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RESUM EXECUTIU
Nenes, adolescents i dones joves de tot el món viuen 
cada dia experiències d’inseguretat a les ciutats. La 
seva percepció de la ciutat i els espais urbans, a causa 
del seu gènere i la seva edat, pot ser molt diferent a la 
d’altres grups de població. Especialment, s’enfronten 
en major mesura a situacions d’assetjament de carrer, 
que van des de l’assetjament verbal fins a l’assetjament 
amb contacte físic, però que, en qualsevol cas, causen 
inseguretat, provoquen por i obliguen a desplegar 
estratègies per a l’autoprotecció.

Es tracta d’un fenomen global, que també té una 
incidència important a l’ Estat Espanyol.  Segons dades 
oficials de la macroenquesta de Violència contra la Dona 
(2020), a Espanya el 26% de les dones d’entre 16 i 24 
anys han sofert stalking o assetjament reiterat i el 
13% abans de complir els 15 anys d’edat.

Des de les institucions, l’interès i l’atenció a les 
violències per raó de gènere ocupen des de fa alguns 
anys un lloc rellevant en les agendes internacionals, 
nacionals i locals. Des de l’any 2015, Barcelona ha 
desenvolupat un treball sobre igualtat de gènere 
que ha fixat les bases per a l’establiment d’un marc 
normatiu per a implementar la perspectiva de gènere 
d’una manera transversal, real i eficaç.  Així, per 
exemple, la Mesura del Govern de l’Ajuntament 
sobre “Urbanisme amb perspectiva de gènere. 
Urbanisme a la vida quotidiana” del 2017 té, com 
objectiu principal, la integració de la perspectiva de 
gènere en les polítiques urbanístiques a: la planificació i 
gestió urbana, l’espai públic, la mobilitat i l’ecologia de la 
ciutat de Barcelona. Els objectius específics són:

• Integració d’aquesta perspectiva en totes i cadascuna 
de les accions i projectes de l’Àrea d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat.

• Elaboració d’un mapa de la ciutat basat en marxes 
exploratòries com a element diagnòstic perceptiu 
essencial per donar resposta adequada a les 
necessitats de la vida quotidiana als diferents barris 
de la ciutat.

• Integració de la perspectiva de gènere en la definició 
dels projectes de transformació del Pla de barris.

Aquestes mesures tracten de fer front a un problema 
profundament arrelat en la societat. Les persones joves, 
especialment les noies, tenen dificultats per a viure en 
llibertat l’espai públic, i interioritzen pràctiques diàries 
per a evitar diferents tipus d’assetjament de carrer que 
viuen de manera constant. El 84% de les experiències 
en l’espai públic urbà assenyalades per les joves 
de Barcelona en l’estudi són d’inseguretat, sent 
el carrer (44%) el lloc on més es produeixen i la 
matinada (37%) quan més  succeeixen. No obstant 
això, un 12% tenen lloc “a qualsevol hora del dia”.

Per tipus d’assetjament, l’assetjament sense contacte 
físic (comentaris de caràcter sexual, amenaces, 
persecucions, insinuacions...) representa una àmplia 
majoria, amb el 71% dels casos d’assetjament 
reportats en l’estudi. A la pregunta del motiu pel qual 
creuen que són assetjades, el 66% d’elles identifica 
el gènere com la raó per la qual reben assetjament, 
seguit de l’edat amb el 13%. Ser dona i ser jove 
sembla ser un factor de risc per a les participants en el 
seu dret a la ciutat.

Un 19% de les dones joves assenyalen que s’han 
acostumat a aquesta mena d’experiències de violència 
perquè és un problema continuat; és a dir, les joves han 
arribat a normalitzar una realitat que les discrimina i 
les fa sentir insegures. Solen solucionar-ho de manera 
individual, amb estratègies personals per a augmentar 
la seva sensació de seguretat, ja sigui desviant la ruta 
o buscant companyia per als trajectes. És a dir, no 
denuncien a les autoritats o forces de seguretat 
(només el 3% ho fa), i l’experiència queda en 
converses amb familiars o amistats. La societat sol 
assistir impassible a aquestes situacions d’assetjament: 
el 88% de les joves indiquen que no ha rebut ajuda 
dels qui eren presents.

L’informe evidencia una falta de formació procedent 
de fonts institucionals o l’entorn educatiu sobre 
assetjament de carrer. Les i els joves que tenen 
coneixements sobre aquest tema és perquè han 
participat en una altra mena de formacions o iniciatives, 
o perquè s’han informat a través d’altres mitjans i 
fonts. El que sí que es comprova és que, en general, 
la joventut no coneix els protocols, els recursos ni les 
mesures disponibles sobre aquest tema: així que, 
també, es detecta una falta de comunicació entre 
les institucions i les joves, quant a les mesures de 
prevenció i atenció a les situacions d’assetjament en 
l’espai públic.

És una falta de respecte i em produeix por quan 
t’estan mirant, et diuen coses... passes d’ell, però 
ell et continua mirant o et persegueix”.                     
     NOIA, BARCELONA.

“
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1. Legislar per a prevenir, detectar, denunciar, sancionar i erradicar l’assetjament de 
carrer, com una forma de violència per raó de gènere.

2. Sistematitzar la perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats per a una 
planificació urbana inclusiva i igualitària.

3. Apostar per una educació inclusiva, de qualitat i en igualtat, tant formal com informal, 
per a erradicar els estereotips de gènere i com a eina de prevenció de totes les 
formes de violència de gènere, inclòs l’assetjament de carrer.

4. Augmentar els recursos d’atenció per a joves que han sofert assetjament en els 
espais públics, i incloure aquests serveis psicosocials en tots els àmbits, tenint en 
compte que l’assetjament de carrer es produeix en qualsevol espai públic.

5. Sensibilitzar i difondre les iniciatives municipals en matèria de prevenció i atenció 
de l’assetjament de carrer, a través de campanyes institucionals en mitjans de 
comunicació, plataformes de xarxes socials i altres eines accessibles i rellevants per 
als i les joves.

