes) en 

major proporció que els homes (79%). 

En el novè punt sobre el coneixement i opinions de les denúncies, un 88% dels joves 

sabria on acudir per interposar una denúncia per maltractament, alguns opten per 

policia (78%), altres a la Guàrdia Civil (25%) i els restants trucarien al telèfon (16%). Els 

homes acudirien més a la Guàrdia Civil i les dones utilitzarien el número 016.  

Finalment, els motius que pensen que les víctimes no denuncien a l’agressor, el 80% 

opina que és per por, 40% pels seus fills o filles, un 25% creu que per vergonya i un 15% 

ho creuen perquè depenen econòmicament de l’agressor. 

Les conclusions que assenyala l’estudi van ser: 

1. La percepció sobre la desigualtat de gènere és un fet estès per la joventut, encara 

que les persones joves perceben menys desigualtats entre homes i dones que la 

resta de la població. 

2. La percepció de la desigualtat és diferent en funció del sexe, sent major en les 

dones que en els homes. 

3. La joventut considera inacceptable la violència de gènere així com la violència 

física i sexual, sent superior en les dones joves que en els homes. 

4. Una de cada tres persones joves no identifica els comportaments de control amb 

la violència de gènere. 

5. La població jove és més tolerant amb les conductes relatives a la violència de 

control que la resta de la població. 

6. Un 81% coneixen la Llei Integral contra la Violència de Gènere, el telèfon 016, o 

recorda alguna campanya sensibilitzadora. 
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7. El rebuig a la violència de control és major amb els joves que coneixen la Llei, el 

telèfon o alguna campanya que els que no en coneixen cap. 

8. El 88% dels joves sabria on acudir per interposar una denúncia per 

maltractament. 

La joventut és la protagonista del dia de demà i és necessari que conegui, 

comprengui i identifiqui la violència de gènere per poder actuar d’una forma o d’una 

altra i així parar aquesta situació de maltractament i és fonamental promoure la 

igualtat entre homes i dones. 
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5. Síntesi, anàlisi i interpretació 
 

A continuació es mostraran i s’analitzaran els resultats recollits en els qüestionaris 

passats pel formulari de Google. Per una part, els resultats dels 136 estudiants de Treball 

Social i per una altra part, els resultats dels 151 estudiants del grau d’Administració i 

Direcció d’Empreses. Finalment, es mostraran els resultats conjunts d’ambdós graus 

amb un total de 287 respostes. 

 

5.1. Resultats dels estudiants en Treball Social 

 

 

 
 



46 
 

 
 

En el grau de Treball Social, han contestat 136 alumnes amb unes edats compreses entre 

els 18 i els 30 anys. Les edats més repetides són els 22 anys (18,4%), seguit dels 23 (14%) 

i els 24 (12,5%) i les menys repetides són els dos extrems, compreses amb un estudiant 

de 18 anys, un altre de 20 i un de 28. En referència al gènere més de la meitat dels que 

han contestat el qüestionari són dones amb un total de 119 (87,5%) i el restant, 17 

(12,5%) són homes. Finalment, un 76,5% estudiants s’han posicionat políticament en 

l’esquerra, un 19,9% centre esquerra, un 4% centre i un 0,7, és a dir, una única persona 

s’ha posicionat en dreta. Cap estudiant s’ha posicionat en centre dreta. 

 
En la primera pregunta del qüestionari s’han plantejat diversos aspectes on poden 

aparèixer desigualtats de gènere en el territori espanyol i els estudiants havien d’indicar 

si creien que aquests aspectes en referència a les dones són millor, igual o pitjor que la 

dels homes. 

En tots els aspectes predomina una situació pitjor, especialment en l’accés a alts càrrecs 

i feines amb responsabilitat política. L’accés a l’educació ha estat l’únic aspecte que 

predomina el posicionament igualitari. Les situacions que indiquen que les dones estan 

millor que els homes és un nombre molt petit. 
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En el primer aspecte de salaris, s’han posicionat 120 alumnes, indicant que les dones 

estan pitjor pagades que els homes, 14 persones ha considerat que estan igual i 2 

persones, han considerat que millor. 

El segon aspecte de possible ascens, s’han posicionat 114 alumnes en pitjor, 18 en igual 

i 4 estudiants en millor. 

El tercer aspecte per trobar feina, 96 alumnes s’han posicionat en pitjor, 36 en igual i 4 

amb millor. 

El quart aspecte per cercar una estabilitat laboral, 105 alumnes consideren que les dones 

estan pitjor, 29 igual i 4 millor. 

En el cinquè aspecte d’accés a alts càrrecs, 125 estudiants creu que pitjor, 8 igual i 3 

millor. 

El sisè aspecte per accedir a feines de responsabilitat política, 123 alumnes consideren 

que pitjor, 9 igual i 4 millor. 

El setè aspecte amb possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar, 82 estudiants 

creuen que les dones estan pitjor, 51 igual i 3 millor. 

En el vuitè i últim aspecte en referència a l’accés a l’educació predomina una situació 

igualitària amb 96 estudiants, 34 que consideren que és pitjor i 6 que estan millor. 

 
En la segona pregunta es qüestionava si els estudiants creuen que la violència cap a les 

dones a Espanya per part de les parelles o exparelles està molt, bastant, poc o gens 

difosa. Es pot afirmar que els estudiants creuen que aquesta violència és 

indubtablement un fet present en la nostra societat, ja que un 51,5% creu que està 

bastant difosa, seguit de 44,9% amb molt difosa i un 3,7% restant creu que està poc 

difosa. 
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En aquesta es pregunta sobre si creuen que la violència contra la dona ha augmentat, 

surten més casos a la llum o ambdós. El resultat entre les diverses opcions és semblant 

i queda ben repartit. Predomina l’opció que surten més casos a la llum amb un 39,7%, 

seguit d’un 34,6% que creu que tant els casos augmenten com que surten més casos a 

la llum, un 22,1% creu que ha augmentat aquesta violència i un 3,7% no s’acaba 

posicionant. 

 
En aquesta pregunta, un 100% dels estudiants creu i percep que la violència domèstica 

cap a les dones és un fet totalment inacceptable. 
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En aquesta pregunta s’han descrit diverses situacions i comportaments que es poden 

produir en la parella o en la llar. Els estudiants havien de contestar si per ells són fets 

inevitables, acceptables en algunes circumstàncies o totalment inacceptables. Els 

estudiants de Treball Social han considerat que cap situació i comportament és un fet 

inevitable, han predominat considerablement en totes l’opció de totalment 

inacceptable. 

En referència a la primera situació sobre mantenir constants discussions, 107 alumnes 

considera que és un fet totalment inacceptable i 28 consideren que pot ser acceptable 

en algunes circumstàncies. 

En la segona opció sobre parlar malament de la parella davant dels fills, 133 estudiants 

es posicionen en què és un fet totalment inacceptable i 3 que podria ser acceptable en 

algunes circumstàncies. 

En la tercera opció sobre controlar els horaris de la parella, 131 considera que és 

inacceptable i 5 persones acceptable. 

En la quarta opció sobre que s’impedeixi a la parella vagi a veure alguns amics o amigues 

o familiars, 134 considera que és inacceptable i només 2 persones acceptable. 

En la cinquena opció sobre dir-li a la parella les coses que pot fer o no pot fer, 130 

alumnes creu que és inacceptable i 6 consideren que pot ser acceptable en algunes 

circumstàncies. 

En les quatre opcions restants sobre insultar o menysprear la parella, amenaçar 

verbalment, empènyer o colpejar i obligar a mantenir relacions sexuals, un 100% 

d’estudiants considera que són totalment inacceptables, llevat d’una persona que indica 

que pot ser acceptable en algunes circumstàncies el fet d’amenaçar verbalment. 

 

 
En la tercera pregunta i última amb referència a la percepció que tenen els estudiants, 

havien d’indicar el grau de conformitat o disconformitat en una sèrie d’afirmacions que 

estereotipen a les persones implicades en la violència masclista. 

La primera afirmació sobre si hi ha més agressors entre els estrangers que entre els 

espanyols, 76 alumnes afirmen que estan gens d’acord, seguit de 42 que creuen que 

estan poc d’acord, 14 que es posicionen en ns/nc i 2 i 2 persones es posicionen en 

bastant i molt d’acord. 
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En la segona afirmació sobre que els agressors solen tenir alguna malaltia mental, 73 

alumnes estan gens d’acord, 42 poc d’acord, 14 ns/nc i 7 bastant d’acord. Cap estudiant 

està molt d’acord amb l’afirmació. 

En la tercera afirmació sobre si les dones que pateixen maltractaments són dependents 

econòmicament, s’igualen els resultats entre bastant, poc i gens d’acord. 45 alumnes 

creu que sí, estan bastant d’acord, 40 gens d’acord i 38 poc d’acord, 10 estudiants ns/nc 

i 3 molt d’acord. 

En la quarta afirmació sobre si les víctimes aguanten pels seus fills i filles, un gran 

nombre, 72 alumnes estan bastant d’acord, 32 poc d’acord, 20 gens d’acord, 7 ns/nc i 5 

molt d’acord. 

En la cinquena afirmació sobre si les dones que pateixen maltractaments solen tenir un 

nivell formatiu baix, 60 alumnes es posicionen en gens d’acord, seguit de 46 amb poc 

d’acord, 15 amb ns/nc, 14 bastant d’acord i 1 persona molt d’acord. 

En la sisena i última afirmació sobre si les dones que sofreixen maltractaments és perquè 

ho consenten, 83 alumnes es posicionen en gens d’acord, 37 en poc d’acord, 11 en 

ns/nc, 4 bastant d’acord i 1 persona molt d’acord. 

Així que, podem analitzar que la sisena afirmació és la que els estudiants es mostren 

amb una idea més igualitària, seguit de la primera afirmació. A més, és visible que 

aquests estudiants tenen pocs estereotips respecte als implicats i implicades en la 

violència masclista. 

 
En la quarta pregunta, els estudiants havien d’indicar la quantitat de dones que poden 

conèixer que són o hagin sigut víctimes de violència masclista. 119 estudiants (87,5%) 

afirmen conèixer algun cas i 17 (12,5%) afirmen no conèixer-ne cap. 2 és el nombre de 

casos més coneguts pels alumnes de Treball Social i 4 casos el que menys. 

Així que, 46 alumnes (33,8%) coneixen 2 casos, 42 alumnes (30,9%) coneixen 1 cas, 15 

(11%) coneixen 3 casos, 7 alumnes (5,1%) coneix 4 casos i 9 (6,6%) coneix 5 o més casos. 
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En la cinquena pregunta s’ha qüestionat sobre quines són les mesures més efectives a 

l’hora de donar suport a la víctima, amb aquesta pregunta es podien seleccionar més 

d’una opció. 

La mesura més efectiva pels estudiants de Treball Social és el suport psicològic, han 

escollit aquesta opció 121 alumnes. L’opció menys seleccionada és la de ns/nc seguit de 

les polseres que controlen a l’agressor. 

Un total de 94 alumnes creuen amb la mesura d’atenció personalitzada, seguit de 85 en 

cursos i programes de rehabilitació a la víctima, 78 pels pisos protegits, 75 per 

l’assessorament a l’hora de trobar feina, 72 en orientació jurídica, 69 en ajudes 

econòmiques i 68 alumnes en l’ajuda per buscar habitatge. 

