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CONTACTES I DADES D’INTERÈS

Institut Català de la Dona
Línia 900 900 120 d’atenció 
a les dones en situació de 
violència (gratuït i confeden-
cial)

Centres d’informació i 
atenció:

Barcelona

Equip d’Atenció a les 
Dones (EAD)
Tel. 932 433 710 

Serveis d’Atenció a 
Homes (SAH)
Tel. 933 209 212

Cerdanyola del Vallès

Serveis d’Atenció i Informa-
ció a les Dones 
(SAID)
Tel. 935 806 151

Sabadell

Centre d’Atenció a la Dona
Tel. 937 246 167

Comissaries dels Mossos 
d’Esquadra

Programa de seguretat con-
tra la violència masclitsa:
http://www.gencat.cat/mos-
sos/

Comissaries de la Policia 
Local

Denúncies per internet:
https://www10.gencat.cat/
jusinte_di/AppJava/jsp/form/
idioma.jsp

Violència en 
relacions entre iguals al 
campus de la UAB

Efecte Rihanna
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Les relacions amb els altres són un element molt important 
per al benestar emocional de la majoria de la gent de qualse-
vol edat, i s’ha vist que tenir una xarxa social de suport és un 
factor de protecció davant de problemes de salut mental. Les 
relacions que mantenim amb altres persones són per tant 
un aspecte clau de la nostra salut.

Tipus de violència sexual que han sofert les 
estudiants de la UABNo obstant, quan es parla de relacions amb amistats i amb 

la parella poc saludables moltes persones joves pensen que 
aquestes conductes estan superades. Un estudi recent mos-
tra,1 a partir d’enquestar 21.516 estudiants universitàries eu-
ropees, incloses estudiants de la UAB, la persistència de si-
tuacions de violència de gènere entre l’alumnat universitari.

Moltes vegades, quan es parla de violència de gènere, ens ve 
al cap una acció d’agressió física, però aquesta no és més que 
uns dels possibles efectes. La violència fa referència a la in-
tenció i a la manera com es desenvolupa una acció concreta: 
no té com a finalitat causar dany, tot i que pot ser de vegades 
en provoqui, sinó que busca obtenir una finalitat davant deter-
minades resistències.

Diferents formes de violència de gènere i la seva incidència en 
la població universitària a la UAB: 
L’assetjament sexual, es defineix com la conducta persistent 
d’una persona contra la llibertat d’una altra que consisteix a 
sol•licitar-li favors de naturalesa sexual d’una manera que re-
sulta ofensiva, humiliant i intimidatòria per a la persona afec-
tada i que li provoca problemes psicològics, com pot ser el 
xantatge sexual.
La violència sexual i els abusos sexuals corresponen a qual-
sevol acte de naturalesa sexual exercit sobre una persona 
sense el seu consentiment: tocaments no desitjats, pressió 
per mantenir relacions sexuals,

intents o consumacions de violació, amenaça d’infidelitat....
Un altre tipus de violència sexual, tractat encara de manera 
incompleta a l’ordenament jurídic espanyol, és l’stalking, ter-
me anglosaxó per referir-se a conductes de persecució: espiar 
una persona, enviar-li missatges, presentar-se a casa seva 
contra la seva voluntat... 

Els trastorns emocionals, com depressions, trastorns alimen-
taris, abús de substàncies o intents de suïcidi,  són el tipus 
d’impacte més important en les tres formes de violència se-
xual analitzades. 

Majoritàriament, els casos d’assetjament sexual es produei-
xen fora de la Universitat, tot i que hi ha països, com al Regne 
Unit, on es el 50% dels casos d’assetjament sexual estudiats 
van tenir lloc a les instal•lacions universitàries.

Llocs on es van produir els casos

Agressors més freqüents

Moltes vegades no es percep un acte com a violència si és la 

parella el que l’infringeix. 

Més de la meitat de les estudiants posen en coneixement dels 
seus familiars i amistats els incidents d’assetjament sexual 
i stalking, i només el 17% els hi expliquen els casos d’abús 
sexual. Destaca un baixíssim nivell de confiança en altres re-
cursos o punts d’atenció com poden ser les autoritats univer-
sitàries. 

L’Observatori per a la Igualtat de la UAB és el punt d’atenció 
de qualsevol estudiant que hagi patit algun episodi de violèn-
cia de gènere, des d’on es coordinen les possibles actuacions 
amb el Servei de Salut, el Sevei Jurídic de la UAB i altres 
organismes del campus amb competències sobre la matèria. 
Garanteix una atenció confidencial i anònima

Observatori per a la Igualtat de la UAB

Despatx R129/ Edifici d’estudiants (Plaça Cívica)

Tel. 935812929

Observatori.igualtat@uab.cat
1BODELON, E., IGADERA, N., CASAS, G. (2012) Violencia sexual, 
acoso y miedo al delito, Bochum. 
www.gendercrime.eu
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