6. Reforçar les mesures de seguretat, amb un enfocament de prevenció, especialment 
en els espais considerats més insegurs.

7. Fomentar la participació dels joves, en el disseny de ciutats més segures, per a tenir 
en compte les seves experiències, demandes i necessitats en l’àmbit d’una ciutat 
inclusiva.

8. Incorporar una visió àmplia de l’assetjament com una forma de violència per raó de 
gènere i de control de la participació de les nenes i adolescents en l’espai públic, que 
també pot traslladar-se a l’espai en línia.

9. Tenir en compte l’impacte de la pandèmia de COVID -19 en termes d’una nova 
percepció de la seguretat/inseguretat a les ciutats, per a construir espais públics 
sobre la base de la igualtat de gènere.

Entre les recomanacions que els i les joves, secundats pels especialistes consultats, han 
proposat per a fer de les seves ciutats llocs més segurs, es troben:
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INTRODUCCIÓ:
PER QUÈ AQUEST DOCUMENT?
Les nenes, adolescents i dones joves s’enfronten a més 
violència en les seves vides, i és necessari comprendre la 
distinció entre la violència de gènere, la violència sexual i 
la violència contra les nenes, i saber que aquests tipus de 
violència s’entrecreuen i se superposen. 

Una vegada que les nenes arriben als primers anys 
d’adolescència, és més probable que les seves vides 
es vegin restringides a causa de la violència, perquè 
tenen més probabilitats que els diguin que no poden 
sortir soles, que han d’evitar uns certs llocs o espais, o 
que se’ls culpi de la violència de la qual són objecte. En 
l’adolescència en particular, els mons de les noies 
s’encongeixen i la seva vulnerabilitat a la violència 
augmenta.

Entre les formes de violència que més sofreixen els 
nens, nenes i adolescents es troba l’assetjament 
en els espais públics. És fonamental que les 
societats en les quals creixen siguin entorns segurs 
que no suposin una amenaça per a la seva seguretat 
i desenvolupament. Cap nen, adolescent o jove ha 
de patir violència, assetjament i abús al carrer, en els 
espais públics, en els mitjans de transport o en el seu 
camí cap a o des de l’escola. La por i les amenaces 
limiten la capacitat dels adolescents i joves per a viure 
una vida lliure i plena.

Per tant, els governs nacionals i municipals han 
d’incorporar la visió de gènere en les lleis, polítiques 
i alineaments per a assegurar que la planificació 
urbana sigui sensible al gènere. Les nenes es veuen 
afectades de manera desproporcionada per la violència 
en els espais públics, per la qual cosa les respostes han 
de tenir en compte la dinàmica de gènere i edat.

A nivell internacional, aquestes formes de violència 
es recullen en la Convenció sobre l’Eliminació de 
Totes les Formes de Discriminació contra la Dona de 
1979, l’aplicació de la qual és supervisada pel Comitè 
per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona 
(CEDAW). A més, s’integren en l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, en el ODS 5 advoca per 
“aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes 
les dones i nenes” i en el ODS 11 apunta a la necessitat 
de “fer que les ciutats siguin més inclusives, segures, 
resilients i sostenibles”.

En la mateixa línia, destaquen els avanços realitzats 
dins de la Unió Europea. Així, des dels propis tractats 
fundacionals (com el Tractat de Roma de 1957 o el 
Tractat d’Amsterdam de 1999), s’observa el respecte 
per la igualtat en matèria de gènere, que busca donar 
major visibilitat i acabar amb les formes de discriminació 
per motius d’igualtat de gènere. Es converteix així en 
un imperatiu que ha de tenir la seva correspondència 
en el marc regulador desenvolupat per les institucions 
europees, però també a través de les polítiques dutes 
a terme pels diferents països membres. Cal assenyalar, 
més enllà de les resolucions que poden abordar la 
qüestió de gènere, el Conveni del Consell d’Europa 
sobre prevenció i lluita contra la violència contra les 
dones i la violència domèstica d’Istanbul de 2011, 
ratificat per l’Estat espanyol en 2014.

El Conveni d’Istanbul inclou en el seu article una 
definició molt àmplia d’assetjament sexual: “Les Parts 
adoptaran les mesures legislatives o d’un altre tipus 
necessàries perquè tota forma de comportament no 
desitjat, verbal, no verbal o físic, de caràcter sexual, 
que tingui per objecte o resultat violar la dignitat d’una 
persona, en particular quan aquest comportament creï 
un ambient intimidatori, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu, sigui castigat amb sancions penals o un altre 
tipus de sancions legals.”

Aquest Conveni és vinculant per a l’Estat espanyol, 
malgrat que encara no s’hagi incorporat degudament a 
l’ordenament jurídic. La legislació espanyola a nivell 
nacional avui dia no compta amb una normativa 
específica que reculli l’assetjament de carrer, per 
la qual cosa, en les seves formes menys greus, no 
està sancionat. Alguns supòsits d’assetjament de 
carrer podrien considerar-se delictes d’abús sexual, 
exhibicionisme i provocació sexual o coaccions. Ara 
bé, moltes de les formes més subtils de violència 
de carrer per raó de gènere no són considerades 
delicte, per no tenir suficient gravetat a l’efecte del Codi 
Penal, malgrat que en aquest assetjament de carrer de 
baixa intensitat també hi ha un injustificada restricció 
de la llibertat.Tenint en compte un marc més ampli de 
promoció de la igualtat i contra la violència de gènere, 

s’han de tenir en compte els avanços reeixits amb 
l’aprovació i implementació de les següents mesures:

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.

• Llei orgànica 1/2004 de Mesures Integrals de 
Protecció contra la Violència de Gènere.

• El Pacte d’Estat contra la violència de gènere de 
2017.

• Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de Mesures 
Urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere.

En aquest àmbit, cal destacar també la recent aprovació 
de la Llei orgànica de protecció integral de la infància i 
adolescència enfront de la violència. Es tracta d’una llei 
innovadora a nivell internacional que situa a Espanya 
com a pionera en la defensa dels drets de la infància i 
l’adolescència, en la qual Plan International ha treballat 
per a incloure una millor perspectiva de gènere, 
reconeixent formes de violència que afecten especialment 
les nenes i adolescents. No obstant això, aquesta llei no 
ha inclòs un esment explícit a l’assetjament de carrer com 
a forma de violència contra la infància.