A més, en aquesta pregunta es deixava una opció d’altres on els estudiants han donat 

diverses respostes. ‘’Protecció als fills, totes perquè tracten diversos àmbits, que es senti 

atesa en tot moment, considero que totes les mesures, tots i una bona educació, totes 

són necessàries, totes són efectives i tota ajuda és bona’’. 
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Respecte a les mesures que poden resultar menys efectives a l’hora de donar suport a 

la víctima, clarament 70 alumnes creuen que són les polseres que controlen a l’agressor 

amb un seguit de ns/nc. A més, 14 alumnes creuen que és menys efectiu l’ajuda per 

buscar habitatge seguit de l’orientació jurídica i assessorament a l’hora de trobar feina 

amb 13 alumnes. 

En l’opció d’altres, els alumnes han escrit que per ells ‘’totes són efectives, totes són 

necessàries, ordre d’allunyament, tota ajuda és bona, tota mesura és efectiva, no n’hi 

ha cap de menys efectiva’’. 

 
En la sisena qüestió s’ha preguntat sobre si els estudiants de Treball Social són 

coneixedors de la llei estatal dirigida a la protecció de les dones víctimes de violència 

masclista. 
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Un total de 96 alumnes (70,6%) desconeix la llei, un 32 (23,5%) sí que coneix i 8 persones 

(5,9%) diuen que ns/nc. 

 

 
En la pregunta sis punt u, es demanava que si eren coneixedors de la llei estatal, 

indiquessin quina era. Podem comprovar que no totes les persones que van contestar 

que sí eren coneixedors contestaven a aquesta, ja que no era obligatòria, només van 

contestar 13 alumnes. 

Un total de 4 persones fan referència a la llei autonòmica de Catalunya i 9 fan referència 

correctament a la llei orgànica espanyola, ja que es fa referència a l’estatal. 

Així que, 2 persones van contestar ‘’Llei 5/2008’’ i altres van contestar ‘’1/2004 Llei de 

mesures de protecció integral, 1/2004 del 28 de desembre, la 1/2004 de protecció 

integral, la llei de les mesures integrals contra la violència de gènere, Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

Llei 5/2008 de la generalitat, Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 

la violència masclista, són les mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere, ley orgànica 1/2004 i llei 1/2004 de 28 de desembre’’. 
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En la setena pregunta es fa referència al coneixement de les campanyes de 

sensibilització contra la violència masclista i responien si consideraven que aquestes 

campanyes ajudaven realment a la societat. 

Un total de 85 estudiants (61,8%) contestaven que sí, 35 (25,7%) contestaven que no i 

17 estudiants (12,5%) es mostraven dubitatius. 

 

 
En la pregunta set punt u fa referència a l’ajuda que poden donar les campanyes de 

sensibilització a les mateixes víctimes per prendre consciència. 

Un total de 85 estudiants (61.8%) seguien contestant que sí, ara el resultat negatiu 

disminueix amb 27 respostes (19,9%) i es mostren més dubitatius amb 25 (18,4%) ns/nc. 

 

 

 
 

Quasi el total d’alumnes responen que sí que recorden haver vist alguna campanya de 

sensibilització contra la violència masclista amb 125 alumnes (91,9%) i només 8 

estudiants (5,9%) no recorden haver-ne vist cap i 3 (2,2%) ns/nc. 
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En aquesta pregunta les respostes fan referència a la coneixença que tenen els 

estudiants de Treball Social sobre el telèfon d’atenció a la víctima. Els resultats es 

mostren quasi igualitaris. Un total de 71 alumnes (52,2%) coneix el telèfon i el restant, 

65 alumnes (47,8%) no el coneixen. 

 
 

En la vuitena qüestió s’han plantejat diversos motius amb resposta oberta per veure 

quina o quins són els motius perquè les dones víctimes de violència masclista no facin el 

pas de denunciar. Tots els motius han estat seleccionats pels alumnes. 

 

Quasi el total dels alumnes han escollit el motiu per por amb 120 respostes (88,2%), 

seguit de tenir fills o filles a càrrec amb 97 respostes (71,3%) i per dependència 

econòmica amb 89 respostes (65,4%). Després han considerat que és la vergonya amb 

60 respostes dels alumnes (44,1%), seguit del motiu que consideren que les agressions 

estan justificades amb 54 respostes (39,7%), després amb 52 respostes (38,2%), on no 
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consideren que les mateixes víctimes vegin que la seva situació sigui greu. Amb 45 

respostes (33,1%) creuen que per desconfiança en les autoritats o la llei i per últim, el 

motiu menys representatiu és perquè sigui un procés judicial costós amb 36 respostes 

(26,5%). 

A més, 4 estudiants (2,9%) han considerat que ns/nc i a la resposta d’altres, han afegit 

que ‘’tot i més, pensa que canviarà, depèn de la dona, incertesa de la dona i dependrà 

de la dona’’. 

 

 
En aquesta pregunta els alumnes de Treball Social contestaven si sabien si el nombre de 

denúncies augmenten amb els anys. Un total de 107 (78,7%) contestaven que sí, seguit 

de 27 alumnes (19,9%) amb ns/nc i només 2 alumnes (1,5%) contestaven que no. 

 

 
 

Un total de 117 estudiants (86%) contestaven que sí que sabrien on dirigir-se per posar 

una denúncia per maltractament i 19 estudiants (14%) responien que no. 
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En l’última pregunta del qüestionari, es preguntava que si en l’anterior havien contestat 

afirmativament, que indiquessin on. De 117 alumnes que contestaven sí, 102 han escrit 

on anirien i algunes d’aquestes respostes contenen més d’un lloc. 

Aquestes han estat les respostes: ‘’Policia, Mossos, Mossos d'Esquadra, 016, Comisaria, 

Mossos d'esquadra, Telèfon, Serveis socials, Mossos d’esquadra, mossos, Als mossos, 

Als mossos d'esquadra, Trucaria al telèfon, Ajuntament, Treballadora social, 

ajuntament, A una oficina de policia, Atenció a la Víctima, Mossos d'esquadra, policia, o 

016, Policia, Als mossos, Comissaria, mossos d'esquadra, Als mossos d’esquadra, Policia 

Nacional, A una comisaría, Depèn de la situació. Però podria anar a la policia, trucar al 

telèfon d'atenció a les dones o als recursos de la universitat com el centre de Dolors 

Piera, Telefon d'atenció a la víctima, comandàncies de la policía, institut de la dona, des 

del mateix hospital,..., a la policia, Servicios sociales, en algun sitio donde haya policia, 

en un centro d’atención primaria, etc, Als mossos d'esquadra., mosos, policia local, i si 

no, suposo que ells et deriven Als cossos policials,  Als Mossos d'Esquadra Cossos de 

seguretat, trucar al 016 o ass. Contra el maltracte, A la comissaria del poble, A la 

comissaria dels mossos d’esquadra, o guàrdia urbana Mossos d'Esquadra Oficina 

D'atenció al Ciutadà Mossos policia local, mossos,  A la comissaria, Denunciar-ho als 

mossos d'esquadra i comentar-ho a la TS del cap de salut, A la Treballadora/Treballador 

Social de la zona, Policía, Cap, Família, Policia local, Trucar al telèfon de la víctima, 

policia, Trucaria al 016, 016 o mossos, casal de la dona’’. 

Aquí el recompte: 

- Policia i comissaria: 21 alumnes. 

- Mossos d’esquadra: 20 alumnes 

- Telèfon a la víctima, 016: 11 alumnes 

- CAP: 3 alumnes 

- Treballadora o treballador social= 3 alumnes 

- Serveis Socials: 2 alumnes 

- Ajuntament: 2 alumnes 

- Família, Casal de la Dona, recursos de la universitat Dolors Piera i Institut de la 

dona: 1 alumne per recurs. 
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5.2. Resultats dels estudiants en Administració i Direcció d’Empreses 

 

 

En el grau d’Administració i Direcció d’Empreses han contestat 151 alumnes amb unes 

edats compreses entre els 18 i els 45 anys. L’edat més repetida és la de 22 anys (21,9%) 

seguit dels 24 i 23 anys (15,9%) i 21 anys (13,9%). Les menys repetides són les dels dos 

extrems, una persona amb 18 anys i una persona de 28, 31, 35, 38 i 45 anys (0,7%). Pel 

que fa al gènere, més de la meitat d’estudiants que han contestat el qüestionari són 

dones amb un total de 110 (72,8%) i el restant, 41 són homes (27,2%). Respecte a la 



59 
 

variable de posicionament polític, les respostes han estat diverses, 69 estudiants (45,7%) 

es posicionen d’esquerres, seguit de 30 estudiants (19,9%) a centre esquerra, 25 

estudiants (16,6%) en  posicionament de dreta, 14 estudiants (9,3%) centre i els 13 

restants (8,6%) centre dreta. 

 

 

En la primera pregunta del qüestionari els estudiants d’Administració i Direcció 

d’Empreses consideren que cinc aspectes on pot predominar que estan pitjor les dones 

que els homes són en referència a l’accés a alts càrrecs, salaris, seguit d’accés a feines 

de responsabilitat política i possible ascens. L’aspecte que més d’acord es troben els 

estudiants indicant que la situació és igual és amb l’accés a l’educació.  A més l’aspecte 

que es pot observar amb major anivellament és la possibilitat de compaginar la vida 

laboral i familiar sent també l’aspecte que més d’acord estan sobre que les dones estan 

millor. 

Respecte al primer aspecte de salaris, els estudiants creuen que les dones a Espanya 

amb comparació als homes estan pitjor amb un total de 93 estudiants, 54 consideren 

que la situació és igual i 4 estudiants creuen que les dones estan millor. 

En el segon aspecte sobre el possible ascens, 83 alumnes consideren que pitjor, 65 igual 

i 3 millor. 

En el tercer aspecte sobre trobar feina, 73 alumnes creuen que les dones ho tenen més 

difícil, 70 consideren que igual i 8 millor. 

En el quart aspecte sobre l’estabilitat laboral, 83 alumnes creuen que tenen la mateixa, 

67 pitjor i 1 alumne millor. 

En referència a l’accés a alts càrrecs, 108 estudiants consideren que ho tenen pitjor les 

dones, 42 igual i 1 millor. 

En el sisè aspecte sobre l’accés a feines de responsabilitat política, 89 alumnes creuen 

que ho tenen més difícil, 59 igual i 3 millor. 

En el setè aspecte sobre les possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar, 67 

alumnes consideren que igual, 63 pitjor i 21 millor. 
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Amb l’últim aspecte sobre l’accés a l’educació, 119 alumnes creu que igual, 20 pitjor i 12 

millor. 

 

 

En la segona pregunta del qüestionari un total de 77 alumnes (51%) creuen que la 

violència cap a les dones per part de les seves parelles o exparelles està bastant difosa, 

45 alumnes (29,8%) molt difosa, 27 (17,9%) poc difosa i 2 alumnes (1,3%) gens difosa. 

Així que, més d’un 70% dels alumnes creu que la violència està present en la nostra 

societat. 

 

 

En aquesta pregunta sobre com creuen els universitaris que es troba la violència contra 

la dona, 72 alumnes (48,3%) creuen que surten més casos a la llum, 24 alumnes (15,9%) 

consideren que ha augmentat, 35 alumnes (23,2%) creuen que ambdues opcions i 19 

alumnes (12,6%) ns/nc. 
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Pels estudiants del grau d’Administració i Direcció d’Empreses opinen que la violència 

domèstica cap a les dones és un fet totalment inacceptable amb un total de 131 alumnes 

(86,8%) i la resta, 20 alumnes (13,2%), consideren que pot ser acceptable en algunes 

circumstàncies. A més cap alumne creu que la violència sigui totalment acceptable. 

