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                                                                                                        Nota de premsa  
                                                                                                                  15-03-10 

 
 

Interior inicia la primera enquesta sobre 
violència masclista a Catalunya amb 
entrevistes a 14.000 dones 
 
 

• L’enquesta la promou el Programa de Seguretat contra la Violència 
Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones i la 
Regidoria de Dones de l’Ajuntament de Barcelona 

 
• És una eina necessària per completar les dades policials i judicials i 

conèixer la victimització no denunciada de la dona als espais públics, 
a la feina o en les relacions de parella  

 
• Amb l’objectiu de comparar percepcions, també es faran entrevistes 

telefòniques a 1.500 homes 
 
• La macro enquesta servirà per quantificar l’eficàcia dels programes 

públics destinats a l’eradicació de la violència contra les dones i 
permetrà fer un seguiment de com evoluciona en el temps 

 
 

El Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en col·laboració amb l’Institut 
Català de les Dones i la Regidoria de Dones de l’Ajuntament de Barcelona, ha 
començat l’elaboració de la primera Enquesta de violència masclista a 
Catalunya (EVMC). Des d’aquesta setmana, 14.000 dones residents a Catalunya 
seran entrevistades per telèfon i se’ls preguntarà sobre les seves percepcions i 
experiències personals en matèria de violència contra les dones.  
 
De forma complementària, s’entrevistarà també una mostra d’uns 1.500 homes 
per conèixer les seves opinions i comparar percepcions. Les entrevistes 
telefòniques han començat aquesta setmana i està previst que finalitzin el 24 de 
juny. Durant el mes de març es van fer 200 enquestes de pilotatge com a mostra 
per mesurar el qüestionari. 
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La selecció de les persones entrevistades s’ha fet de manera aleatòria després 
d’un sorteig de les llars que participaran a l’enquesta, a partir d’una base de 
dades de telèfons fixes. Un cop que s’ha entrat en contacte telefònic amb la llar 
seleccionada, es determina --sempre per sorteig-- la persona que ha de contestar 
les preguntes.  
La participació en l’enquesta és totalment voluntària i, per tant, les entrevistades o 
entrevistats poden decidir amb tota llibertat si volen participar o no en la primera 
Enquesta de violència masclista a Catalunya (EVMC). Les operacions públiques 
d’enquesta són totalment anònimes i estan sotmeses al secret estadístic. 

Les entrevistadores són persones seleccionades i formades per l’Instituto DYM, 
una empresa especialitzada en estudis d’opinió que ha guanyat un concurs entre 
empreses homologades per a dur a terme les entrevistes.  

Les primeres preguntes giren entorn a les percepcions de la dona entrevistada 
pel que fa a la violència masclista, i a continuació es plantegen altres sobre la 
victimització que ha viscut personalment als espais públics, a la feina o en les 
relacions de parella. El mòdul final es dedica a formes particularment greus de 
violència masclista. Les entrevistes als homes es limiten a les preguntes sobre 
percepció.  

La persona entrevistada pot decidir en quin moment vol realitzar l’entrevista, 
acordant amb l’entrevistadora el dia i l’hora que li resulti més còmode dins l’horari, 
que s’estén de 10.00 a 22.00 hores, sense interrupcions, de dilluns a divendres. A 
hores convingudes també es realitzen entrevistes els dissabtes. I també es pot 
optar per trucar al telèfon gratuït del centre de trucades (900 180 611) però en 
aquest cas amb un horari d’atenció de 10.00 a 18.00 hores. La mitjana de les 
entrevistes està al voltant dels 15 minuts, però varia considerablement en funció 
de la dona entrevistada. 
 
L’Enquesta de violència masclista a Catalunya 

La primera Enquesta de violència masclista a Catalunya ha de respondre a les 
previsions de la normativa catalana, sobretot a la Llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, aprovada per unanimitat pel Ple del Parlament de 
Catalunya el mes d’abril de 2008. Esquemàticament, l’ajust de l’enquesta als 
àmbits de victimització que defineix la llei és el següent: 

 

 

 

 

 

Àmbits citats a la Llei 5/2008 Àmbits retinguts a l’EVMC
Àmbit de la parella

Les agressions en la convivència
Àmbit de la família

Àmbit laboral
Assetjament  per raó de sexe

Les agressions a la feina
Assetjament sexual

Àmbit social i comunitari

Agressions sexuals
Les agressions a l’espai públic

Assetjament sexual

Tràfic i explotació de dones i nens

Àmbits no inclosos a l’EVMC
Mutilació genital femenina

Matrimonis forçats

Violència derivada de conflictes armats

Violència contra els drets sexuals  i reproductius

Àmbits citats a la Llei 5/2008 Àmbits retinguts a l’EVMC
Àmbit de la parella

Les agressions en la convivència
Àmbit de la família

Àmbit laboral
Assetjament  per raó de sexe

Les agressions a la feina
Assetjament sexual

Àmbit social i comunitari

Agressions sexuals
Les agressions a l’espai públic

Assetjament sexual

Tràfic i explotació de dones i nens

Àmbits no inclosos a l’EVMC
Mutilació genital femenina

Matrimonis forçats

Violència derivada de conflictes armats

Violència contra els drets sexuals  i reproductius
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I en els àmbits que li són propis, l’enquesta hauria de fonamentar una sèrie 
periòdica d’amidaments, sobre mostra representativa, que permetin fer un 
seguiment de com evoluciona la violència masclista en el temps, contribuint a 
quantificar l’efecte final dels programes públics destinats a la seva eradicació. 