D’aquesta manera, encara que en una etapa de 
desenvolupament molt menys avançada i sense haver 
iniciat la seva tramitació parlamentària, l’Avantprojecte 
de Llei orgànica de Garantia Integral de la 
Llibertat Sexual seria el primer text que proposa la 
penalització de l’assetjament de carrer a Espanya.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista de Catalunya inclou, 

dins de la definició de formes de violència masclista, la 
següent:

“c) Violència sexual i abusos sexuals: comprèn 
qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit 
per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació 
i la imposició, mitjançant violència, intimidació, 
prevalença o 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.”

Dins d’aquesta categoria entrarien algunes, encara que 
no totes, de les formes de violència de carrer per raó de 
gènere.

D’altra banda, la Llei 19/2020, de 30 de desembre, 
d’igualtat de tracte i no discriminació de Catalunya, 
té la finalitat d’ “evitar qualsevol de les formes de 
discriminació” per diferents motius entre els quals inclou 
el “b) sexe o gènere, orientació o identitat sexual, i 
qualsevol forma de LGBTIfobia o de misogínia” i defineix 
el “assetjament discriminatori” com “Qualsevol 
comportament basat en alguns dels motius als quals es 
refereix l’article 1 que té per objectiu atemptar contra la 
dignitat d’una persona i crear-li un entorn intimidatori, 
hostil, degradant, vexatori, humiliant o ofensiu”. A més, 
en el seu article 14 sobre l’habitatge, insta a prendre les 
mesures necessàries per a: “f) Promoure la diversitat i la 
cohesió socials en els barris i els sectors residencials de 
les ciutats i els pobles, com a garantia d’una adequada 
integració en l’entorn urbà, i prevenir fenòmens de 
segregació, exclusió, discriminació o assetjament per 
raons socioeconòmiques, demogràfiques, de gènere, 
culturals, religioses, de situació administrativa o de 
qualsevol altre tipus.”
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A nivell municipal, existeixen diverses iniciatives 
per a fer de Barcelona una ciutat lliure de violència 
cap a les adolescents, dones joves i dones en tota 
la seva diversitat, que han estat esmentades en les 
entrevistes amb els i les especialistes:

• L’III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes (2020-2023) de l’Ajuntament de Barcelona, 
estableix mesures de prevenció contra la violència i 
l’assetjament per raó de gènere. 

• El Fòrum de la Infància i Ciutadania 2017 - 2020: 
pla per a créixer i viure la infància i l’adolescència 
a Barcelona, que regeix l’actuació de l’Ajuntament 
en matèria de polítiques d’infància i adolescència, 
i comprèn mesures destinades a garantir els drets 
de protecció i avançar en la prevenció, detecció i 
atenció de totes les formes de violència contra els 
nens i nenes i adolescents.

A més, l’Ajuntament de Barcelona presenta en 2017 una 
mesura de govern sobre “Urbanisme amb perspectiva 
de gènere. Urbanisme en la vida quotidiana”. El seu 
objectiu principal és integrar la perspectiva de gènere en 
les polítiques urbanístiques, és a dir, en la planificació i 
gestió urbana, l’espai públic, la mobilitat i l’ecologia de la 
ciutat de Barcelona. Els objectius específics són:

• Integració d’aquesta perspectiva en totes i 
cadascuna de les accions i projectes de l’àrea 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

• Elaboració d’un mapa de la ciutat basat en marxes 
exploratòries com a element diagnòstic perceptiu 
essencial per a donar resposta adequada a les 
necessitats de la vida quotidiana als diferents barris 
de la ciutat.

• Integració de la perspectiva de gènere en la 
definició dels projectes de transformació del Pla de 
barris.

D’altra banda, Plan International està implementant 
programes per a promoure la seguretat urbana per 
a nenes i adolescents. El programa Ciutats Segures 
s’ha desenvolupat amb ONU-Hàbitat i Women in 
Cities International com a organitzacions associades. 
L’objectiu del programa és construir ciutats segures, 

responsables i inclusives amb i per a adolescents 
amb un enfocament específic en les nenes i adolescents 
en tota la seva diversitat. S’espera que això augmenti 
l’accés de les joves en condicions de seguretat als 
espais públics, la seva participació activa i significativa 
en el desenvolupament urbà i la governança, i una major 
mobilitat autònoma a la ciutat per a les nenes i dones 
joves.

Des de 2018, Plan International analitza a més a 
més la violència que sofreixen els nens, nenes 
i adolescents en els espais públics i l’entorn 
comunitari. Així, l’Informe (In)segures a la ciutat. Un 
informe basat en un estudi sobre seguretat urbana per a 
nenes en cinc ciutats (Plan International, 2018) mostra 
que l’assetjament de carrer és un fenomen de violència 
contra nenes i adolescents global i generalitzat: el 
89% de les joves participants a Lima van assenyalar 
experiències d’assetjament als carrers, una xifra que 
arribava al 84% a Madrid, al 80% a Kampala, al 73% en 
Sídney i al 63% a Delhi.

Continuant amb aquest treball, durant 2019-2021, 
Plan International España i Plan International 
Bèlgica desenvolupen conjuntament el projecte 
europeu Safer Cities for Girls en tres ciutats 
espanyoles (Sevilla, Barcelona i Madrid) i tres 
ciutats belgues (Anvers, Brussel·les i Charleroi), 
amb finançament de la Comissió Europea. Es tracta 
d’un projecte amb una visió 360 graus, que combina la 
recerca i l’anàlisi, la participació, la formació i el treball 
d’incidència política. A partir d’una web en la qual les 
participants podien marcar punts sobre els mapes de 
les ciutats, s’han recollit més de 3.000 experiències 
sobre la seguretat i inseguretat d’adolescents i joves 
en aquestes sis localitats, amb l’objectiu d’oferir dades 
de la percepció sobre aquesta mena de violència per 
raó de gènere a partir de les experiències de les joves 
participants.