 

 

 

En aquesta pregunta on s’exposen diverses situacions i comportaments que es poden 

produir en la parella o en la llar, les gràfiques ens mostren que cada cop que avancen les 

situacions més inacceptables són. A més, vuit de les nou situacions totals predominen 

la resposta sobre que són totalment inacceptables. L’única que no ho predomina és la 

situació de mantenir constants discussions, on creuen que pot ser acceptable en algunes 

circumstàncies. En aquesta primera situació, 76 alumnes creuen que és acceptable, 65 

totalment inacceptable i 10 consideren que és un fet inevitable.  

En la segona situació sobre parlar malament de la parella, 104 alumnes creuen que és 

totalment inacceptable, 41 acceptable en algunes circumstàncies i 6 fet inevitable. 



62 
 

En el tercer comportament sobre controlar els horaris de la parella, 118 consideren que 

és un fet totalment inacceptable, 30 acceptable i 3 és un fet inevitable. 

En el quart comportament sobre impedir a la parella que vagi a veure alguns amics, 

amigues o familiars, 124 consideren que és inacceptable, 23 acceptable i 4 fet inevitable. 

En la cinquena situació en dir-li les coses que pot fer o no pot fer, 133 alumnes 

consideren que és un fet totalment inacceptable, 16 acceptable i 2 fet inevitable. 

En la sisena situació sobre insultar o menysprear a la parella, 147 alumnes creuen que 

és un fet totalment inacceptable, 2 acceptable i 2 més fet inevitable. 

En la setena i vuitena situació sobre amenaçar verbalment, empènyer o colpejar, 148 

alumnes consideren que són fets totalment inacceptables, 2 fet inevitable i 1 acceptable 

en algunes circumstàncies. 

Finalment, en l’última situació sobre obligar a mantenir relacions sexuals 149 considera 

que és totalment inacceptable i 2 fet inevitable. 

 

En la tercera pregunta del qüestionari els estudiants d’Administració i Direcció 

d’Empreses han indicat el grau de conformitat en les diverses situacions estereotipades. 

La situació que més comparteixen els estudiants és sobre que les víctimes aguanten pels 

seus fills/es amb l’opció de bastant d’acord. Pel que fa a la resta, es pot observar que les 

respostes són molt diverses i no estan massa d’acord entre ells. En les quatre primeres 

situacions es pot observar que responen afirmativament donant a entendre que tenen 

estereotips i en les dues últimes apareixen menys estereotips. 

En la primera afirmació sobre si hi ha més agressors entre els estrangers que entre els 

espanyols, 45 alumnes es posicionen bastant d’acord, 39 poc d’acord, 24 molt d’acord, 

25 gens d’acord i 18 alumnes ns/nc. 

En la segona afirmació sobre si els agressors solen tenir alguna malaltia mental, 49 

alumnes estan poc d’acord, 39 bastant d’acord, 27 gens d’acord, 21 molt d’acord i 15 

alumnes ns/nc. 
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En la tercera en referència si les dones que pateixen maltractaments són dependents 

econòmicament, 63 alumnes consideren que estan bastant d’acord, 39 poc d’acord, 26 

molt d’acord, 15 gens d’acord i 8 ns/nc. 

En la quarta afirmació sobre si les víctimes aguanten la violència pels seus fills/filles, 76 

alumnes es posicionen bastant d’acord, 40 molt d’acord, 20 poc d’acord, 8 gens d’acord 

i 7 ns/nc. 

En la cinquena sobre si les dones que pateixen maltractaments solen tenir un nivell 

formatiu baix, 54 alumnes es posicionen en poc d’acord, seguit de 36 gens d’acord, 31 

bastant d’acord, 19 molt d’acord i 11 ns/nc. 

Finalment, en l’última afirmació sobre les dones que sofreixen maltractaments és 

perquè ho consenten, 54 alumnes creuen que gens d’acord, 45 poc d’acord, 25 bastant 

d’acord, 15 molt d’acord i 10 alumnes ns/nc. 

 

 

Un total de 84,8% dels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses que han 

realitzat el qüestionari afirma conèixer com a mínim una dona que ha sigut o és víctima 

de violència masclista. 

Així que, 42 estudiants (27,8%) coneixen 2 dones, 34 estudiants (22,5%) coneix 1 dona 

25 alumnes (16,6%) coneixen a 3 dones, 23 estudiants (15,2%) no en coneixen cap, 14 

estudiants (9,3%) en recorden 4 dones maltractades i 13 estudiants (8,6%) en coneixen 

a 5 dones o més. 
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En la cinquena pregunta, els estudiants han assenyalat com la mesura més efectiva a 

l’hora de donar suport a una dona víctima de violència masclista el suport psicològic 

amb un total de 137 respostes (90,7%), seguit d’orientació jurídica amb 81 respostes 

(53,6%), després ajuda per buscar habitatge amb 74 respostes (49%), assessorament a 

l’hora de trobar feina amb 72 respostes per part dels estudiants (47,7%), seguit d’atenció 

personalitzada amb 67 respostes (44,4%), cursos i programes de rehabilitació a la 

víctima amb 58 respostes (38,4%), pisos protegits amb 55 respostes (36,4%), ajudes 

econòmiques amb 46 respostes (30,5%), polseres que controlen als agressors, 33 

respostes (21,9%) i una persona marca la resposta ns/nc. 

A més, hi ha alumnes que han assenyalat l’opció altres, escrivint que ‘’hauria 

d’incorporar-se cadena perpètua per l’agressor, educar als nens de ben petits, totes són 

efectives, suport autoestima i fer-se valer si mateixes, totes les mesures son utils, animar 

a que ho denunciïn i presó per l’agressor’’. 
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Les mesures menys efectives pels estudiants d’aquest grau amb un total de 87 respostes 

(57,6%) són les polseres que controlen a l’agressor, seguit de les ajudes econòmiques 

amb 37 respostes (24,5%) i pisos protegits amb 35 respostes (23,2%). Seguit de ns/nc 

amb 23 respostes (15,2%), assessorament a l’hora de trobar feina amb 21 respostes 

(13,9%), cursos i programes de rehabilitació a la víctima amb 18 respostes (11,9%), 

seguit d’ajuda per buscar habitatge amb 11 respostes (7,3%) i amb 9 respostes (6%) 

atenció personalitzada i orientació jurídica. 

També hi ha hagut alumnes que han escrit en l’opció altres, ‘’tot és necessari, totes són 

aplicables, tota ajuda mínima és efectiva, cada persona i cada cas es un depenent, he 

marcat aquesta perquè els diners no son la millor opció, tota ajuda és bona’’. 

 

En la sisena pregunta sobre el coneixement de la llei estatal que va dirigida i protegeix a 

les dones víctimes de violència masclista, 113 alumnes (74,8%) no la coneix, 23 alumnes 

(15,2%) sí la coneix i les 15 respostes restants (9,9%) ns/nc. 
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Els alumnes que han contestat que sí a la darrera pregunta, se’ls ha demanat que 

indiquessin quina era la llei, per la qual cosa han contestat 20 estudiants i han escrit que: 

‘’conec que existeixen ajudes a la dona, LIVG, LO 1/2004, Ley Orgánica 1/2004, Ley 

Orgànica 1/2004, de 28 de diciembre, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, dos 

persones deien Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, Llei 2008, Llei 5/2008, del 24 d’abril, Llei Orgànica 

1/2004, de mesures de protecció, llei contra violència masclista, Llei de mesures de 

protección integral contra la violència de género, llei de violència de genere, Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre, Llei orgànica de mesures de protecció, Llei 

orgànica del 2005, llei 1/2004, de 28 de desembre, llei 5/2008 i una del 2008. 

 

En la setena pregunta del qüestionari, 102 alumnes (67,7%) consideren que les 

campanyes de sensibilització contra la violència masclista sí que ajuden a conscienciar a 

la societat, en canvi, 36 alumnes (23,8%) consideren que no i 13 alumnes (8,6%) ns/nc. 
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En la qüestió set punt u es feia la mateixa pregunta però fent referència a l’ajuda que 

poden rebre les víctimes a través de les campanyes. Un total de 103 alumnes (68,2%) 

creuen que sí, 29 alumnes (19,2%) creuen que no i augmenta amb 19 respostes (12,6%) 

el ns/nc. 

 

 

Un total de 134 alumnes (88,7%) recorda haver vist alguna campanya de sensibilització 

de violència masclista, 13 alumnes (8,6%) no ho recorden i 4 alumnes (2,6%) ns/nc. 
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Un total de 96 alumnes (63,6%) del grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

desconeix el telèfon d’atenció a la víctima i el restant, 55 alumnes (36,4%) el coneix. 

En la vuitena pregunta sobre quin o quins motius creuen els alumnes que les dones 

víctimes de violència masclista no facin el pas de denunciar són amb un total de 131 

respostes (86,8%), creient que és per por, seguit de tenir fills o filles a càrrec amb un 

total de 107 respostes (70,9%), dependència econòmica amb 92 respostes dels 

estudiants (60,9%), no considera que les agressions estan justificades amb 84 respostes 

(55,6%), seguit del sentiment de vergonya amb un total de 68 respostes (45%), després 

considera que les agressions estan justificades amb 57 respostes (37,7%), desconfiança 

en les autoritats o la llei amb 47 respostes (31,1%) i el procés judicial costós per 30 

respostes (19,9%) i 8 respostes (5,3%) ns/nc. 
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A més també han afegit respostes a altres, ‘’dependrà de la dona, desconfiança que no 

la creguen, tots poden ser motius, crec que no es veuen capaces de denunciar, 

enganxades a l’agressor, represàlies, està estancada, dependència emocional, pensa 

que si el detenen, quan surti anirà per ella, depèn del grau de violència rebut i 

incertesa’’. 

 

Un total de 97 alumnes (64,2%) han contestat el qüestionari sabent que el nombre de 

denúncies augmenten amb els anys, 29 alumnes (19,2%) no ho saben i 25 (16,6%) 

contesten que ns/nc. 

 

Un total de 111 estudiants (73,5%) d’Administració i Direcció d’Empreses sí que sabria 

on dirigir-se per posar denúncia per maltractament, la resta, 40 alumnes (26,5%) no ho 

sabrien. 
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De les 111 estudiants que havien contestat que sí a l’anterior pregunta, només 106 han 

donat resposta afegint on anirien. Afegeixen: ‘’Policia, policia, Mossos, 016, mossos, 

Mossos d’esquadra, Mossos d’Esquadra, ajuntament, Policia/guardia civil, ajuntament, 

Policia local, Guardia Civil, Als Mossos d’Esquadra, mossos d’esquadra, guardia civil, A la 

comisaria dels Mossos, Trucaria al 016, a una comissaria, per exemple, centre sanitari i 

policia local, mossos d’esquadra/policia nacional, policia local, al telèfon, trucaria a 

urgències, Policia local del poble, A l’oficina d’atenció al ciutadà, Guardia Civil, a la 

policia, Als mossos, Hospital, Mossos d’esquadra comissaria, Trucaria al 900900120, al 

telèfon de la víctima, Trucaria al telèfon de la víctima, Comisaria, Mossos d’esquadra, 

061 Policia, Família, ajuntament i comisaria, Centre d’atenció primària/cap, 

Mossos/016/policia local/hospital, Mossos d’Esquadra, cap, els hi contaria a les 

amigues, mossos, CAP, A la policia, A les autoritats; policia nacional/mossos 

d’esquadra..., trucar 016/mossos/metge, Comissaria, Buscaria el telèfon de l’atenció a 

la víctima, Comissaria dels Mossos d’Esquadra Família/amics, Comissaria dels Mossos 

d’Esquadra, Policia/Jutge/Ministeri Fiscal, Serveis Social, Atenció a la Víctima, amigues, 

Comisaria de policia, policia ja sigui mossos/local/civil, a mossos d’esquadra, Policia o 

hospital, Telèfon 016 o mossos d’esquadra o policia, comisaria, Policia/Guàrdia Civil, 

016, Mossos, Comissaria’’. 

