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1. Presentació 

Aquest és un document informatiu de diagnosi en el marc d’elaboració del “Protocol 
d’actuació davant les violències sexuals en espais festius” al municipi de 
Cambrils.  

El projecte es va iniciar a mes de desembre de 2020 arran de la sol·licitud per part 
de l’Ajuntament de Cambrils d’un recurs tècnic per elaborar un Protocol de ciutat 
per abordar les violències sexuals en espais festius. L’entitat adjudicatària per 
realitzar la dinamització i redacció d’aquest recurs tècnic és el projecte Observatori 
Noctàmbul@s1 de la Fundació Salut i Comunitat, essent també la responsable 
d’implementar les accions formatives.  

L’entrega de l’esborrany definitiu del Protocol està prevista el mes d’abril de 2021 no 
essent aquesta la data de finalització d’un procés, sinó l’inici d’un seguit d’accions 
que ajudaran a una millor implementació del Protocol al llarg del temps.  

El present document és fruit de la finalització de la primera fase del procés 
d’elaboració (gener-abril 2021) essent aquesta la realització de diverses activitats 
de recerca d’informació per a la redacció d’una Diagnosi del municipi.  

  

                                 
1 https://www.drogasgenero.info/noctambulas/ 
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2. Plantejament de la Diagnosi 

L’objectiu general de la diagnosi és el de realitzar un acostament a la realitat 
del municipi i del territori per tal de conèixer la situació de les violències sexuals i 
les seves manifestacions en els espais d’oci per poder desenvolupar així, les 
estratègies i accions necessàries per a l’elaboració del protocol. La definició del tema 
a diagnosticar és el següent:  

Violències sexuals en espais festius i estratègies d’actuació comunitàries a 
Cambrils 

Al voltant d’aquesta temàtica, es plantegen 8 preguntes endreçades segons tres 
temàtiques: 

Preguntes sobre mapeig d’actors i agents 
 

Pregunta 
1 
 

Quins són els agents, actors i perfils que participen als espais festius? 

Pregunta 
2 

 
Quines dinàmiques hi ha entre els agents polític-governamental, tècnic-
administratiu i social-comunitari relacionades amb l’actuació de les 
violències sexuals en espais festius? 
 

Pregunta 
3 

 
Quines són les necessitats de cada un dels agents que interactuen als espais 
festius relacionades amb l’abordatge de les violències sexuals? 
 

Preguntes sobre dinàmiques de les violències sexuals en espais festius 

Pregunta 
4 

 
Quins són els imaginaris col·lectius al volant de les violències sexuals 
relacionades amb espais festius? 
 

Pregunta 
5 

 
Quines són les violències sexuals percebudes, viscudes i exercides als espais 
festius?  
 

Pregunta 
6 

 
Com operen les violències sexuals al voltant de la mobilitat i el disseny dels 
espais festius? 

Preguntes sobre polítiques públiques relacionades 

Pregunta 
7 

 
Quines polítiques i actuacions s’estan duent terme al municipi? 
 

Pregunta 
8 

Quines són les valoracions i les propostes que tenen els diversos agents 
implicats en els espais festius? 
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3. Metodologia 

Les tècniques de recollida d’informació utilitzades en funció dels recursos destinats i 
per respondre les preguntes plantejades, són les següents:  

Tècnica Descripció Analitzat 

i  
Anàlisi de 

dades 
estadístiques 
secundàries 

Recerca de dades relacionades amb les 
desigualtats de gènere al territori. En 
concret sobre desigualtats de gènere, 
violències de gènere, violències sexuals, 
oci i salut.  

Dades generals 
sobre Cambrils 
Comparatives amb 
altres dades de 
rellevància. 

¨  
Anàlisi 

documental 

Recerca de marc normatiu sobre les 
violències de gènere i les violències 
sexuals en les diferents escales 
competencials (internacional, 
comunitària, estatal, autonòmica i 
municipal). Recerca d’experiències, 
circuits, serveis, plans d’actuació i 
protocols que ja s’estan aplicant al 
territori per detectar buits i duplicitats.  

 
5 Plans. 
3 Protocols. 
4 Projectes. 
3 Jornades i 
Campanyes. 
2 Informes. 
 

� 
Enquesta 

Recerca de dades específiques i actuals al 
territori sobre percepció i experiències 
relacionades amb les violències sexuals, 
la reproducció d’aquestes als espais d’oci 
i el consum d’alcohol i altres drogues.  
 