En aquest informe, ens centrem en les dades i en 
la informació recollida a Barcelona amb l’objectiu 
de resumir el diagnòstic aconseguit i dissenyar 
recomanacions pràctiques que puguin implementar-
se pels agents socials responsables, i trasnformar 
les ciutats en espais segurs per a la ciutadania, 
especialment els i les adolescents i joves.

METODOLOGiA:
Enquesta de mapes dirigida a joves de 15-25 anys. Es van recollir un 
total de 193  contribucions de joves d’aquest grup d’edat a Barcelona. 
Cada jove participant en el mapa- enquesta podia posar més d’una 
aportació, per la qual cosa els resultats que vam mostrar aquí relatius 
a l’enquesta parla de “experiències recollides”.

* Els resultats presentats aquí són indicatius, però no poden extrapolar-se a tota la població de joves de 
Barcelona.

J500: trobada internacional en línia amb joves belgues i espanyols. 
Aquest informe recull les principals recomanacions sorgides 
d’aquesta reunió.

Entrevistes en profunditat amb especialistes de diferents perfils: 
política, administració, educació, mitjans de comunicació i 
professionals d’entitats o associacions. S’han realitzat 5 entrevistes a 
Barcelona.

FGD: 1 grup de discussió en línia amb 6 joves de la ciutat de Barcelona.
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PRINCIPALS TROBALLES
Com que la recerca s’han plantejat amb un enfocament 
de gènere i les campanyes de difusió s’han centrat en les 
adolescents i joves, les persones joves que han participat 
en el nostre estudi s’identifiquen com dones (97%), un 
34% adolescents d’entre 15 i 19 anys i un 66% joves 
d’edats compreses entre 20 i 25 anys.

El 84% de les experiències que assenyalen en el 
mapa de la ciutat de Barcelona són experiències 
d’inseguretat i/o assetjament, dels quals el 71% 
són casos d’assetjament sense contacte físic 
(mirades, comentaris de caràcter sexual, amenaces, 
persecucions...).

Caldria esmentar, que el report d’aquestes experiències 
d’assetjament està relacionat amb la capacitat de 
detectar aquestes situacions i considerar-les com a 
violència: en l’anàlisi de la ciutat de Barcelona s’observa 
un alt coneixement per part de les joves quant al que 
suposa la inseguretat en els espais públics.

Tenint en compte el motiu de la discriminació per la qual 
creuen que es produeix l’assetjament, el 66% de les 
experiències d’assetjament de les joves participants 
es van sentir discriminades per raó de gènere, i el 
13% per l’edat. Un 10% considera que no hi ha motius 
que incrementin la possibilitat de ser assetjada en 
l’espai públic (orientació sexual, discapacitat, etc...). 
Un 62% de les situacions l’assetjador és un home sol, i 
un 32% per un grup d’homes. A més, en un 12% de les 
ocasions, les joves indiquen que qui els havien assetjat 
havia consumit de manera abusiva alcohol i/o drogues.

Una participant del grup de discussió va afirmar sentir-
se insegura al carrer per la seva orientació sexual; 
un 3% dels joves enquestats van indicar sentir-se 
discriminats per pertànyer al col·lectiu LGTBQI+.

Per franges horàries, la majoria de les experiències 
d’inseguretat es donen especialment durant la 
matinada (37%) i la tarda (20%), seguides a la nit 
(16%). És destacable que un 12% de les experiències 
d’assetjament recollides ocorren a qualsevol hora 
del dia.

Per tipus de llocs, el 44% de les experiències 
d’assetjament tenen lloc al carrer. Amb menor 
incidència també trobem situacions d’assetjament de 
camí a activitats esportives o d’oci (15%), en el transport 
públic (12%) i en parcs o jardins (9%).

En la pràctica, totes aquestes categories tenen 
superposicions considerables i els i les joves solen 
seleccionar diverses opcions en el mapa. D’aquesta 
manera sorgeix la imatge d’una ciutat en què les noies i 
les dones joves se senten insegures, en algun moment 
del dia, en tota la ciutat on viuen.

Amb contacte 
físic

15%

Sense contacte 
físic

71%

Amb  y sense 
contacte físic

5%

Assetjament no 
sexual (robatori)

6%

Altre

3%

€

Tipus de males experiències de les joves

Lloc en el que ha
succeït l’assetjament

Al carrer: 44%

Transport públic: 12%

Parc o jardí: 9%

Botigues: 2%

Acte públic: 
4%

De camí/retorn 
al treball: 6%De camí/retorn

a classe: 4%

Bar/Restaurant/
Concerto: 4%

En un taxi: 0%

Activitat d’esport/
d’oci: 15%

Jo, com a dona pateixo assetjament de carrer, d’altra 
banda, si sóc centreafricana… puc sofrir igual o més 
assetjament”.     NOIA, 20 ANYS, BARCELONA.

“
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Génere

Edat

Cap

Altres

MOTIU DE DISCRIMINACIÓ (%)

66

13

10

11
(*Altres, inclou: Ètnia, LGTBQI+, 
religió, discapacitat, situació 
socioeconòmica).

EDAD FEMENINO MASCULINO

15-19 34% 50%

20-25 66% 50%

Total 100% 100%

CARACTERÍSTIQUES DE LES PARTICIPANTS 
(EDAT I GÈNERE)

A la tarda
20

Al matí primerenc
5

Qualsevol moment
12

Nit
16

No record
2

Matinada
37

Al matí
8

MOMENT EN EL QUAL HA SUCCEÏT
L’ASSETJAMENT DE CARRER (%)



Consideren que el transport públic de la ciutat és 
bastant segur però que no totes les línies de metro 
son iguals: “La línia 5 és la pitjor i la línia vermella [la 
1]”. Per les nits, prefereixen el Nit Bus que el metro, el 
consideren més segur.