La majoria de respostes contesten a la policia sigui civil, local o mossos d’esquadra, 

aquest últim és el que acaba predominant. També és present el telèfon 016 i família i 

amics, la presència d’hospitals i caps és inferior. 
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5.3. Resultats d’ambdós graus universitaris 
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Les variables conjuntes dels dos graus estan formats per la suma de 136 estudiants de 

Treball Social i 151 d’Administració i Direcció d’Empreses amb un total de 287. Les edats 

estan compreses entre els 18 anys i els 45, l’edat més repetida són els 22, seguit de 23 i 

24. El gènere dels estudiants està format per 229 dones (79,8%) i 58 homes (20,2%). En 

l’última variable formada pel posicionament polític predomina l’esquerra amb 173 

estudiants (60,3%), seguit de 57 estudiants (19,9%) a centre esquerra, 26 alumnes 

(9,1%) en la dreta, 18 (6,3%) al posicionament de centre i 13 (4,5%) centre dreta. 

 

En la primera pregunta del qüestionari es pot observar que el conjunt d’estudiants creu 

que les situacions d’accés a alts càrrecs, salaris i accés a feines de responsabilitat política 

són on apareixen més desigualtats de gènere, indicant que les dones estan pitjor. 

L’aspecte que poden considerar que les dones estan millor és a l’hora de compaginar la 

vida laboral i familiar i finalment, l’aspecte que poden considerar més igualitari entre 

homes i dones actualment a Espanya és a l’accés a l’educació. 

En la primera situació sobre els salaris, un total de 213 alumnes considera que és pitjor, 

68 igual i 6 millor. 
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En la segona situació sobre el possible ascens, 193 alumnes creuen que les dones estan 

pitjor, 83 alumnes igual i 7 millor. 

En el tercer aspecte sobre trobar feina, 169 alumnes creuen que ho tenen pitjor, 106 

igual i 12 millor. 

En referència a l’estabilitat laboral, 172 alumnes creuen que les dones estan pitjor, 112 

igual i 3 millor. 

En el cinquè aspecte sobre l’accés a alts càrrecs, 233 alumnes creuen que és pitjor, 50 

igual i 4 millor. 

En l’accés a feines de responsabilitat política, 212 estudiants creuen que les dones estan 

pitjor, 68 igual i 7 millor. 

En el setè aspecte sobre les possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar, 145 

opinen que estan pitjor les dones que els homes, 118 igual i 24 millor. 

En l’últim aspecte sobre l’accés a l’educació, 215 creuen que la situació és igual, 54 

alumnes pitjor i 18 millor. 

 

Un total de 88,1% estudiants creuen que la violència cap a les dones per part de les seves 

parelles o exparelles a Espanya està bastant o molt difosa i encara més bastant amb un 

51,2%. Un 11,1% creu que està poc difosa i un 0,7% gens. 
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Un total de 127 estudiants (44,3%) creuen que han sortit més casos a la llum en 

referència a la violència masclista, 54 estudiants (18,8%) creuen que ha augmentat, 82 

estudiants (28,6%) creuen que ambdós aspectes i 24 alumnes (8,4%) ns/nc. 

 

Un total de 267 alumnes (93%) opinen que la violència domèstica cap a les dones és un 

fet totalment inacceptable, 30 alumnes (7%) consideren que pot ser acceptable en 

algunes circumstàncies i cap alumne creu que sigui totalment acceptable. 
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En aquesta gràfica es pot observar que a mesura que apareixen i van avançant les 

situacions i comportaments augmenta el fet totalment inacceptable i disminueixen els 

fets inevitables i acceptable en algunes circumstàncies. 

La situació d’obligar a mantenir relacions sexuals, és el fet més inacceptable. El fet que 

pot ser més acceptable en algunes circumstàncies i que pot ser un fet inevitable és 

mantenir constants discussions. 

En la primera situació sobre mantenir constants discussions, 172 alumnes creuen que és 

un fet inacceptable, 104 acceptable en algunes circumstàncies i 11 alumnes creuen que 

és un fet inevitable. 

En la segona situació sobre parlar malament de la parella davant dels fills, 237 alumnes 

creuen que és un fet inacceptable, 44 creuen que és acceptable en algunes 

circumstàncies i 6 fet inevitable. 

En el tercer comportament sobre controlar els horaris de la parella, 249 alumnes creuen 

que és inacceptable, 35 acceptable i 3 inevitable- 

En el quart comportament sobre impedir que vagi a veure alguns amics/amigues o 

familiars, 258 alumnes creuen que és un fet totalment inacceptable, 25 acceptable en 

algunes circumstàncies i 4 fet inevitable. 

En referència a dir-li a la parella les coses que pot o no pot ser, 263 alumnes es 

posicionen en totalment inacceptable, 22 acceptable i 2 inevitable. 

En les quatre últimes situacions i comportaments el nombre de totalment inacceptable 

augmenta en 283, 283, 284 i 285 respectivament i només 2 persones s’acaben 

posicionant en acceptable o inevitable i 1 alumne i 1 altre alumne en les dues últimes 

situacions mantenen que són fets inevitables. 
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En aquesta pregunta sobre el grau de conformitat o disconformitat podem dir que 

l’afirmació més elegida amb el grau de bastant d’acord és que les víctimes aguanten pels 

seus fills i filles. Seguit de gens d’acord amb les dones que sofreixen maltractaments és 

perquè ho consenten i el grau de poc d’acord apareix en l’afirmació sobre que les dones 

que pateixen maltractaments solen tenir un nivell formatiu baix. 

En la primera afirmació sobre si hi ha més agressors entre els estrangers que entre els 

espanyols, 101 alumnes expressen estar gens d’acord, 81 poc d’acord, 47 bastant 

d’acord, 32 ns/nc i 26 molt d’acord. 

En la segona afirmació sobre si els agressors solen tenir alguna malaltia mental, 100 

alumnes es posicionen en gens d’acord, 91 en poc d’acord, 46 bastant d’acord, 29 ns/nc 

i 21 molt d’acord. 

En la tercera afirmació sobre si les dones que pateixen maltractaments són dependents 

econòmicament, 108 alumnes es posicionen bastant d’acord, seguit de 77 poc d’acord, 

55 gens d’acord, 29 molt d’acord i 18 ns/nc. 

En la quarta afirmació sobre que les víctimes aguanten pels seus fills i filles, 148 alumnes 

estan bastant d’acord, 52 poc d’acord, 45 molt d’acord, 28 gens d’acord i 14 ns/nc. 

En la quinzena afirmació sobre les dones que pateixen maltractaments solen tenir un 

nivell formatiu baix, 100 alumnes es posicionen poc d’acord, 96 gens d’acord, 45 bastant 

d’acord, 26 ns/nc i 20 estan molt d’acord. 

En l’última afirmació sobre si les dones que sofreixen maltractaments és perquè ho 

consenten, 137 alumnes es posicionen en gens d’acord, 82 poc d’acord, 29 bastant 

d’acord, 21 ns/nc i 18 molt d’acord. 
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En la quarta pregunta podem veure que 88 estudiants (30,7%) són coneixedors de dos 

casos de dones víctimes de violència masclista, 76 estudiants (26,5%) coneixen una 

dona,  40 estudiants (13,9%) no en coneix cap, 40 estudiants (13,9%) coneixen tres 

casos, 22 alumnes (7,7%) coneixen cinc o més casos i 21 estudiants (7,3%) en coneixen 

quatre. 

De 287 alumnes (100%), 247 alumnes (86,1%) que han respost el qüestionari afirmen 

conèixer com a mínim una dona víctima de violència masclista. 
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Els estudiants de Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses consideren que la 

mesura més efectiva és el suport psicològic amb un total de 258 respostes. La segona 

mesura més efectiva és l’atenció personalitzada amb un total de 161 respostes seguit 

de l’orientació jurídica amb 153 respostes, assessorament a l’hora de trobar feina 147, 

cursos i programes de rehabilitació a la víctima 143 respostes, ajuda per buscar 

habitatge 142, pisos protegits 133, ajudes econòmiques 115 i com última mesura 

polseres que controlen l’agressor amb 75 respostes. 

 

 

El que es pot comprovar és que els estudiants realment sí que creuen que les mesures 

són efectives per la reducció de respostes d’aquesta pregunta respecte de l’anterior. 

La mesura menys efectiva amb un total de 157 respostes és la de les polseres que 

controlen a l’agressor, seguit de ns/nc amb 53 respostes, ajudes econòmiques amb 48, 

pisos protegits amb 43, assessorament a l’hora de trobar feina 34, cursos i programes 

de rehabilitació a la víctima 26, ajuda per buscar habitatge 25, orientació jurídica 22, 

atenció personalitzada 11 i finalment, suport psicològic amb 1 resposta. 
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En la sisena pregunta el conjunt de 209 estudiants (72,8%) no coneix la llei estatal que 

va dirigida i protegeix a les dones víctimes de violència. En canvi, 55 estudiants (19,2%) 

sí que la coneix i 23 (8%) ns/nc. 

 

En aquesta pregunta hi ha hagut un total de 33 respostes, 13 per part dels estudiants de 

Treball Social i la resta, 20 per part dels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. 

El resultats han estat: ‘’Llei 5/2008, 1/2004 Llei de mesures de protecció integral, llei 

5/2008, 1/2004 del 28 de desembre, la 1/2004 de protecció integral, la llei de les 

mesures integrals contra la violència de gènere, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Llei 5/2008 

de la generalitat, Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista, són les mesures de protecció integral contra la violència de gènere, ley 

orgànica 1/2004 i llei 1/2004 de 28 de desembre, ’conec que existeixen ajudes a la dona, 

LIVG, LO 1/2004, Ley Orgánica 1/2004, Ley Orgànica 1/2004, de 28 de diciembre, Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, dos persones deien Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Llei 

2008, Llei 5/2008, del 24 d’abril, Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció, llei 

contra violència masclista, Llei de mesures de protección integral contra la violència de 

género, llei de violència de genere, Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, Llei 

orgànica de mesures de protecció, Llei orgànica del 2005, llei 1/2004, de 28 de 

desembre, llei 5/2008 i una del 2008’’. 

 
En la setena pregunta, un total de 186 estudiants (64,8%) consideren que les campanyes 

de sensibilització contra la violència masclista ajuden a conscienciar a la societat. En 

canvi, 71 estudiants (24,7%) consideren que no ajuden i 30 estudiants (10,5%) ns/nc. 
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En referència a l’ajuda de les campanyes de sensibilització per part de les mateixes  

víctimes a prendre consciència, augmenta lleugerament el sí amb una resposta més, 187 

alumnes (65,2%), 56 alumnes (19,5%) creuen que no i augmenta la incertesa amb 44 

alumnes (15,3%). 

 
Un nombre significant de 259 estudiants (90,2%) sí que recorda haver vist alguna 

campanya de sensibilització, 21 estudiants (7,3%) no i 7 estudiants (2,4%) ns/nc. 
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Pel que fa al coneixement del telèfon d’atenció a la víctima, les respostes pareixen 

bastant igualades, per una part, la resposta negativa de 161 alumnes (56,1%) i per una 

altra part, la resposta positiva de 126 alumnes (43,9%). 