1 enquesta en línia 
per internet, 
aleatòria, amb 32 
preguntes, sobre les 
dinàmiques de les 
violències sexuals en 
espais festius de 
Cambrils Mostra de 
158 persones. 

^  
Entrevistes 

semi-
estructurades 
a informants 

clau 

Entrevistes a informants amb diferents 
percepcions, coneixements i experiències 
sobre les desigualtats de gènere, les 
violències associades i els àmbits del 
context d’actuació del protocol. 

8 entrevistes a 13 
informants clau. 

ü 
Observació 

participant a 
través de 
marxes 

exploratòries 

Tècnica que consisteix en una passejada 
de dues hores per la vila quan és fosc, 
buscant aquells espais festius, ja siguin 
locals d'oci privat o espais de festes 
populars, i parlar sobre les sensacions de 
seguretat, d’inseguretat i de llibertat que 
generen a les dones.  

Marxa Exploratòria 
realitzada el 26 de 
març de 2021. 
 



 

 9 

4. Anàlisi documental 

A continuació els documents que s’han analitzat per recollir informació sobre aspectes que puguin servir d’ajuda per resoldre les 
qüestions plantejades a la Diagnosi. 

Document Nom Àmbit Descripció Aspectes a destacar 

Plans 

Pla municipal per a la 
igualtat 
d’oportunitats entre 
dones i homes.2018-
2022. Ajuntament de 
Cambrils. 

 

Igualtat 

Pla municipal per a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i 
homes. Ajuntament de Cambrils. 
Document expositiu de les polítiques 
d’igualtat i la realitat de les dones al 
municipi així com de definició de línies 
estratègiques i propostes concretes 
d’actuació a cada àmbit.  
 
 

 
A partir d’una diagnosi prèvia, al document del Pla 
s'estableixen 8 línies estratègiques amb les 
corresponents accions programades per 
treballar polítiques amb perspectiva de gènere.  
En relació amb la prevenció de violències 
masclistes i a la promoció de la salut sexual es 
troben accions concretes als àmbits de “salut i 
serveis socials”  “educatiu i escolar” “temps lliure i 
activitats esportives” i de “violència de gènere”.  
Destaquem concretament, la necessitat de difusió 
dels serveis de salut sexual i reproductiva, les 
formacions de prevenció de la violència de 
gènere a les escoles amb la participació de mares i 
pares, l’ampliació d’ofertes de lleure per infants i 
joves que fomenti el trencament de rols i estereotips 
sexistes i les activitats de formació i reciclatge   
per a professionals relacionats amb serveis 
socials, cossos de seguretat ciutadana, serveis 
sanitaris i d’altres possibles interessats/des sobre 
gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
en el seu àmbit d’actuació. 
 

Pla municipal per a 
la igualtat 
d’oportunitats entre 
dones i homes.2018-
2022. (Diagnosi) 
Ajuntament de 
Cambrils. 

 

Igualtat 

Diagnosi  Pla municipal per a la 
igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes. Ajuntament de Cambrils. 
Document d’anàlisi de la situació de les 
dones i les polítiques d’igualtat al 
municipi de Cambrils. Previ a la 
realització del Pla municipal d’Igualtat.  

 
El document presenta la diagnosi del  Pla 
municipal per a la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. Destaquem algunes dades 
demogràfiques interessants per a la nostra diagnosi 
com les dades d’origen de la població, amb un 19% 
de nacionalitat no espanyola i el percentatge de 
segones residències a Cambrils (42%). 
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Respecte a les polítiques d’igualtat que s’analitzen, 
destaquem el Programa d’Atenció a la Salut sexual i 
reproductiva de l’Hospital Lleuger, les accions “Punt 
+ Salut” i “Què en saps? Com ho veus?”. 
També, els programes cooeducatius amb perspectiva 
de gènere i algunes de les valoracions de la mateixa 
diagnosi, com la identificació de “proliferació de 
relacions violentes entre el jove” o “les mancances 
de formació en el personal docent”. 
 

Pla Municipal de 
Joventut. 2026-
2020. 

Departament de 
Joventut de 
l’Ajuntament de 
Cambrils 

Joventut 

Pla Municipal de Joventut. 
Document de planificació de l’actuació 
en l’àrea de joventut de l’Ajuntament 
de Cambrils. Recull de les idees força, 
els objectius, eixos, recursos i 
calendari d’actuació. 