El 25% dels joves enquestats relaciona la seguretat 
d’un lloc amb el fet que sigui concorregut. Els joves 
prefereixen moure’s pels llocs que perceben com més 
segurs, que coneixen o dels quals són a prop de casa, 
evitant viatjar solos, per llocs solitaris o per carrerons. 
La percepció de seguretat està a vegades fins i tot 
relacionada amb el seu coneixement de l’espai o si 
estan acompanyats.

A més a més, un 23% dels i les joves pensa que un 
espai amb infraestructures adequades és un lloc 
més segur i un 25% si hi ha presència policial.

Fins que no es fa de dia del tot si que noto que 
vas amb aquesta cosa que si vas sola pel carrer 
i apareix un home perquè ja noto tibant el cos. 
S’agraeix que passi el dia i hi hagi més gent. Quan
hi ha llum canvio el xip”.      NOIA, 24 ANYS, BARCELONA.

“

Hi ha carrers on hi ha bastants càmeres, però just 
és on hi ha més gent, en les més estretes no hi ha 
càmeres”.     NOIA, 20 ANYS, BARCELONA.

“

Canvis en la seva vida quotidiana i 
coneixement dels recursos per a fer front a 
l’assetjament de carrer

L’assetjament de carrer limita la llibertat de les 
adolescents i dones per a moure’s per la ciutat 
en les seves rutines diàries. El moviment de 
les adolescents i les joves per la ciutat queda 
limitat, igual que les seves oportunitats i la seva 
participació en la vida de la ciutat. Les experiències i 
els testimoniatges mostren l’impacte en les rutines i 
els hàbits adquirits.

L’assetjament de carrer és una realitat comuna per als 
joves a  Barcelona, tant és així que el 19% diu haver-se 
acostumat a aquestes experiències. No obstant això, 
la societat sol assistir impassible a aquest assetjament: 
en el 88% dels casos, no van rebre cap ajuda mentre 
eren intimidades al carrer.

Les situacions d’assetjament provoquen canvis en les 
seves rutines diàries que passen desapercebuts, 
també el desplegament d’estratègies per a sentir-se més 
segures. Esment especial mereix l’ús de la tecnologia, 
utilitzen els seus telèfons mòbils com a eina de seguretat 
enfront de l’assetjament. Els usen per a fingir que parlen 
amb algú, per a compartir la seva ubicació en temps real, 
per a avisar que han arribat o fins i tot per a fotografiar 
als qui els assetgen.

Hi ha els qui no van modificar els seus costums, però 
són conscients que hi ha unes certes estratègies que 
poden ajudar a incrementar la sensació de seguretat.

En el 13% dels casos, les participants indiquen que 
no tornen a caminar soles per la zona, i en un 17% 
trien un camí alternatiu. Cal destacar que en el 14% 
dels casos no modifiquen els seus costums i tornen 
al mateix lloc.

Els i les joves en la seva majoria desconeixen on 
acudir quan pateixen assetjament o són testimonis 
d’assetjament en l’espai públic, (i  només un 3% 
de les participants va denunciar). Casualment, 
consideren que la presència policial i la vigilància 
són molt importants per a la seguretat a les 
ciutats (25%). No obstant això, quan viuen situacions 
d’assetjament, en un 27% dels casos li ho expliquen a la 
seva família o a les seves amistats. 

La majoria de joves han rebut xerrades i tallers a les 
escoles sobre conducta viària o drogues però no sobre 
assetjament o inseguretat urbana.

Faig que parlo per telèfon quan tinc algú a prop que m’està mirant, encara que sigui 
mentida”.       NOIA, 17 ANYS, BARCELONA.“

Per exemple, tenia una amiga que anava corrent 
pel carrer ‘perquè si algú et vol fer alguna cosa 
no li dóna temps’. O demanar-li a alguna persona 
(coneguda) que t’acompanyi a casa. I si vas pel 
carrer i veus a una altra noia sola, demanar-li anar 
juntes o a prop, i així sembla que aneu les dues 
acompanyades”.       NOIA, 20 ANYS, BARCELONA.

“

No torno 
sola al lloc

13
17

Busco ruta 
alternativa

27

Li ho explico a 
la meva família/

amistats

3

Li ho dic a la 
policia

14

Continuo 
anant al lloc 

19

Ocorre tan 
sovint que estic 

acostumada

7

Res

EFECTES DE L’ASSETJAMENT EN LA RUTINA DE LES JOVES (%)QUÈ FA D’UN LLOC, UN ESPAI SEGUR/INSEGUR? (%)

Policía/
vigilància

25 25

16

23

6

Lloc 
concorregut

Lloc amb 
“ambient familiar”

Neteja AltreInfraestructures
adequades

5

Ens falta informació a tots, quina pena. He patit 
aquestes situacions, tant verbal com físicament, 
i no he sabut on anar”.      NOIA, 24 ANYS, BARCELONA. 
La mateixa noia explica que quan ha anat a la policia “és més 
una “ajuda legal que psicològica. No et pregunten com et 
sents, què ha passat”. 

“
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RECOMANACIONS
I PROPOSTES
DE LES JOVES

1. Legislar per a prevenir, detectar, denunciar, sancionar i erradicar 
l’assetjament de carrer, com una forma de violència per raó de gènere.

El 84% de les dones joves de Barcelona que han participat al estudi diu haver experimentat 
assetjament o situacions d’inseguretat en l’espai públic.

La Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat 
de tracte i no discriminació de Catalunya, té 
la finalitat d’ “evitar qualsevol de les formes de 
discriminació” per diferents motius entre els 
quals inclou el “b) sexe o gènere, orientació o 
identitat sexual, i qualsevol forma de LGBTIfobia 
o de misogínia” i defineix el “assetjament 
discriminatori” com “Qualsevol comportament 
basat en alguns dels motius als quals es refereix 
l’article 1 que té per objectiu atemptar contra 
la dignitat d’una persona i crear-li un entorn 
intimidatori, hostil, degradant, vexatori, humiliant o 
ofensiu”.