 
El motiu més escollit per part dels estudiants perquè les dones víctimes de violència 

masclista no donin el pas de denunciar és per por amb 251 respostes, seguit de tenir fills 

o filles a càrrec amb 204, segueix la dependència econòmica amb 181, no considera de 

la seva situació sigui greu amb 136 respostes, pel sentiment de vergonya amb 128 

respostes, seguit perquè la víctima considera que les agressions estan justificades amb 

111 respostes, per desconfiança en les autoritats o la llei 92 i finalment, per ser un procés 

judicial costós com al motiu menys escollit amb 66 respostes. A més, 12 estudiants han 

contestat ns/nc i hi ha hagut 18 respostes d’altres. 

 

 
Els estudiants de Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses que han contestat 

el qüestionari, 204 (71,1%) han donat resposta afirmativa en referència si saben que el 

nombre de denúncies augmenten amb els anys, 52 alumnes (18,1%) contestaven ns/nc 

i la resta, 31 alumnes (10,8%) contestaven que no ho sabien. 
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Un total de 228 estudiants (79,4%) sí que sabria on dirigir-se per posar un denúncia per 

maltractament, en canvi, 59 estudiants (20,6%) no sabrien on dirigir-se. 

 

 
Un total de 208 estudiants (72,47%) han contestat sobre on anirien per posar denúncia 

per maltractament, 102 respostes han estat per part dels estudiants de Treball Social i 

106 han estat per part dels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. 

Les respostes han sigut: ‘’ Policia, Mossos, Mossos d'Esquadra, 016, Comisaria, Mossos 

d'esquadra, Telèfon, Serveis socials, Mossos d’esquadra, mossos, Als mossos, Als 

mossos d'esquadra, Trucaria al telèfon, Ajuntament, Treballadora social, ajuntament, A 

una oficina de policia, Atenció a la Víctima, Mossos d'esquadra, policia, o 016, Policia, 

Als mossos, Comissaria, mossos d'esquadra, Als mossos d’esquadra, Policia Nacional, A 

una comisaría, Depèn de la situació. Però podria anar a la policia, trucar al telèfon 

d'atenció a les dones o als recursos de la universitat com el centre de Dolors Piera, 

Telefon d'atenció a la víctima, comandàncies de la policía, institut de la dona, des del 

mateix hospital,..., a la policia, Servicios sociales, en algun sitio donde haya policia, en 

un centro d’atención primaria, etc, Als mossos d'esquadra., mosos, policia local, i si no, 

suposo que ells et deriven Als cossos policials,  Als Mossos d'Esquadra Cossos de 

seguretat, trucar al 016 o ass. Contra el maltracte, A la comissaria del poble, A la 

comissaria dels mossos d’esquadra, o guàrdia urbana Mossos d'Esquadra Oficina 

D'atenció al Ciutadà Mossos policia local, mossos,  A la comissaria, Denunciar-ho als 

mossos d'esquadra i comentar-ho a la TS del cap de salut, A la Treballadora/Treballador 

Social de la zona, Policía, Cap, Família, Policia local, Trucar al telèfon de la víctima, 

policia, Trucaria al 016, 016 o mossos, casal de la dona / Policia, policia, Mossos, 016, 

mossos, Mossos d’esquadra, Mossos d’Esquadra, ajuntament, Policia/guardia civil, 

ajuntament, Policia local, Guardia Civil, Als Mossos d’Esquadra, mossos d’esquadra, 

guardia civil, A la comisaria dels Mossos, Trucaria al 016, a una comissaria, per exemple, 

centre sanitari i policia local, mossos d’esquadra/policia nacional, policia local, al 

telèfon, trucaria a urgències, Policia local del poble, A l’oficina d’atenció al ciutadà, 
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Guardia Civil, a la policia, Als mossos, Hospital, Mossos d’esquadra comissaria, Trucaria 

al 900900120, al telèfon de la víctima, Trucaria al telèfon de la víctima, Comisaria, 

Mossos d’esquadra, 061 Policia, Família, ajuntament i comisaria, Centre d’atenció 

primària/cap, Mossos/016/policia local/hospital, Mossos d’Esquadra, cap, els hi contaria 

a les amigues, mossos, CAP, A la policia, A les autoritats; policia nacional/mossos 

d’esquadra..., trucar 016/mossos/metge, Comissaria, Buscaria el telèfon de l’atenció a 

la víctima, Comissaria dels Mossos d’Esquadra Família/amics, Comissaria dels Mossos 

d’Esquadra, Policia/Jutge/Ministeri Fiscal, Serveis Social, Atenció a la Víctima, amigues, 

Comisaria de policia, policia ja sigui mossos/local/civil, a mossos d’esquadra, Policia o 

hospital, Telèfon 016 o mossos d’esquadra o policia, comisaria, Policia/Guàrdia Civil, 

016, Mossos, Comissaria’’. 
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6. Conclusions 
 

Un cop extrets els resultats dels dos graus, em disposo en el primer punt a fer la 

comparativa entre ells. En el segon es fa una comparativa total dels dos graus amb 

l’estudi del govern ‘’Percepción de la violencia de género en la adolescencia y juventud’’ 

de la Delegació del Govern l’any 2015 i en el tercer punt, es conclourà validant i 

desmentint les hipòtesis juntament amb el possible assoliment dels objectius plantejats 

en l’inici de l’estudi. 

 

6.1. Conclusions entre el grau de Treball Social i Administració i 

Direcció d’Empreses de la Universitat de Lleida 
 

Les conclusions estan basades en els resultats dels qüestionaris. Per una part, en les tres 

primeres preguntes s’interpreta la percepció de les desigualtats de gènere a Espanya 

que poden tenir els estudiants d’ambdós graus i per una altra part, de la quarta fins a la 

vuitena estan basades en el coneixement de la violència masclista al país. 

Hem de tenir en compte que les conclusions estan formades a partir d’un nombre total 

de 136 estudiants de Treball Social i 151 d’Administració i Direcció d’Empreses amb les 

edats compreses entre els 18 anys i els 45, l’edat més repetida són els 22, seguit de 23 i 

24. El gènere dels estudiants el formen 229 dones (79,8%) i 58 homes (20,2%). L’última 

variable descriu el posicionament polític, on predomina l’esquerra amb 173 estudiants 

(60,3%), seguit de 57 estudiants (19,9%) a centre esquerra, 26 alumnes (9,1%) en la 

dreta, 18 (6,3%) al posicionament de centre i 13 (4,5%) centre dreta. 

1) La primera pregunta del qüestionari es basa en la creença que tenen els estudiants 

sobre la situació de les dones respecte als homes a Espanya actualment en diversos 

aspectes. He extret que els resultats d’un grau amb l’altre són diferents. Per una part, 

els estudiants de Treball Social creuen que tots els aspectes descrits, salaris, possible 

ascens, trobar feina, estabilitat laboral, accés a alts càrrecs, accés a feines de 

responsabilitat política i possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar predominen 

com a pitjor situació, excepte en l’aspecte d’accés a l’educació on consideren que la 

situació és igual. En canvi, pels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, només 

creuen que l’aspecte de salaris, possible ascens, trobar feina, accés a alts càrrecs i accés 

a feines de responsabilitat política, les dones estan pitjor envers els homes. A més, es 

pot observar en els gràfics que les diferències entre igual i pitjor no són tan significatives 

com les dels estudiants de Treball Social, apareix més indecisió en els estudiants 

d’Administració i Direcció d’Empreses. 

 Els estudiants de Treball Social creuen que hi ha més desigualtats entre gèneres 

que els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. 
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 Ambdós graus comparteixen la creença que l’accés a alts càrrecs és l’aspecte on 

apareix més desigualtat entre homes i dones a Espanya. 

 Tant els estudiants de Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses creuen 

que l’accés a l’educació és l’aspecte més igualitari entre gèneres. 

 Els homes són els que més assenyalen l’opció de millor i igual respecte les dones 

que contesten amb major freqüència l’opció pitjor. 

 

2) La segona pregunta del qüestionari es basa en com creuen que està la violència cap a 

les dones per part de les seves parelles o exparelles a Espanya. Els estudiants del grau 

en Treball Social tenen la creença de què està bastant difosa (51,5%) i molt difosa 

(44,9%) i pocs d’ells (3,7%) creuen que està poc difosa, a més, cap alumne ha assenyat 

que la violència està gens difosa. En canvi, els resultats dels estudiants d’Administració 

i Direcció d’Empreses queden més repartits i sí que hi ha dos alumnes que han 

assenyalat l’opció de gens difosa (1,3%), a més de bastant difosa (51%), molt difosa 

(29,8%) i poc difosa (17,9%). Així que, un total del 93,44% de les dones creuen que la 

violència està bastant o molt difosa i un total de 68,96% en els homes. 

També es va preguntar sobre si creien que la violència contra la dona ha augmentat, 

surten més casos a la llum o ambdós. En el cas dels estudiants de Treball Social els 

resultats són bastant semblants però predomina amb un 39,7% surten més casos a la 

llum. En el cas dels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses els resultats són 

més dispersos en diferència als de l’altre grau i continua predominant amb major 

nombre, 48,3% surten més casos a la llum i al mateix temps, també augmenta el nombre 

d’indecisió amb un 12,6%. 

Tanmateix, en la pregunta 2.2. sobre l’opinió dels estudiants indicant si la violència 

domèstica cap a les dones és un fet totalment acceptable, acceptable en algunes 

circumstàncies i totalment inacceptable, els estudiants de Treball Social contestaven 

amb una totalitat del 100% que és totalment inacceptable, en canvi, els estudiants 

d’Administració i Direcció d’Empreses creuen també que és un fet totalment 

inacceptable amb un 86,8% però sorgeix la resposta d’acceptable en algunes 

circumstàncies amb un 13,2%. 

Envers la percepció dels estudiants en diverses situacions i comportaments que es 

poden produir en la parella o en la llar, els del grau en Treball Social, consideren amb 

majoria que tots són totalment inacceptables i amb un 100%, la situació d’insultar o 

menysprear a la parella, empènyer o colpejar i obligar a mantenir relacions sexuals. 

Passa més o menys el mateix amb els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, 

on la majoria creuen que tots els aspectes són totalment inacceptables excepte en la 

primera situació sobre mantenir constants discussions, on consideren que pot ser 

acceptable en algunes circumstàncies. A més, sí que apareixen percentatges molt alts 
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en les últimes situacions sobre totalment inacceptable però no amb un 100% com els 

altres estudiants del grau en Treball Social. L’opció de fets inevitables és més present en 

el grau d’Administració i Direcció d’Empreses. 

 Un 96,4% dels estudiants de Treball Social creuen que la violència cap a les dones 

per part de les seves parelles o exparelles a Espanya està molt o bastant difosa i 

un 80,8% en els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. Els estudiants 

de Treball Social tenen major creença en el fet que la violència masclista és un 

fet present en la nostra societat. 

 Les dones tenen major percepció de què la violència masclista està bastant o 

molt difosa respecte els homes (93,44% i 68,96% respectivament). 

 Els dos graus creuen que surten més casos a la llum envers la violència contra la 

dona. 

 La majoria dels estudiants consideren que la violència domèstica cap a les dones 

és un fet totalment inacceptable amb un total del 100% en Treball Social i un 

total del 86,8% en Administració i Direcció d’Empreses. 

 Els estudiants de Treball Social creuen que les situacions i comportaments 

exposades en el qüestionari, són més inacceptables que els estudiants en 

Administració i Direcció d’Empreses. 