 

 
El Pla Municipal de Joventut recull les actuacions 
previstes pel període 2016-2020, i per tant s’haurà 
de portar a terme la revisió de la seva implementació 
efectiva.  
Destaquem, en relació amb la present diagnosi, els 
eixos de Salut, Cultura i Oci, i les accions que en 
aquests àmbits es programen.  
En concret, el Punt +Salut, de primera atenció als 
joves en matèria de sexualitat, consums, hàbits 
alimentaris, perspectiva de gènere i relacions entre 
iguals. 
També el projecte “Què en saps? Com ho veus?”, 
d’enquestes periòdiques en centres de secundària 
sobre sexualitat, perspectiva de gènere, consums i 
hàbits alimentaris, i el Programa “L’oci és salut”.  
 

Pla local de Salut. 
2020                         
Ajuntament de 
Cambrils. 

Salut 

Pla Local de Salut. Ajuntament de 
Cambrils. Document expositiu de 
planificació de les polítiques de Salut a 
Cambrils. 

El document recull el Pla Local de Salut de 
l’Ajuntament de Cambrils. Destacar en primer lloc, 
que un dels principis interseccionals d’orientació  
del mateix és la perspectiva de gènere i la 
diversitat sexual. 

El Pla planteja 8 eixos temàtics d’actuació., i pel 
que fa  a la nostra diagnosi, destaquem l’eix 4 , 
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referent a les relacions sexuals, afectives i 
reproductives. 

En concret, assenyalem els objectius fixats de 
“promoure una sexualitat plaent i segura”, i 
“promoure relacions sexo afectives lliures de 
sexisme”.  

També s’han de destacar les accions concretes que 
inclouen tallers de sexualitat a secundària, el 
Programa Salut i Escola, el Punt de Salut i el 
projecte d’Agents de Salut amb el Punt Sexesentit.  

Perfil del Pla local de 
Salut. 2019                         
Ajuntament de 
Cambrils. 

Salut 

Perfil del Pla Local de Salut. 
Ajuntament de Cambrils. Document 
de diagnosi de la situació del municipi 
de Cambrils en termes de salut 
identificant els diferents àmbits 
d’actuació.  

El document recull els resultats de la fase de 
diagnosi de l’elaboració del Pla Local de Salut 
del municipi amb la participació de  les diferents 
àrees de l’Ajuntament i d’altres agents locals, com 
els serveis sanitaris, les entitats i associacions, o la 
població general. 

Respecte a la prevenció de violències 
masclistes i a la promoció de la salut sexual, 
es troben dades interessants per a la present 
diagnosi als àmbits d’investigació de “Estat de 
salut” i de “Salut sexual i reproductiva”.   

En concret, destaquem la valuosa informació a 
extreure amb relació a la valoració de joves i 
adolescent de les formacions d’Educació 
sexual, i les dades d’atenció als Serveis 
municipals com el SIAD i els Serveis Socials.  
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Per últim, remarcar l’enfoqui interseccional de 
l’anàlisi, així com l’observació dels determinants 
socials de la Salut com a punt de partida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocols i 
Manuals 

 

 

Protocol contra la 

violència masclista al 

Baix Camp. 2014  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Igualtat 

 
 
 
 
 
Protocol contra la violència 
masclista al Baix Camp.  
Recull dels diferents circuits d’actuació 
i recursos disponibles a la comarca en 
termes de prevenció, detecció, atenció 
i recuperació de persones afectades 
per les violències masclistes.   
 

 

 
 
 
El document centralitza els diferents circuits 
davant les violències masclistes presents tant a 
nivell municipal com comarcal i als àmbits social, 
sanitari, de seguretat, judicial i educatiu. 
El principal objectiu per tant, és assegurar 
l’actuació de manera coordinada i la 
col·laboració entre els diferents serveis municipals i 
comarcals al Baix Camp. 
 
En relació amb la present diagnosi, és fonamental 
la descripció dels Serveis d’Atenció municipal, 
en concret dels Serveis Bàsics d’Atenció Social i la 
Xarxa d’Atenció a la Víctima.  
Destaquem també l’anàlisi del Programa 
d’Atenció de la Salut sexual i reproductiva amb 
les unitats d’atenció.  
 