Per tant, en l’àmbit autonòmic català, la legislació 
reconeix l’assetjament discriminatori per motius de 
gènere, la qual cosa sí que inclouria l’assetjament 

de carrer. És necessari que tant a nivell nacional, 
com a autonòmic i municipal, es creïn els 
mecanismes legals i normatius necessaris per 
a abordar aquesta forma de violència per raó 
de gènere, com recull l’article 40 del Conveni 
d’Istanbul.

Per a Plan International, les lleis que tipifiquen 
i prohibeixen totes aquestes conductes, creant 
infraccions i sancions administratives, són útils no 
sols per a protegir les nenes i joves i per a impartir 
formació i atorgar recursos a les forces i cossos 
de seguretat per a actuar davant les denúncies, 
sinó també per a enviar a la societat en el seu 
conjunt un missatge de tolerància zero i condemna 
d’aquestes conductes.

2. Sistematitzar la perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats per a 
una planificació urbana inclusiva i igualitària.

Segons les dades, el 23% de les participants, així com els especialistes entrevistats, consideren que 
les infraestructures urbanes són clau per a millorar i potenciar la seguretat a les ciutats.

Entre les cinc recomanacions finals dels joves en 
la Trobada J500 apareix la de “implementar ‘punts 
segurs’ en les zones d’oci, instal·lant cartells i rètols 
que expliquin com combatre l’assetjament sexual, 
especialment per als qui són testimonis.”

En les sessions del programa Campions del 
Canvi, a Barcelona, es va destacar que “la zona 
d’aparcament prop del centre d’oci es percep com 
a perillosa -sense visibilitat, moltes zones fosques, 
sense policia, possibilitat d’amagar-se bé entre els 
cotxes...-. La zona de la fàbrica perifèrica es percep 
com a perillosa perquè normalment està buida, la 
qual cosa crea aquesta percepció.” 

L’aplicació de la perspectiva de gènere s’està duent 
a terme en diferents àmbits i entorns, i practicada 
en l’espai públic, aconsegueix que el concepte 
d’urbanisme inclusiu sorgeixi com el camí del canvi. 
Un procés que contribueix precisament a la millora 
dels espais, i a la percepció que el lloc és segur, 
incidint en aspectes com els assenyalats pels joves.

“Volem anar més enllà de l’anàlisi de les 
desigualtats, treballant per una transformació que 
vagi més enllà del gènere”. SARA ORTIZ (COL·LECTIU 
PUNT6. COOPERATIVA DE DONES ARQUITECTES, SOCIÒLOGUES I 
URBANISTES. BARCELONA).

“Hi ha una preocupació per l’urbanisme des de 
fa molts anys a Barcelona des d’aquesta mirada 
social i de posar la cura en el centre”. SONIA FUERTES 
LEDESMA (COMISSIONADA D’ACCIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA).

Entre les mesures per a aconseguir ciutats 
dissenyades amb un urbanisme inclusiu, és 
fonamental formar a professionals en urbanisme 
des de la perspectiva de gènere, i desenvolupar 
eines per a la seva aplicació pràctica i sistemàtica 
(mainstreaming).

“Hi ha moltíssim treball que s’ha de fer per explicar, 
per formar, per capacitar els equips que d’aquesta 
vinculació entre el feminisme i l’urbanisme i de 
com es pot traslladar això a la pràctica”. SARA ORTIZ 
(COL·LECTIU PUNT6. COOPERATIVA DE DONES ARQUITECTES, 
SOCIÒLOGUES I URBANISTES. BARCELONA).

Des d’algunes administracions, la qüestió de 
l’urbanisme de gènere es planteja des d’una 
visió més transversal, perquè es considera que 
la perspectiva de gènere ha de calar en totes les 
accions que es dissenyin i es plantegin.

“En fer transversalitat, es toquen tots els pals, des 
de cossos de seguretat, amb les companyes que 
treballen violència”. SONIA RUIZ (SERVEI D’INTEGRACIÓ 
DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA).

A més d’accions concretes vinculades amb 
l’urbanisme, també es reclamen accions 
relacionades amb la cura i manteniment de 
l’espai públic: el 6% dels i les joves participants en 
l’estudi creu que la neteja fa un lloc més segur.

En les sessions de Campions del Canvi celebrades 
a Barcelona, es va destacar que “ la gran quantitat 
de zones fosques, velles i brutes en alguns llocs de 
la ciutat els fa sentir insegurs”. 

Els espais on em sento més còmoda son els 
que tenen llum, botigues, gent”.       

         NOIA, 20 ANYS, BARCELONA.

“
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3. Apostar per una educació inclusiva, de qualitat i en igualtat, tant formal 
com informal, per a erradicar els estereotips de gènere i com a eina de 
prevenció de totes les formes de violència de gènere, inclòs l’assetjament 
de carrer

Segons les dades, en un 19% dels casos d’assetjament, les noies assenyalen que  succeeix tan 
sovint que estan acostumades. Això demostra la necessitat de continuar incidint en el canvi social a 
través d’eines com l’educació i la conscienciació social.

Plan International aposta per una educació 
transformadora de gènere, com a eina i impuls 
per a un canvi social positiu i una major equitat de 
gènere. L’educació té el potencial de contribuir als 
canvis dins de les normes de gènere existents i 
de llarga durada, per a promoure canvis socials i 
polítics positius i transformadors per a les dones i 
les nenes, i per a abordar les desigualtats de poder 
de gènere, implicant també els nens i homes joves. 
Això ha de posar-se en pràctica de manera constant 
en tota la societat, per exemple, en les institucions, 
l’àmbit familiar i a les escoles.

En l’àmbit de l’educació, la recomanació final dels 
i les joves participants en la Trobada J500 va ser 
“crear una assignatura sobre igualtat de gènere 
que s’inclogui en el currículum escolar en tots els 
nivells per a parlar de la discriminació, els privilegis, 
la sexualitat i formes de violència de gènere, com 
l’assetjament de carrer”.

“Com a educadora, penso que la gran solució 
seria una educació plena en aquest sentit, des de 
ben petits, bé petitons a les escoles i a les cases”. 
SOFIA FERRIS (APC BARCELONETA. EDUCADORA DE CARRER. 
BARCELONA).