 

3) En la tercera pregunta del qüestionari es basa a indicar el grau de conformitat d’un 

conjunt d’afirmacions estereotipades. Els estudiants de Treball Social poden tenir més 

estereotip en referència al fet que les víctimes aguanten pels seus fills i que les dones 

que pateixen maltractaments són dependents econòmicament. Les afirmacions menys 

estereotipades són que hi ha més agressors entre els estrangers que entre els espanyols 

(només 4 estudiants dones estaven d’acord) i les dones que sofreixen maltractaments 

és perquè ho consenten (només 5 persones estaven d’acord, que són totes dones 

d’edats entre 20 i 23 amb un posicionament polític d’esquerra i dues de centre.) 

Pel que fa als estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, els posicionaments en 

molt d’acord i bastant d’acord són més freqüents que en els estudiants de Treball Social. 

L’afirmació sobre que les víctimes aguanten pels seus fills/filles és la més estereotipada 

sense importar gaire les variables d’edat i gènere però sí amb el posicionament polític. 

En canvi, la menys estereotipada seria l’afirmació sobre que les dones que sofreixen 

maltractaments és perquè ho consenten. 

 Els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses tenen més estereotips 

envers les situacions exposades que els estudiants de Treball Social.  

 Sí que influeix el posicionament polític en referència als estereotips amb els 

ideals més de centre i dreta. En canvi, tant dones i homes de diverses edats 

poden posicionar-se d’acord com desacord. 
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 L’afirmació més estereotipada entre els estudiants dels dos graus és que les 

víctimes aguanten pels seus fills/filles. 

 L’afirmació menys estereotipada dels estudiants de Treball Social és que hi ha 

més agressors entre els estrangers que entre els espanyols i en els estudiants 

d’Administració i Direcció d’Empreses, les dones que sofreixen maltractaments 

és perquè ho consenten. 

 

4) Els estudiants de Treball Social coneixen amb un 87,5% algun cas de violència 

masclista i només un 12,5% no en coneix cap. En els estudiants d’Administració i Direcció 

d’Empreses un 84,8% coneix com a mínim un cas de violència i el 8,6% no en coneix cap, 

la resta es posiciona en ns/nc. 

 Un 87,5% d’estudiants en Treball Social i un 84,8% d’estudiants d’Administració 

i Direcció d’Empreses coneixen com a mínim una dona en el seu entorn que ha 

sigut o és víctima de violència masclista. 

 El nombre 2 és el nombre de casos de violència masclista més conegut entre els 

estudiants d’ambdós graus. 

 Els homes coneixen menys casos de violència masclista. 

 Com major és l’edat, major és el nombre de casos coneguts. 

 

5) Pels estudiants de Treball Social, les mesures que poden resultar més efectives a 

l’hora de donar suport a una dona víctima de violència masclista és el suport psicològic 

amb un 89%, seguit de l’atenció personalitzada amb un 69,1%. Pels estudiants 

d’Administració i Direcció d’Empreses la primera mesura més efectiva és la mateixa que 

la dels altres companys amb un total de 90,7%, seguit de l’orientació jurídica amb un 

total de 53,6%. A més, en aquesta pregunta apareixen diverses opcions escrites en 

‘’altres’’ reforçant la idea que totes les mesures descrites podrien ser útils i efectives, 

sense extreure’n cap. 

Les mesures que poden resultar menys efectives a l’hora de donar suport a una dona 

víctima de violència masclista pels estudiants de Treball Social són les polseres per 

l’agressor amb un 51,5%. Pels estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses amb un 

57,6% són també les polseres que controlen a l’agressor. En aquesta pregunta referent 

a les mesures menys efectives, el nombre de respostes ha disminuït considerablement 

respecte de l’anterior. 

 La mesura per donar suport a la víctima més efectiva i compartida en els dos 

graus és el suport psicològic. 

 La segona mesura més efectiva en els estudiants de Treball Social és l’atenció 

personalitzada amb un 69,1%. 
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 La segona mesura més efectiva en els estudiants d’Administració i Direcció 

d’Empreses és l’orientació jurídica amb un 53,6%. 

 La mesura menys efectiva en els dos graus són les polseres que controlen a 

l’agressor. 

 En l’opció ‘’altres’’, alguns estudiants comparteixen la idea que qualsevol mesura 

pot ser efectiva. 

 

6) En la sisena pregunta es basa sobre el coneixement de la llei estatal que va dirigida i 

protegeix a les dones víctimes de violència masclista. En el cas del grau en Treball Social, 

un total del 70,6% no la coneix i un 23,5% sí, el nombre restant va dirigit a la resposta 

ns/nc. En el cas del grau en Administració i Direcció d’Empreses un total de 74,8% no 

coneix la llei i un 15,2% sí i la resta, 9,9% ns/nc. 

Alguns dels estudiants que van contestar que sí que coneixien la llei se’ls demanava que 

indiquessin quina és. En Treball Social, contestaven 13 persones, 4 feien referència a la 

llei catalana i la resta, 9 estudiants a la llei estatal, que era la que es demanava (Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género). En Administració i Direcció d’Empreses donaven més respostes 

que els estudiants de Treball Social, contestant 20 estudiants i 10 d’aquests escrivien la 

llei estatal tal com es demanava. 

 Els estudiants de Treball Social són més coneixedors 23,5% sobre la llei que va 

dirigida i protegeix a les dones víctimes de violència masclista que els estudiants 

d’Administració i Direcció d’Empreses amb un total de 15,2%. 

 Són més dones que homes les que coneixen la llei amb posicionaments polítics 

de centre esquerra i esquerra. Un total de 28 dones dona resposta escrivint la 

llei respecte 5 homes. 

 Un total de 19 estudiants escrivia correctament la llei estatal, Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

 

7) Un total de 61,8% d’estudiants en Treball Social creu que les campanyes de 

sensibilització contra la violència masclista ajuden a conscienciar a la societat, a més 

d’un total de 67,7% d’estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. 

Envers si les campanyes ajuden a les mateixes víctimes, el mateix nombre d’estudiants 

de Treball Social creu que sí i un 68,2% en estudiants d’Administració i Direcció 

d’Empreses. 

Tanmateix, un total de 91,9% d’estudiants en Treball Social recorda haver vist alguna 

campanya de sensibilització i un total de 88,7% en els estudiants d’Administració i 

Direcció d’Empreses. 
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Finalment, s’ha preguntat sobre el coneixement del telèfon d’atenció a la víctima. Un 

total de 52,3% d’estudiants en Treball Social contestava que sí, a més d’un total de 36,4% 

d’estudiants en Administració i Direcció d’Empreses. 

 Els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses creuen amb major 

percentatge que els estudiants en Treball Social que les campanyes de 

sensibilització ajuden a conscienciar tant a la societat com a les mateixes 

víctimes. 

 Els estudiants creuen que les campanyes ajuden més a la societat en donar 

consciència que a les mateixes víctimes. 

 Confirmem que un percentatge elevat d’estudiants (91,9% TS i 88,7% ADE) 

recorda haver vist alguna campanya de sensibilització contra la violència 

masclista. 

 Un major nombre d’estudiants en Treball Social (52,3%) són coneixedors del 

telèfon d’atenció a la víctima en comparació als estudiants d’Administració i 

Direcció d’Empreses (36,4%). En aquest nombre influeix el gènere, ja que les 

dones són més coneixedores. 

 

8) El motiu que comparteixen els estudiants d’ambdós graus perquè les dones víctimes 

de violència masclista no facin el pas de denunciar és per por, amb un total de 88,2% en 

els estudiants de Treball Social i un total de 86,8% en els estudiants d’Administració i 

Direcció d’Empreses, seguit de tenir fills o filles a càrrec amb un total de 71,3% i 70,9% 

respectivament. 

Un total de 78,7% d’estudiants en Treball Social sap que el nombre de denúncies 

augmenten amb els anys, juntament amb un total de 64,2% en els estudiants 

d’Administració i Direcció d’Empreses, a més afegeixen un 19,2% que no. 

Un 86% d’estudiants en Treball Social sabria on dirigir-se per posar una denúncia per 

maltractament i un 73,5% en estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. A més, 

en l’última pregunta del qüestionari es demanava que si la resposta anterior havia estat 

afirmativa que indiquessin on anirien. En Treball Social apareixen 102 respostes i en 

Administració i Direcció d’Empreses 106. Els llocs més repetits són a comissaria, Mossos 

d’Esquadra, Policia i al telèfon 016. 

 Els estudiants es posen d’acord sobre quin motiu pot ser el perquè les dones 

víctimes de violència masclista no facin el pas de denunciar i és per por 

seguidament de tenir fills o filles a càrrec. 

 Més de la meitat d’estudiants sap que el nombre de denúncies amb els anys 

augmenten. Hi ha respostes negatives en homes d’Administració i Direcció 

d’Empreses amb posicionaments polítics de dreta i centre dreta. 
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 Els estudiants de Treball Social sabrien amb major nombre on dirigir-se per posar 

una denúncia per maltractament (86% TS respecte 73,5% en ADE). 

 Els llocs més repetits on anirien els estudiants per posar denuncia serien a 

Mossos d’Esquadra, Policia/comissaria i al telèfon 016. 

 

6.2. Conclusions dels dos graus amb l’estudi del govern 
 

A mesura que anava desenvolupant aquest treball, vaig veure adient comparar els 

resultats totals obtinguts amb l’estudi que m’havia guiat i comprovar si per ser 

universitaris i comparar-ho amb població espanyola jove podrien variar els resultats. 

En l’estudi ‘’Percepción de la violencia de género en la adolescencia y juventud’’ de la 

Delegació del Govern l’any 2015 apareixen moltes similituds entre ells, els joves de 15 a 

29 anys tenen gran percepció en les desigualtats, igual que els estudiants enquestats de 

la Universitat de Lleida. S’afirma també que els homes tenen menor percepció respecte 

a les dones (44% i 63%), igual amb el meu estudi, on el percentatge és menor per part 

dels homes (25,8% i 74,2%).  

 En els dos estudis s’afirma tant els joves i els universitaris tenen una elevada 

percepció en les desigualtats de gènere, a més, ser dona implica major 

percepció. 

Els estudiants dels dos graus de la Universitat de Lleida creuen que dels aspectes 

presentats en la primera pregunta del qüestionari on mostren les desigualtats de 

gènere, consideren que les dones estan pitjor que els homes en el cobrament de salaris 

i l’accés a alts càrrecs, en canvi, en l’estudi del govern, estan pitjor en les possibilitats de 

compaginar la vida laboral i familiar (aspecte que els estudiants consideren més 

igualitari) i salaris. 

 En l’estudi del govern l’aspecte on apareix més desigualtat és compaginar la vida 

laboral i familiar i pels estudiants de la Universitat de Lleida és el cobrament del 

salari. 

En l’estudi del govern, s’extreu que les dones (93%) opinen amb major freqüència que 

els homes (85%) que els maltractaments estan bastant o molt difosos, passa igual amb 

l’estudi dels dos graus, on 214 dones (93,44%) de les 229 totals, creuen que estan 

bastant o molt difosos i 40 homes (68,96%) dels 58 totals. 

 En ambdós estudis, més dones que homes creuen que els maltractaments estan 

bastant o molt difosos. 

Els resultats de  l’estudi del 2015 en la pregunta sobre si creuen que la violència contra 

la dona ha augmentat, surten més casos a la llum o ambdós, responien amb major 
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percentatge, que surten més casos a la llum igual que amb l’estudi dels dos graus amb 

un 44,3% del total.  

 La majoria de joves creuen que surten més casos a la llum envers la violència 

contra la dona. 