 

Protocol de 

prevenció i 

abordatge de 

l’assetjament sexual 

i l’assetjament per 

raó de sexe a 

l’ajuntament de 

Cambrils. 2009 

igualtat 

Protocol de prevenció i abordatge 
de l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe a 
l’ajuntament de Cambrils.  
Document que inclou la definició dels 
supuestos d’aplicació del protocol així 
com del circuit d’actuació i els 
recursos disponibles per prevenir i 
actuar davant aquest tipus 
d’assetjament a l’àmbit laboral de 
l’Ajuntament.  

El Protocol d’assetjament analitzat va ser aprovat 
en Junta de Govern en 2009 i no especifica el 
període de vigència temporal. 
Tot i que la LOIEDH no estableix un termini de 
vigència obligatori i insta a les partes negociadores 
a fixar-lo, es recomana la seva revisió i 
renovació periòdica.  
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Manual de 
coordinació per a la 
prevenció i actuació 
davant agressions 
sexistes a la Revetlla 
Jove de Sant Pere.  
2019.  
Punt SexeSentit.  
 
 
 
Departament de 
Joventut de 
l’Ajuntament de 
Cambrils  
 

Joventut 

Manual de coordinació per a la 
prevenció i actuació davant 
agressions sexistes a la Revetlla 
Jove de Sant Pere.  
Pla d’actuació del Punt SexeSentit en el 
marc del Projecte d’Agents de Salut del 
Departament de Joventut i l’Hospital 
Lleuger Antoni de Gimbernat de 
Cambrils. 

 
El manual recull els principis d’actuació del Punt 
SexeSentit per a la prevenció i actuació davant 
agressions sexistes en espais d’oci nocturn, 
concretament en la Revetlla Jove de Sant Pere. A 
més, es contextualitzen els principis bàsics 
d’actuació davant les violències sexuals, els tipus 
d’agressions I els rols assignats a cadascú dels 
agents implicats. 
 
 
 
Es defineix el circuit bàsic d’actuació i les 
derivacions pertinents. 
Assenyalar que el Punt SexeSentit està liderat per 
Agents de Salut menors d’edat (en la seva 
majoria) amb formació prèvia. Per això, la seva 
funció serà informar dels recursos disponibles 
d’atenció a la persona agredida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectes 

 
 
Marc del Pla educatiu 

d’entorn. 2018. 

 

Ajuntament de 

Cambrils. 

Departament 

d’Educació de la 

Generalitat de 

Igualtat 
Joventut 
Ensenyament 

 

Marc del Pla educatiu d’entorn. Eina 

d’intervenció educativa amb l’objetiu 

de millorar les condicions 

d’escolarització, l’educació en valors, la 

implicació de famílies i el treball en 

xarxa. 

 

 

 
El projecte part d’una breu diagnosi on s’identifica 
uns dels principals reptes a assolir i és la necessitat 
de cohesió a les aules dels diferents centres 
educatius tenint en compte la diversitat cultural i 
d’ètnia. 
També recull les línies d’actuació als diferents 
àmbits i els indicadors d’avaluació. 
 
En relació amb la present diagnosi,  resulta 
interessant el recull de projectes educatius 
existents al territori i destaquem el projecte de 
“conta contes i teatre” per la seva incorporació de 
la perspectiva de gènere, coeducativa i de la 
diversitat sexual.  
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Catalunya.  

 Memòria 2018-2019. 

Pla Educatiu 

d’Entorn de 

Cambrils. 

Ajuntament de 

Cambrils. Departament 

d’Educació  

Igualtat  
Joventut 
Ensenyament 

 

Memòria 2018-2019. Pla Educatiu 

d’Entorn de Cambrils. Recull de les 

activitats desplegades a l’àmbit 

educatiu en relació amb els objetius 

prefixats al Pla Educatiu d’Entorn. 

 

 
El document identifica totes les activitats en matèria 
educativa que s’han dut a terme als diferents centres 
educatius en aplicació del  Pla Educatiu d’Entorn 
de Cambrils. 
En relació amb la present diagnosi, destacar la labor 
de l’Escola de Famílies pel que fa al 
desenvolupament d’estratègies de la salut física, 
emocional i afectiva de les alumnes. En concret, 
respecte a les activitats específiques, assenyalar la 
importància de la “xerrada de sexualitat”, temàtica 
que és important treballar en aquests àmbits amb 
famílies com a protagonistes.  
 