No hi ha xerrades en els col·legis sobre el tema. Només va la guàrdia urbana i ens parla de 
drogues o educació viària, però de la resta no hi ha informació”.     NOIA, 20 ANYS, BARCELONA.“

4. Augmentar els recursos d’atenció per a joves que han sofert assetjament 
en els espais públics, i incloure aquests serveis psicosocials en tots els 
àmbits.

En general, els joves informen d’experiències d’assetjament de carrer en una varietat d’espais.  
La meitat dels joves que van participar en els grups focals van indicar que no comparteixen ni 
expliquen les seves experiències d’assetjament a la ciutat amb ningú.

El títol 1 de l’acabada d’estrenar Llei orgànica de 
protecció integral a la infància i l’adolescència, 
que hauran de desenvolupar i implementar en les 
seves competències les comunitats autònomes, 
recull la necessitat de proporcionar una atenció 
integral a nens, nenes i adolescents víctimes de 
violència, que comprengui mesures de protecció, 
suport, acolliment i recuperació. A més, preveu la 
creació de la figura dels coordinadors de benestar 
i protecció en centres educatius. No obstant això, 
com s’ha esmentat, aquesta llei no ha inclòs de 
manera explícita l’assetjament de carrer com una 
de les formes de violència que afecten la infància.

En aquesta línia, els joves presents en la trobada 
J500 van reclamar la “presència de psicòlegs 
i educadors, així com espais segurs de suport 
emocional, en els centres educatius per a oferir 
atenció en cas d’assetjament”.

“Hi ha algunes experiències que no queden 
resoltes i les noies poden sentir por i solitud en 
aquestes situacions. Les noies no tenen un circuit 
per a poder tractar això, tret que sigui algú amb 
qui tinguin intimitat, i que, a més, els assetjadors 
queden impunes o no hi ha una resposta. ‘Et sents 
com molt petita quan passa això’”. SOFÍA FERRIS (APC 
BARCELONETA. EDUCADORA DE CARRER. BARCELONA).

He anat a la policia, però és més una ajuda 
legal que psicològica. No et pregunten 
com et sents, què ha passat”.                 

          NOIA, 20 ANY, BARCELONA.

“
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5. Sensibilitzar i difondre les iniciatives municipals en materia de prevenció 
i atenció al assetjament de carrer, a través de campanyes institucionals 
en mitjans de comunicació, plataformes de xarxes socials i altres eines  
accessibles i rellevants per als joves.

Segons indiquen les dades, la majoria dels i les joves desconeix recursos de denúncia i atenció 
a situacions d’assetjament. Les campanyes institucionals i els mitjans de comunicació tenen un 
paper rellevant en aquest sentit, tant per a enviar missatges de tolerància zero a aquestes situacions 
d’assetjament, com per a donar a conèixer les iniciatives i recursos.

Els governs, a través de campanyes institucionals, 
així com els mitjans de comunicació i les 
plataformes de xarxes socials tenen un paper 
rellevant en aquest sentit, tant per a enviar 
missatges de tolerància zero a aquestes situacions 
d’assetjament, com per a donar a conèixer les 
iniciatives i recursos disponibles per a atendre 
aquests casos. La desconnexió de les institucions 
i la joventut provoca una major inseguretat en 
aquestes situacions, si no tenen informació sobre 
els recursos per a donar resposta a l’assetjament, 
la violència o les agressions. També, la visibilització 
mediàtica d’aquests casos contribueix a canviar la 
narrativa sobre la normalització de l’assetjament 

i  reclamar respostes. A més, les campanyes 
i els missatges dels mitjans de comunicació 
sobre l’assetjament han de posar el focus en la 
persona que exerceix l’assetjament, i no en qui 
el rep, canviant el relat i condemnant socialment 
aquests casos. La societat en el seu conjunt ha de 
veure i entendre l’assetjament de carrer com un 
problema col·lectiu i no individual al qual les nenes, 
adolescents i dones hagin de fer front soles.

“El producte per a arribar a els joves és 
l’audiovisual”. SANDRA VICENTE (PERIODISTA 

ESPECIALITZADA EN GÈNERE, CATALUNYA PLURAL).

6. Reforçar les mesures de seguretat, amb un enfocament de prevenció, 
especialment en els espais considerats més insegurs.

El 25% de les participants a Barcelona indica que la policia i la vigilància fan d’un lloc un espai més 
segur. Això també està relacionat amb el fet que molts d’ells entenen la inseguretat no en termes 
d’infraestructura sinó en termes de les activitats que les persones realitzen en aquests llocs, i per 
tant valoren la presència de personal de seguretat com a manera de mantenir les actituds cíviques. 
En un 88% dels casos, els joves no van rebre ajuda quan van sofrir assetjament de carrer. El 12% 
dels joves nomena el transport públic com un dels llocs més insegurs.

Per a Plan International, és fonamental que, a 
l’hora de sancionar l’assetjament de carrer en 
lleis i normatives, s’inclogui la prevenció i la 
formació com a pilars fonamentals. Igual que 
la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere abasta aspectes preventius, educatius, 
socials, assistencials i normatius, i inclou la deguda 
formació dels operadors sanitaris, policials i jurídics. 
En aquest sentit, capacitar a la policia, el personal 
de seguretat i els agents de l’ordre (inclòs el poder 
judicial) per a actuar en casos d’assetjament de 
carrer, formant als professionals i donant cabuda a 
més dones en el sector, és essencial per a abordar 
aquest problema.

Entre les recomanacions finals dels i les joves 
participants del J500, es troba també la de “crear 
un número d’emergència per a l’assetjament sexual 
en el transport públic que permeti una ràpida 
intervenció del personal de seguretat”.

En les sessions de Campions del Canvi de Barcelona, 
es proposaven mesures com “posar càmeres en 
aquestes zones per a evitar l’assetjament de carrer 
i els assalts. Suggereixen crear una aplicació per a 
compartir llocs perillosos, o per a posar en contacte 
a les noies de tornada a casa. Afegir un “fons segur” 
als carrers perillosos que connecti directament amb la 
comissaria sense haver de trucar. Més policies haurien 
de circular per les zones sense gent.” 
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7. Fomentar la participació dels joves, en el disseny de ciutats més segures, 
per a tenir en compte les seves experiències, demandes i necessitats en l’àmbit 
d’una ciutat inclusiva.