Per una part, en l’estudi del govern 96% de dones i un 92% d’homes consideren que la 

violència és totalment inacceptable i en l’estudi dels estudiants, un 94,75% de dones 

també ho consideren i un 86,2% en homes. A més, el rebuig en les situacions o 

comportaments de violència no és igual, pot presentar un fet inevitable o inacceptable  

en la violència de control, en canvi, en la violència verbal i encara més amb la violència 

física i sexual són fets totalment inacceptables per la majoria de joves. 

 Un percentatge molt elevat (96% dones i 92% homes en l’estudi del govern i 

94,75% dones i 86,2% homes en l’estudi dels universitaris) de joves consideren 

que la violència és un fet totalment inacceptable. 

 La violència de control està més acceptada que la violència verbal i violència 

física i sexual sent fets totalment inacceptables pels joves. 

En la tercera pregunta del qüestionari apareixen una sèrie d’afirmacions estereotipades 

en les quals els estudiants de Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses creien 

que les dones víctimes de violència aguanten pels seus fills i filles igual que en l’estudi 

del govern. També comparteixen l’afirmació que les víctimes són dependents 

econòmicament. 

 L’afirmació més estereotipada dels joves és que les víctimes aguanten pels seus 

fills i filles seguit del fet que són dependents econòmicament. 

En referència al coneixement de casos de dones víctimes de violència en entorns 

propers, són més les dones i amb més edat les que coneixen més casos. 

 Si ets dona i tens més edat, el nombre de coneixement de casos de violència 

masclista en l’entorn proper augmenta. 

En la cinquena pregunta, es plantegen diverses mesures per donar suport a la víctima i 

els estudiants havien d’assenyalar quina era la més efectiva. El suport psicològic és la 

mesura que més podria ajudar a la víctima segons els estudiants de la Universitat com 

en els joves de l’estudi del govern. 

 La mesura més efectiva per donar suport a la víctima és el suport psicològic. 

El coneixement sobre la ‘’Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género’’, un 55% de joves i adolescents de 

l’estudi del govern afirmava conèixer-la, en canvi, els estudiants de la Universitat, només 

ho afirmaven el 19,2%. 
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En l’estudi del govern les campanyes de sensibilització que poden ajudar a conscienciar 

a la societat, un 78% considera que sí, igualment ho pensen amb l’ajuda que els hi pot 

oferir a les mateixes víctimes de violència masclista. A més, un 47% dels joves i 

adolescents recorda alguna campanya, afegint que com més edat, major és el record. 

En els estudiants dels dos graus, aquest percentatge disminueix amb un total de 64,8% 

pel que fa a la societat i un 65,2% pel que fa a les víctimes, però augmenta el nombre 

d’estudiants que sí que han vist i recorden com a mínim una campanya de sensibilització.  

Pel que fa al coneixement del telèfon d’atenció a la víctima 016, un total de 46% dels 

joves i adolescents de l’estudi del govern són coneixedors i un 43,9% d’estudiants 

d’ambdós graus ho són. Es pot afirmar que en els dos estudis, les dones coneixen 

almenys una de les tres mesures contra la violència masclista (llei estatal, campanyes de 

sensibilització i telèfon 016). 

 Els joves de l’estudi del govern afirmen amb un 55% conèixer la Llei Orgànica 

1/2004 de 28 de desembre i només un 19,2% en els estudiants de Treball Social 

i Administració i Direcció d’Empreses. 

 El percentatge d’estudiants de la Universitat de Lleida recorda haver vist amb 

major percentatge que els joves de l’estudi del govern, campanyes de 

sensibilització per violència masclista. 

 Els joves i adolescents de l’estudi del 2015, consideren amb un 78% que les 

campanyes de sensibilització ajuden tant a la societat i a les mateixes víctimes 

de violència masclista. En canvi, un 64,8% i un 65,2%  en els estudiants de Treball 

Social i Administració i Direcció d’Empreses creu que és útil per la societat i per 

les víctimes, respectivament. 

 Les dones joves dels dos estudis coneixen com a mínim una de les tres mesures 

per lluitar contra la violència masclista. (llei estatal, campanyes de sensibilització 

i telèfon 016). 

Els motius pels quals creuen els joves que les dones víctimes de violència no denuncien 

és per por, seguit de tenir fills o filles a càrrec. 

 Els joves dels estudis creuen que els motius més forts perquè les dones víctimes 

de violència masclista no denuncien és per por i per tenir fills o filles a càrrec. 

Un 88% dels joves de l’estudi del govern sabria on acudir a l’hora d’interposar denúncia 

i un 79,4% en els estudiants del grau en Treball Social i Administració i Direcció 

d’Empreses, manifestant en ambdós estudis que el lloc més repetit seria la policia. 

 Aproximadament un 80% dels joves i adolescents sabria on anar per posar 

denúncia per maltractament de violència masclista. A més, el lloc més recorregut 

seria la policia. 
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6.3. Conclusions d’objectius i hipòtesis 
 

En l’inici de la recerca vaig plantejar-me quatre objectius generals que s’han pogut 

complir amb la resolució, interpretació i conclusions dels resultats dels qüestionaris. He 

pogut saber si els estudiants del grau en Treball Social i Administració i Direcció 

d’Empreses de la Universitat de Lleida tenen una elevada percepció i si són conscients 

de les desigualtats de gènere a partir de diversos aspectes, situacions i comportaments 

que diferencien a la dona de l’home en la societat espanyola. També, he pogut analitzar 

el coneixement que poden tenir aquests estudiants pel que fa a alguns temes que 

impliquen la violència masclista, com la presència d’estereotips en les persones 

implicades, el coneixement que poden tenir en referència als casos propers de violència, 

si són coneixedors de la llei estatal, campanyes de sensibilització i telèfon d’atenció a la 

víctima. A més d’assabentar-me de les mesures més i menys efectives per donar suport 

a les víctimes, la consciència de les denúncies i on acudirien si ells haguessin 

d’interposar-ne una. Un cop recollides aquestes dades ja podia seguir amb la 

investigació i complir el tercer objectiu general sobre la comparació entre els dos graus 

universitaris i posteriorment, aconseguir l’últim objectiu general a partir de les dades 

totals dels graus i fer la comparativa amb l’estudi ‘’Percepción de la violencia de género 

en la adolescencia y juventud’’ de la Delegació del Govern l’any 2015. 

Un cop aconseguits els objectius proposats ja puc disposar-me a afirmar o desmentir les 

sis hipòtesis plantejades a partir de l’extracció de resultats i les conclusions d’aquest 

mateix punt. Puc afirmar-ne quatre i desmentir-ne dues. 

1. Els estudiants universitaris accepten tenir una elevada percepció sobre les 

desigualtats de gènere.  

Podem afirmar la primera hipòtesi perquè en els set dels vuit aspectes plantejats (salaris, 

possible ascens, trobar feina, estabilitat laboral, accés a alts càrrecs, accés a feines de 

responsabilitat política, possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar i accés a 

l’educació) predomina una situació pitjor per les dones respecte als homes a Espanya 

actualment, indicador de què les dones en diverses situacions de la vida es troben amb 

impediments, dificultats o bé, diferències respecte als homes actualment a Espanya. 

L’aspecte que queda exclòs d’aquesta desigualtat és l’accés a l’educació on s’extreu que 

la situació és igualitària entre gèneres. Podríem defensar aquesta idea, ja que tot ciutadà 

espanyol, segons la Constitució en l’article 27, té el dret a l’educació, sent obligatòria i 

gratuïta fins als 16 anys. 
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2. Els estudiants de Treball Social tenen més coneixement sobre la violència 

masclista que els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses. 

Aquesta segona hipòtesi també es pot afirmar. Per una part, en el coneixement de casos 

en un entorn proper, els estudiants que no coneixen cap cas són majors en el grau 

d’Administració i Direcció d’Empreses amb un total del 15,2% d’estudiants respecte a 

un 12,5% en els estudiants del grau de Treball Social. A més, en el coneixement de la llei 

estatal els estudiants de Treball Social ho coneixen amb un 23,5% i en el grau 

d’Administració i Direcció d’Empreses és menor amb un 15,2%, al mateix temps, donen 

més respostes encertades quan escriuen correctament la llei estatal que va dirigida i 

protegeix a les dones víctimes de violència. Passa el mateix amb el percentatge de 

conèixer alguna campanya de sensibilització contra la violència masclista, on la superen 

els estudiants de Treball Social amb un 91,9% respecte d’un 88,7%. Pel que fa al 

coneixement del telèfon d’atenció a la víctima, un total de 52,2% estudiants en Treball 

Social afirmen conèixer-lo respecte a un total de 36,4% en estudiants d’Administració i 

Direcció d’Empreses. Finalment, pel que fa al coneixement de denúncies, un 78,7% 

d’estudiants en Treball Social sap si el nombre de denúncies per violència masclista 

augmenten amb els anys, en canvi el percentatge en els estudiants d’Administració i 

Direcció d’Empreses disminueix amb un total de 64,2% augmentant també els resultats 

negatius. A més, els estudiants del grau en Treball Social sabrien més on dirigir-se per 

posar denúncia per maltractament amb un 86% respecte al 73,5% dels estudiants en el 

grau d’Administració i Direcció d’Empreses. 

  

3. Ser dona implica major percepció i coneixements sobre les desigualtats i la 

violència masclista. 

La tercera hipòtesi també es pot afirmar, ja que he comprovat que són més dones que 

homes les que donen major resposta a les preguntes de percepció i coneixement. Per 

exemple, un total del 93,44% de les dones creuen que la violència està bastant o molt 

difosa respecte al total de 68,96% en els homes d’ambdós graus. A més, en referència a 

la pregunta on havien d’indicar el nom de la llei, un total de 28 dones ho escriuen, 

respecte d’un total de 5 homes. Tanmateix, s’afirma que els homes tenen menor 

percepció respecte a les dones (25,8% i 74,2%) en els aspectes plantejats que poden 

aparèixer desigualtats de gènere.  Tanmateix, en la pregunta sobre com creuen que està 

la violència domèstica cap a les dones, són més homes els que contesten acceptable en 

algunes circumstàncies, igual que en la següent pregunta sobre indicar si les situacions 

o comportaments que es poden produir en la parella o en la llar, acabaven decantant-

se més que les dones en fets inevitables i acceptable en algunes circumstàncies. 
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4. Com major sigui l’edat, major serà la percepció i coneixement envers la violència 

masclista amb estudiants. 

La quarta hipòtesi no és del tot certa perquè en la majoria de preguntes sobre el 

coneixement. Una edat més elevada no implica major coneixement, per exemple, en la 

pregunta sobre el coneixement de la llei, hi ha una persona amb 18 anys, tres amb 19, 

quatre amb 20, vuit amb edats de 21, 22 i 24, set en edat de 23, sis amb 25 anys, quatre 

amb 26, un amb 28 i un altre amb 38. Així que, podem dir que en aquest cas, l’edat entre 

els 21 i 23 són els estudiants que coneixen la llei (no són les edats més altes, ja que van 

dels 18 fins a un estudiant amb 45 anys). Amb la pregunta sobre com veuen que estigui 

la violència cap a les dones, l’edat no ha estat un factor determinant on doni resposta 

sempre a bastant i molt difosa, algunes persones amb edat més avançada han contestat 

poc o gens difosa, passa el mateix amb la conformitat que tenen els estudiants envers 

algunes situacions estereotipades, l’edat no és un factor que demostri més o menys 

conformitat. Tanmateix, en la pregunta sobre si recorden haver vist alguna campanya 

de sensibilització, l’edat tampoc és un indicador clar, una persona amb 19 anys contesta 

que no, tres alumnes de 20 i 21 anys, sis alumnes de 22, dos de 23,24 i 26 i un de 15 

anys. L’edat que predomina per no haver vist cap campanya són els 22 anys, però hem 

de tenir en compte que és l’edat més repetida en els resultats i no és l’edat més petita. 