  

Programa 

d’activitats en 

matèria de Salut i 

Igualtat als centres 

educatius  Memòria 

final 2019, Dossiers  

activitats 2019-2020 i 

2020-2021. 

Igualtat  
Joventut 
Ensenyament 

 
Programa d'activitats en matèria 
de Salut i Igualtat (PAMSI) integrat 
per professionals municipals amb la 
finalitat de treballar conjuntament 
professionals de la salut i docents per 
tal de convertir l'escola en un espai on 
treballar les habilitats socials dels 
infants i adolescents i, d'aquesta 
manera, promoure la salut i prevenir 
futures conductes o actituds de risc en 
relació amb la seva salut així com 
fomentar la igualtat d’oportunitats 
entre els nens/es i els nois/es.  
 

 
Respecte del  Programa d'activitats en matèria 
de Salut i Igualtat (PAMSI) s’han analitzat tres 
documents:  la Memòria final de 2019 i els Dossiers  
de les activitats 2019-2020 i 2020-2021. 
Es valora molt positivament la inclusió a les aules de 
la promoció de la salut i especialment de temàtiques 
de prevenció de les violències sexuals i els 
estereotips de gènere. 
En relació amb la present diagnosi, destaquem 
activitats desenvolupades a primària com els contes 
coeducatius i de promoció de la igualtat, A 
secundària valorem especialment els tallers sobre 
sexualitat i afectivitat, el teatre fórum de promoció 
de les relacions en igualtat i l’activitat de prevenció 
de violències masclistes i LGBTIfóbiques.  
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Document informatiu 
del Projecte d’Agents 
de Salut. 2020 
 
Departament de 
Joventut de 
l’Ajuntament de 
Cambrils. 
 

Salut 

 
Projecte d’Agents de Salut. 
Document informatiu dels principis, 
objectius i àmbits d’actuació del 
Projecte. 

 
El Projecte d’Agents de Salut va néixer el 2018 
amb el propòsit de potenciar la relació infermera del 
Punt de Salut amb la joventut del municipi. 
Al llarg de les tres edicions que s’han dut a terme, es 
van fixar diferents objectius i àmbits d’actuació. 
Així, destaquem en relació amb la present diagnosi,  
l’objectiu de formar joves en clau de salut per a que 
siguin referents en el seu grup d’iguals. I l’àmbit que 
es va incloure a la segona edició de detecció i 
prevenció de violències sexuals. 
Assenyalar que com a resultat del treball en aquest 
àmbit va sorgir el Punt SexeSentit amb la formació 
de joves de BAT I ESO en prevenció de violències 
sexuals. 
 

Jornades i 
campanyes 

Programa Jornades 

per als bons tractes 

 

 

 

2019 i 2020.  

Àrea de Polítiques 

d’igualtat 

 

Igualtat 
Joventut 

Programa Jornades per als bons 
tractes. 2019 i 2020  
Recull de les activitats de les jornades 
de prevenció de les violències 
masclistes organitzades al voltant del 
dia internacional de l’eliminació de les 
violències masclistes (25N) els anys 
2019 i 2020.  
 

 
Destaquem les activitats amb relació directa amb la 
present diagnosi, tot i que totes estan emmarcades 
en la prevenció de violències masclistes. En 
concret, del programa de 2019, l’activitat de conta-
contes per la igualtat, l’exposició “Defensores del cos 
territori” i els tallers de relació de parella saludables. 
 
 
Del programa de 2020, destaquem el conta contes 
contra de prevenció dels estereotips de gènere i el 
film documental “Placer femenino”. Totes elles per 
incidir especialment en promoure una sexualitat 
lliure i en igualtat. 
 
Respecte de les imatges que  acompanyen al 
material de difusió de les jornades. Valorem 
positivament la inclusió de missatges que apel·len a 
la responsabilitat masculina i de models diversos en 
el programa de  2020 i al·ludim a la possibilitat de 
revisió de les de 2019  per introduir models de 
parella no normatius.  
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Programa Jornades 
per la igualtat de 
gènere.  
2019 i 2020.  
 
Àrea de polítiques 
d’igualtat 

 
 
 
 
Igualtat 
Joventut 

 
 
Programa Jornades per la igualtat 
de gènere. 2019 i 2020. Recull de les 
activitats de les jornades de promoció 
de la igualtat de gènere organitzades al 
voltant del 8 de març, dia internacional 
de la dona,  organitzades els anys 2019 
i 2020.  
 