No solen existir mecanismes de participació directa dels joves, i alguns dels quals podrien servir per 
al seu dret a ser escoltats, com els mitjans de comunicació tradicionals o les plataformes de xarxes 
socials, no solen contribuir a tal fi.

És essencial que les adolescents i joves tinguin 
accés als espais de presa de decisions i puguin 
ocupar posicions de lideratge en cada etapa de les 
seves vides, perquè és clau per a construir un món 
en el qual les nenes i les dones puguin prosperar 
en la política, l’economia i la societat. És el dret de 
tots els nens i joves, incloses les nenes i les dones 
joves en tota la seva diversitat, al fet que s’escoltin 
les seves veus. El suport a l’acció col·lectiva 
liderada per la joventut i la creació de moviments 
és fonamental per a les activitats d’influència 

transformadores de gènere. Té el poder de canviar 
les normes i els comportaments i de crear un canvi 
social positiu i durador, també en el disseny d’unes 
ciutats més segures per a les joves.

Quant a la participació juvenil, la proposta dels i 
les joves espanyols i belgues reunits en la Trobada 
J500 és “desenvolupar una plataforma en línia on 
els joves puguin expressar les seves opinions i 
proposar solucions contra l’assetjament sexual”.

8. Incorporar una visió àmplia de l’assetjament com una forma de violència 
per raó de gènere i de control de la participació de les nenes i adolescents en 
l’espai públic, que també pot traslladar-se a l’espai en línia.

El 71% dels casos reportats per les dones és assetjament sense contacte físic . Les joves indiquen que 
durant el confinament per la pandèmia COVID -19, les formes d’assetjament traslladades a les xarxes 
socials han augmentat.

Segons dades de l’informe (In)segures en línia 
(Plan International, 2020), el 59% de les nenes 
i les joves a l’Estat Espanyol conten que han 
sofert alguna forma d’assetjament en línia en les 
xarxes socials. Un 49% de les noies afirma que 
s’enfronten a més assetjament en Internet que al 
carrer. Els avanços en tecnologia de la informació 
i les comunicacions presenten oportunitats noves 
i positives per a adolescents i joves. No obstant 
això, l’espai en línia ha provocat un augment dels 
abusos, l’assetjament i la violència contra els nens, 

adolescents i joves, que, de la mateixa forma 
que en l’espai físic, limita la seva llibertat, la seva 
participació i el seu desenvolupament.

L’assetjament de carrer i l’assetjament en línia cap 
a nenes i adolescents s’entrellacen i enfonsen les 
seves arrels en la discriminació de dones i nenes 
per a mantenir-les apartades de l’espai públic, per 
la qual cosa han de ser abordats conjuntament 
des de la prevenció, a través de la formació i la 
sensibilització.

9. Tenir en compte l’impacte de la pandèmia de COVID -19 en termes d’una nova 
percepció de la seguretat/inseguretat a les ciutats, per a construir espais 
públics sobre la base de la igualtat de gènere.

Segons un recent estudi de Plan International  
(Vides detingudes: l’impacte del COVID-19 en 
les adolescents, 2020), el 49% de les joves van 
declarar que la pandèmia i les conseqüents 
mesures de contenció, havien suposat un canvi 
important en la seva vida, en concret feien 
referència a no poder anar a escola o la universitat 
(62%), no poder socialitzar amb amics (58%) i 
no poder sortir de casa amb regularitat (58%). 
En el nostre estudi, observem que les noies i els 
nois valoren de diferent manera la pandèmia i les 
mesures de contenció en les seves vides: d’una 
banda, creuen que qüestions com la distància 
social o els tocs de queda han pogut contribuir a 
crear una major sensació de seguretat, però d’altra 
banda mostren la seva incertesa sobre de quina 
manera aquesta situació pot tenir el seu impacte en 
l’assetjament de carrer. La veritat és que és aviat 

encara per a determinar quina realitat ens espera 
sobre aquest tema, a causa de l’escassetat de 
dades i informació, per la qual cosa és necessari 
aprofundir en de quina manera és possible que la 
nostra manera d’habitar les ciutats es modifiqui, a 
curt, mitjà o llarg termini, després de l’experiència 
de la pandèmia.

Faig quatre coses, cada dia les mateixes (...) Abans 
em movia moltíssim per altres llocs a Barcelona, 
socialitzava més, anava a llocs on ara no vaig”.        
      NOIA, BARCELONA. 

“

L’única interacció que té ara la gent 
desconeguda pel carrer és per a renyar-
se, “Posa’t la mascareta!”, “Puja’t la 
mascareta!”.     NOIA, 20 ANYS, BARCELONA. 

“
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ANNEX: TAULA D’ESPECIALISTES 
ENTREVISTADES A LA CIUTAT DE 
BARCELONA
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MUNICIPALS ADMINISTRACIÓ MITJANS PROFESSIONALS 

D’INTERVENCIÒ DIRECTE ACADEMICS

Sonia Fuertes 
Ledesma 
Comissionada 
d’Acció Social, 
Ajuntament de 
Barcelona.

Sonia Ruiz 
García
Directora 
de Serveis 
de Gènere 
i Polítiques 
del Temps de 
l’Ajuntament de 
Barcelona.

Sandra Vicente
Periodista 
especialitzada en 
gènere, Catalunya 
Plural.

Sofía Ferris Pardo
Educadora de carrer.
Professional que 
treballa amb 
adolescents en 
l’espai obert.

Sara Ortiz 
Escalante
Col·lectiu Punt6:
Cooperativa 
de dones 
arquitectes, 
sociòlogues i 
urbanistes. Una 
de les primeres
organitzacions
a plantejar 
l’urbanisme
amb perspectiva
de gènere 
interseccional a 
l’Estat Espanyol.
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