El que sí que s’ha pogut comprovar amb els resultats, que com més edat, més casos 

sobre violència masclista en l’entorn proper es poden conèixer amb la resta. 

Així que, acabem afirmant que l’edat en els estudiants d’ambdós graus no és un 

indicador clar sobre tenir major percepció i coneixement. 

 

5. La ideologia política influeix amb la percepció i el coneixement sobre la violència 

masclista. 

La cinquena hipòtesi sí que es pot afirmar, en les situacions estereotipades sí que influeix 

el posicionament polític amb ideals de centre, centre dreta i dreta. Passa el mateix amb 

el coneixement sobre l’augment del nombre de denúncies amb els anys, els estudiants 

que donaven una resposta negativa eren per una part, quatre estudiants d’esquerra i 

cinc de centre esquerra i per una altra part, quinze estudiants eren de dreta i sis més de 

centre dreta. Per això, s’ha de tenir en compte que el nombre d’estudiants amb 

posicionament de dreta i centre dreta és molt menor respecte el d’esquerra i centre 

esquerra. En la pregunta sobre les desigualtats de gènere en aspectes com el salari, 

accés a alts càrrecs, estabilitat laboral, etc. Són els estudiants amb el posicionament de 

dreta i centre dreta els que més es decanten amb l’opció de què les dones estan millor 

o igual respecte els homes a Espanya actualment. També en la pregunta sobre com 

creuen que està la violència contra les dones al país, continuen sent els posicionaments 

de dreta i centre dreta els que donen resposta a poc i gens difosa igual amb les situacions 
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i comportaments que es poden produir en la parella o en la llar, aquests estudiants són 

els que escollien les opcions de fet inevitable o acceptable en algunes circumstàncies. 

Així que, el posicionament polític d’esquerra o centre esquerra indica major percepció i 

coneixement envers el tema de desigualtats i violència masclista que els de dreta o 

centre dreta. 

 

6. La percepció i el coneixement dels resultats totals dels estudiants en Treball 

Social i Administració i Direcció d’Empreses és major que el de l’estudi 

‘’Percepción de la violencia de género en la adolescència y juventud’’ de la 

Delegació del Govern l’any 2015. 

L’última hipòtesi no podem dir que és certa del tot. En els dos estudis es pot afirmar que 

la majoria de joves i adolescents tenen una elevada percepció i coneixement pel que fa 

a la violència masclista però amb l’estudi del govern els percentatges de coneixement 

en diverses preguntes és més elevat respecte el dels universitaris. Per exemple, els joves 

i adolescents de l’estudi creuen amb un 96% en dones i un 92% en homes que la 

violència contra la dona és un fet totalment inacceptable, en canvi per als estudiants de 

la Universitat de Lleida, el percentatge és una mica inferior amb un 94,75% en dones i 

un 86,2% en homes. Passa el mateix en la pregunta sobre el coneixement de la llei 

estatal, on un 55% de joves de l’estudi del govern afirma conèixer-la i en els universitaris 

ho afirmen el 19,2%. En canvi, quan es pregunta als joves si han vist alguna campanya 

de sensibilització, són més els estudiants universitaris que afirmen haver-ne vist com a 

mínim una que els joves i adolescents de l’estudi del govern. 
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Amb aquest estudi, he pogut comprovar el que realment creia des d’un principi que era 

veure i analitzar si els estudiants del meu grau i els d’un altre que no fossin del social són 

realment conscients, tenen una elevada percepció i coneixement de les desigualtats i la 

violència masclista. S’ha demostrat que els universitaris d’ambdós graus tenen molta 

consciència sobre la violència, coneixen una elevada quantitat de dones que poden 

haver sigut o són víctimes en l’entorn proper, molts recolzen la idea que qualsevol 

mesura pot ser efectiva per les dones víctimes de violència masclista. També recorden 

haver vist campanyes de sensibilització, no són tan coneixedors del telèfon d’atenció 

però si que sabrien on interposar denúncia per maltractament. Al mateix temps, 

comparteixen i reconeixen que la por és el motiu pel qual les dones víctimes no 

denuncien i finalment, respecte a la comparació amb els joves de l’altre estudi les 

respostes poden ser molt semblants i pot ser perquè les edats estan compreses dintre 

d’un mateix rang.  

A més, tot això pot demostrar que ha estat una lluita constant el fet de poder trencar 

amb aquesta violència i veure-la com un fet intolerable, a més d’intentar igualar les 

diferències en referència a les dones respecte als homes, però hem de continuar i no 

deixar que es paralitzi, s’estanqui o inclús tornéssim enrere, hem aconseguit molt, però 

hem d’aconseguir més. També sabem que sempre hi haurà opinions contràries que no 

contribuiran oferint suport a aquest col·lectiu de dones vulnerables, però hem de ser, 

en la meva opinió, els més joves els que hem de seguir i perseguir amb aquesta lluita 

feminista, erradicant d’una vegada aquesta violència que avui en dia moltes dones estan 

patint. Per tot això, hem de ser coneixedors, ja que sense coneixement no hi ha lluita, 

analitzem la realitat del que ens envolta i canviem-la, sempre millorant-la en la mesura 

del possible. 

Finalment, pot ser que aquest estudi es pot quedar curt pel que realment m’agradaria 

saber i investigar, però per algun punt s’ha de començar. M’hauria agradat aprofundir i 

extreure resultats amb persones d’una franja d’edat diferent i també poder variar les 

possibilitats que els joves no es limitin només en ser universitaris. 
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8. Annex 

8.1. Qüestionari en format paper 
 

Grau cursant: 

o Treball Social 

o Administració i Direcció d’Empreses 

Gènere: 

o Dona 

o Home 

o No binari 

Edat: 

Posicionament polític: 

o Dreta 

o Centre dreta 

o Centre 

o Centre esquerra 

o Esquerra 

 

1.  Creus que actualment la situació de les dones a Espanya és millor, igual o pitjor 

que la dels homes en els següents aspectes? 

 

La situació de les dones a Espanya estan ..... que la dels 

homes 

 

Millor Igual Pitjor 

Salaris    

Possibles ascens    

Trobar feina    

Estabilitat laboral    

Accés a alts càrrecs    

Accés a feines de responsabilitat política 
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Possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar 

 

   

Accés a l’educació 

 

   

 

 

2. Com creus que està la violència cap a les dones per part de les seves parelles o 

exparelles a Espanya: 
 

o Molt estesa 

o Bastant estesa 

o Poc estesa 

o Gens estesa 

 

2.1.  Creus que la violència contra la dona ha augmentat o es publiquen i surten a la 

llum més casos o ambdós? 
 

o Ha augmentat 

o Surten més casos a la llum 

o Ambdós 

o Ns/nc 

 

2.2.  Segons la teva opinió, la violència domèstica cap a les dones, és un fet... 

 

o Totalment acceptable 

o Acceptable en algunes circumstàncies 

o Totalment inacceptable 

 

2.3.  Indica si les següents situacions i comportaments que es poden produir en la 

parella o en la llar són fets inevitables, acceptables en algunes circumstàncies, 

totalment inacceptables o ns/nc. 
 

 Fet inevitable Acceptable en algunes 

circumstàncies 

Totalment 

inacceptable 

Ns/nc 

Mantenir constants discussions 

 

    

Parlar malament de la parella 

davant dels fills 
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Controlar els horaris de la 

parella 

 

    

Impedir que vegi a veure alguns 

amics/amigues o familiars 

 

    

Dir-li les coses que pot fer o no 

pot fer 

 

    

Insultar o menysprear a la 

parella 

 

    

Amenaçar verbalment 

 

    

Empènyer o colpejar 

 

    

Obligar a mantenir relacions 

sexuals 

 

    

 

3. Indica el grau de conformitat o disconformitat (Molt d’acord, bastant, poc, gens 

d’acord o Ns/nc) en les següents afirmacions. 
 

 Molt 

d’acord 

Bastant 

d’acord 

Poc 

d’acord 

Gens 

d’acord 

Ns/nc 

Hi ha més agressors entre els estrangers 

que entre els espanyols 

 

     

Els agressors solen tenir alguna malaltia 

mental 

 

     

Les dones que pateixen maltractaments 

són dependents econòmicament 

 

     

Les víctimes aguanten pels seus fills/filles 

 

     

Les dones que pateixen maltractaments 

solen tenir un nivell formatiu baix 
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Les dones que sofreixen maltractaments 

és perquè ho consenten 

 

     

 

4. Indica si coneixes a alguna dona que ha sigut o és víctima de violència masclista? 
 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 o més 

 

5. Quines mesures creus que poden resultar més efectives a l’hora de donar suport a 

una dona víctima de violència masclista? Resposta múltiple. 
 

o Suport psicològic 

o Pisos protegits 

o Polseres que controlen a l’agressor  

o Atenció personalitzada 

o Ajudes econòmiques 

o Orientació jurídica 

o Assessorament a l’hora de trobar feina 

o Cursos i programes de rehabilitació per la víctima 

o Ajuda per buscar habitatge 

o Ns/nc 

o Atres: ....... 

 

 

5.1.  Quines creus que poden ser les menys efectives? Resposta múltiple. 
 

o Suport psicològic 

o Pisos protegits 

o Polseres que controlen a l’agressor  

o Atenció personalitzada 

o Ajudes econòmiques 

o Orientació jurídica 

o Assessorament a l’hora de trobar feina 

o Cursos i programes de rehabilitació per la víctima 

o Ajuda per buscar habitatge 

o Ns/nc 

o Altres: ....... 
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6. Saps que existeix una llei estatal que va dirigida i protegeix exclusivament a les dones 

víctimes de violència masclista?  
 

o Sí 

o No 

o Ns/nc 

 

 

6.1.  Si coneixes la llei podries dir quina és? 

 

 

 

7. Consideres que les campanyes de sensibilització contra la violència masclista ajuden 

a conscienciar a la societat? 
 

o Sí 

o No 

o Ns/Nc 

 

 

7.1.  Creus que les campanyes de sensibilització contra la violència masclista ajuden 

a les mateixes víctimes per prendre consciència? 
 

o Sí 

o No 

o Ns/Nc 

 

 

7.2.  Recordes haver vist alguna campanya de sensibilització contra la violència 

masclista? 
 

o Sí  

o No 

o Ns/Nc 

 

 

7.3.  Saps quin és el telèfon d’atenció a la víctima? 
 

o Sí 

o No 

 

 

 



107 
 

8. Quina creus o quins creus que són els motius  perquè les dones víctimes de violència 

masclista no facin el pas de denunciar? Resposta múltiple. 
 

o Por 

o Tenir fills o filles a càrrec 

o Vergonya 

o Dependència econòmica 

o Desconfiança en les autoritats o la llei 

o No considera que la seva situació sigui greu 

o Considera que les agressions estan justificades 

o Procés judicial costós 

o Ns/Nc 

o Atres: ..... 

 

8.1.  Creus que el nombre de denúncies augmenten amb els anys? 
 

o Sí 

o No 

o Ns/Nc 

 

8.2. Sabries on dirigir-te per posar una denúncia en cas de maltractament? 
 

o Sí 

o No 

 

8.2.1.  On? 
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