 

 
 
Destaquem les activitats amb relació directa amb la 
present diagnosi, tot i que totes estan emmarcades 
en la promoció de la igualtat. En concret, del 
programa de 2019, l’activitat per fer extensiva als 
homes la lluita davant la violència masclista i en 
2020 el taller d’educació pel trencament dels 
estereotips de gènere. 
Respecte de les imatges que  acompanyen al 
material de difusió de les jornades. 
Valorem positivament la inclusió d’imatges de dones 
amb perfils diversos. 
  

  

Campanya “Obre els 

ulls, l’amor no és cec” 

2020 Àrea de Polítiques 

d’igualtat. 

 

Igualtat 
 

 
Document gràfic de la Campanya 
“Obre els ulls, l’amor no és cec” 
2020. Eina de prevenció de les 
violències masclistes a les relacions de 
parella. 

 
El document analitzat constitueix material gràfic 
de difusió d’una campanya de prevenció de les 
violències masclistes. 
Ateses les imatges i el contingut podem destacar la 
seva circumscripció a l’àmbit de les violències en el 
marc de les parelles heterosexuals. 
La campanya promou la identificació d’agressions 
dintre de la parella, explicant els cicles de la violència 
i donant eines per evitat la seva normalització. 
També aporta recursos de suport a l’àmbit territorial. 
 

 
 
 
 
 
 
Informes 
 

 

Memòria 2019. 

Servei d’orientació i 

assessorament 

jurídic. 

SIAD de l’Ajuntament 

Igualtat 
 

 
Memòria 2019. Servei d’orientació 
i assessorament jurídic del SIAD. 
Informe de les intervencions 
realitzades pel SIAD l’any 2019. 

D’acord al document  analitzat el Servei 
d’orientació i assessorament jurídic del SIAD va 
atendre a 85 usuàries l’any 2019 amb una franja 
d’edat majoritària de 31 a 40 anys. Destaquem que 
els perfils d’usuàries en la franja de 19 a 30 és la 
minoritària. 
Respecte al perfil socioeconòmic, la majoria de dones 
ateses eren monoparentals o amb parella i fils i 
independents econòmicament. 
El motiu d’atenció més comú va ser violència en 
l’àmbit de parella o ex parella, trencament de 
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de Cambrils 

 

relació o procés de divorci i temàtiques judicials amb 
relació als fills comuns. 
No s’especifiquen intervencions concretes en relació 
amb violències sexuals. 

  

Memòria 2019. 

Servei d’Informació i 

Assessorament a les 

dones de 

l’Ajuntament de 

Cambrils.  

El Safareig 

Igualtat 
 

 

Memòria 2019. Servei 

d’Informació i Assessorament a les 

dones de l’Ajuntament de 

Cambrils. El Safareig. Descripció dels 

procediments d’actuació tant del Servei 

d’Atenció Psicològica com del Servei 

d’Atenció Jurídica  i Informe de les 

intervencions realitzades pel SIAD 

l’any 2019. 

 

 
D’acord amb el document analitzat el Servei 
d’Atenció Psicològica del SIAD va atendre l’any 
2019 un total de 147 dones (Primera entrevista, 
Nova Demanda, Seguiment). La majoria (69%) van 
ser ateses per motius de violència de caràcter no 
urgent (91%) en l’àmbit de la parella (51%). 
El tipus de violència motiu d’atenció ha sigut la 
violència psicològica i econòmica. 
Destaquem que les intervencions per violència 
sexuals han sigut minoritàries (7%) el que en 
paraules de l’informe identifica com aquest tipus de 
violència es continua invisibilitzant i continua sent 
difícil nombrar-la per a les dones.  

 Diagnosi sobre la 

percepció de les 

diversitats sexuals i 

de gènere a Cambrils 

2019 

Igualtat 
LGTBI 

 

Diagnosi sobre la percepció de les 

diversitats sexuals i de gènere a 

Cambrils. 

Document previ al Pla de Treball del 

 
El document analitzat constitueix una diagnosi de 
recerca qualitativa i quantitativa sobre la  percepció 
de les diversitats sexuals i de gènere a Cambrils. 
Cal destacar la recopilació d’accions i projectes en 
matèria LGTBIQ+ a l’Ajuntament de Cambrils. 
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Departament de 

Polítiques d’Igualtat de 

l’Ajuntament de 

Tarragona.  

Servei d’Atenció Integral a les 

diversitats sexuals i de gènere (SAI).  