 
La importància de les enquestes de violència masclista 
La distància entre les percepcions socials i els formalismes legals és encara 
important en l’àmbit de la violència masclista. En aquest sentit, les enquestes són 
una eina important per conèixer la victimització no denunciada i la percepció 
subjectiva de les dones, i constitueixen un complement necessari de les dades 
policials o judicials, perquè les enriqueixen amb el punt de vista de les víctimes i 
del conjunt de les dones.  
 
Aquests estudis estadístics resulten insubstituïbles per a inferir el nombre de 
dones víctimes de la violència masclista durant un període de temps, hagin 
denunciat o no els fets, és a dir, per a calcular la prevalença (per exemple la 
prevalença anual). I aquesta dada, quan forma part de sèries temporals 
periòdiques, constitueix un dels millors indicadors sobre l’evolució del problema.   
 
A Espanya, l’Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha 
fet tres edicions de la seva Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres 
(el 1999, el 2002, i el 2006), amb mostres situades al voltant de les 20.000 
entrevistes telefòniques a tot el territori espanyol centrades en la violència 
domèstica. Es tracta d’una iniciativa meritòria que ha situat l’Estat espanyol entre 
els països que han adoptat sense massa endarreriments les noves tècniques de 
mesura, i que aporta també dades d’interès sobre Catalunya.  
 
Percentatge de dones maltractades en l’àmbit familiar a Catalunya, 1999-
2006   
La Macroencuesta del Instituto de la Mujer (1999-2006) assenyala una 
estabilització del problema de la violència domèstica a Catalunya, malgrat 
l’increment de les denúncies.  
 
Segons l’enquesta, el nombre de dones que es consideraven maltractades a 
Catalunya s’ha mantingut estable al voltant del 4%, mentre que les accions 
negatives masclistes, no reconegudes com a maltractaments per la víctima (el 
que l’Instituto de la Mujer denomina maltractaments tècnics), fins i tot han 
disminuït. Això suposa, si més no, una important matisació respecte a l’enèrgic 
augment de la denúncia.  
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L’enquesta que impulsa ara el Programa de Seguretat contra la Violència 
Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació haurà 
de confirmar o modificar aquestes apreciacions. 
 

Dades de la Macroencuesta del Instituto de la Mujer i dels cossos policials 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

El desenvolupament internacional de les enquestes de violència masclista 
 
La primera enquesta telefònica sobre la violència masclista es va dur a terme a 
Canadà l’any 1993 promoguda per Statistics Canada, l’agència federal 
d’estadística (equivalent al Instituto Nacional de Estadística espanyol), una 
experiència pionera que es va estendre internacionalment.  
 
Al llarg dels darrers anys a la Unió Europea, diferents països han desenvolupat 
enquestes de violència masclista d’àmbit nacional, entre ells Espanya i Andorra 
(que va utilitzar una versió adaptada del qüestionari espanyol), i també Alemanya, 
França, Itàlia, Holanda, Suècia i Finlàndia. Per la seva banda, Dinamarca, Grècia, 
Polònia i Itàlia han participat en l’International Violence Against Women Survey, 
l’enquesta internacional sobre violència contra les dones promoguda per Nacions 
Unides.  
 
En aquest línia, Anglaterra i Gal·les han optat per desenvolupar mòduls especials 
(d‘agressions sexuals, de violència domèstica...) en el marc del British Crime 
Survey. Un enfocament que també ha adoptat darrerament França, on després 
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d’haver dut a terme una enquesta dedicada exclusivament a la violència 
masclista, ha decidit desenvolupar un mòdul especial sobre violència contra la 
dona en el marc de la gran enquesta francesa de victimització (Cadre de vie et 
sécurité), que realitza cada any l’agència estatal d’estadística en col·laboració 
amb el Ministeri de l’Interior. 
 
El registre policial de la violència masclista a Catalunya l’any 2009 
 
L’any passat es van registrar a Catalunya un total de 13.910 denúncies per 
violència masclista en l’àmbit de la parella, de les quals 1.450 van ser per 
trencaments de condemna, i es van produir un total de 7.771 detencions, dels 
quals 36 van ser menors d’edat.  
 
Deu dones van morir l’any 2009 a Catalunya a conseqüència de la violència 
masclista en l’àmbit de la parella. 
 
 
Podeu trobar més informació al link del Programa de Seguretat contra la Violència 
Masclista. 
 
Per a més informació, podeu contactar amb el gabinet de comunicació del 
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació: 93 551 21 48/ 
93 551 22 69   

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.71814d7e756810c4d231c6abb0c0e1a0/?vgnextoid=f4e83d6fd2867210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f4e83d6fd2867210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