 

 
 
 
 
 
Altres 
documents 
d’interès 

 

Normes 

d’organització i 

funcionament del 

Consell de dones. 

2009 

 

Igualtat 
 

 

Normes d’organització i 

funcionament del Consell de 

dones. Document descriptiu de la 

composició del Consell sectorial així 

com de les normes de funcionament. 

 

 
D’acord amb el document, el Consell de Dones va 
ser creat en 2009 emmarcat en el  Pla Municipal per 
a la Igualtat d’oportunitats de dones i homes de 
l’Ajuntament. 
És un òrgan sectorial de consulta per promoure la 
presència equilibrada de dones i homes en l’acció 
municipal. 
D’entre les seves competències destaquem la 
promoció de la participació de les dones i les 
entitats de dones al municipi i la realització 
d’activitats de sensibilització en la no discriminació 
per raó de gènere.  
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5. Entrevistes a informants clau 

Les persones a entrevistar han estat triades per la Comissió tècnica. Això s’ha decidit en 
funció d’un mapeig d’actors de persones, associacions i col·lectius on s’ha valorat que poden 
tenir una opinió, experiència i informació rellevant per elaborar una diagnosi que ajudi a marcar 
unes línies pel Protocol i les propostes d’accions a promoure.  

El projecte aprovat per a l’elaboració de la Diagnosi contempla realitzar 8 entrevistes semi- 
estructurades a un total d’informants clau.  

S’han realitzat 8 entrevistes a un total de 13 informants clau, ja que 3 de les entrevistes 
s’han fet de manera grupal. Aquestes han estat realitzades des de febrer fins a març de 
2021. Totes elles han tingut una durada aproximada entre 45 minuts i 1 hora i quart i s’han 
fet en línia. S’ha seguit el mateix guió, s’ha procurat generar un entorn informal i de confiança 
a i s’han adequat els temes a treballar segons el perfil de la persona a entrevistar. 

Els perfils proposats i les persones finalment entrevistades, han estat els següents:  

Àmbit Perfils proposats al GM Perfils entrevistats 

Polític -
Governamental 

> Regidoria Igualtat, Benestar, 
Drets Socials, Cultura, 
Seguretat, Salut, Joventut.  
 

ü Regidoria Benestar, Drets 
Socials i Salut. 

Tècnic - 
Administratiu 

> Personal tècnic d’Igualtat, 
Benestar, Drets socials, 
Cultura, Seguretat, Joventut, 
Salut, Serveis Socials.  

> Personal de Serveis d’Atenció 
a les dones (SIAD, SIE, Punts 
Liles, etc.). 

> Serveis de Seguretat Pública 
(Policia Local, Mossos 
d’Esquadra). 
 

ü Personal de Seguretat 
pública. Policia Local i 
Mossos. d’Esquadra 

ü Tècniques de Serveis 
Socials i Immigració. 
 

Social - 
Comunitari 

ü Persones i/ o representants 
d’entitats feministes i/o de 
persones amb identitats i 
expressions de gènere no 
normatives (LGTBIQ+). 

ü Persones i/o representants 
d’entitats de dones. 

ü Persones i/o representants 
d’entitats de festes populars. 

ü Persones i/o representants 
d’entitats de joves que 
participen a festes. 

ü Persones i/o representants 
d’entitats racialitzades que 
participen a festes.  

ü Membres del col·lectiu 
feminista “Les Filomenes” 

ü Metgessa de l’Hospital 
Lleuger de Cambrils. 

ü Professora Escola Municipal 
de Cambrils, experta en 
coeducació. 

ü Persona amb identitat i 
expressió de gènere no 
normatives (LGTBIQ+). 

ü Dones racialitzades 
presents a Serveis de 
suport al municipi.  
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ü Professorat. 
ü Personal Serveis Sanitaris. 

 

Privat- 
Econòmic 

> Locals privats d’oci festiu. 
> Serveis de Seguretat Privada 

relacionats amb espais festius.  
> Empreses contractes pels 

esdeveniments festius.  
 

ü Propietari Local d’oci a 
Cambrils.  

Conclusions de les entrevistes 

A continuació s’exposen el recull d’idees principals extretes durant les entrevistes 
realitzades.  

Mapeig d’actors i agents 

Àmbit polític-governamental 

> Bona predisposició a nivell polític de col·laborar en el procés d’elaboració del Protocol 
i en la seva implementació.  

> Al municipi hi ha Regidoria de Joventut, però no d’Igualtat, que comparteix àrea amb 
altres temàtiques a la Regidoria de Benestar, Drets Socials i Salut. 

> Possibilitat de replantejar la necessitat d’una Àrea política pròpia para Igualtat o amb 
major rellevància en l’organigrama polític.  

> Bona coordinació entre Regidories i entre àrees tècniques i polítiques a l’Ajuntament. 
> Possibilitat de millora en referència al treball amb Igualtat, que es fa de manera 

transversal a diferents àrees, algunes més acostumades o amb formació per fer-ho 
que d’altres. 

> Necessitat d’una coordinació entre àrees i amb Igualtat, menys puntual i que una generi 
vinculació formal d’aquestes al llarg de tot el procés.  

 “Per poder tenir una visió integral, a Igualtat se l’hauria de donar el pes que li toca. 
Potser hauria de penjar d’Alcaldia o tenir una Regidoria pròpia..” 

“La relació entre regidories és correcta i hi ha una implicació en temàtiques transversals 
com Igualtat (...) Però, és una coordinació puntual, no un treball a llarg termini.” 

“La sobresaturació de feina fa que algunes vegades perdis l’oportunitat d’implementar 
aquesta mirada (de gènere) o petits canvis. Per això, la formació és fonamental.” 

Àmbit tècnic-administratiu 

> Bona predisposició tècnica a treballar i fer seguiment del procés d’elaboració del 
protocol. 

> Coordinació puntual i transversal, especialment en temàtiques d’Igualtat, entre les 
àrees tècniques. 

> Necessitat d’una major coordinació o planificació dels projectes per implicar de 
manera efectiva a totes les àrees, com per exemple l’àrea d’immigració.  
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> Alt volum de feina a les àrees tècniques i superposició de projectes de diverses índoles. 
Necessitat d’ampliar els recursos humans disponibles.  

> Bona relació entre les àrees polítiques i tècniques de l’Ajuntament. Necessitat de 
referent a nivell polític de l’àrea d’Igualtat. 

> Interès per continuar amb la formació en perspectiva de gènere, i concretament en 
la prevenció i detecció de les violències sexuals.  

> Bona coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra amb relació a la Xarxa 
de l’Atenció a la Víctima. 

“.A vegades cadascuna fa la seva feina i no hi caus, que s’ha d’incorporar altra mirada, 
una mirada intercultural. I s’ha d’incorporar des de l’inici, perquè després, amb presses, 
és difícil.” 

“ La formació sempre és benvinguda. Els agents estan formats, a l’Escola de Policia hi ha 
formació conjunta i curso específic de Violència de Gènere. Però, sempre podem millorar” 

“La coordinació entre Policia Local i Mossos és molt bona. Fem Una reunió al mes d’Atenció 
a la Víctima, i a més el contacte telefònic és diari” 

Àmbit social-comunitari 

> Ampli teixit associatiu de caire esportiu, cultural i tradicional. 
> Necessitat de promoure altres tipus d’entitats o associacions amb vinculació de 

joves, dones, persones migrades o col·lectiu LGTBI...  
> Existència d’un col·lectiu feminista, però cap Associació de joves, LGTBI o 

representativa de la diversitat cultural del municipi. 
> Les Associacions de dones estan conformades majoritàriament per perfils de dones 

grans i actualment amb un nivell d’activitat baix. 
> El Col·lectiu feminista desenvolupa de manera autònoma activitats de sensibilització 

davant les violències masclistes i de formació en temàtiques de gènere i igualtat. 
> Expressen la falta de coordinació amb l’administració, més enllà de contactes puntuals i 

la falta d’implicació de les entitats en l’organització de la Festa Major. 
> Reivindiquen el seu rol comunitari com agents dinamitzadors al municipi. Molt bona 

acollida de totes les activitats que duen a terme, relacionades amb temàtiques de 
gènere.  

> Bona predisposició a col·laborar en l’elaboració del present protocol, oferint el seu 
coneixement situat al municipi. 

> Necessitat de xarxa entre associacions, especialment amb vinculació jove. 
> Necessitat de promoure oci juvenil alternatiu al municipi a nivell institucional, 

amb una mirada multicultural i feminista, més enllà de les propostes de caire tradicional 
i cultural. 

> A l’àmbit escolar, necessitat de continuar amb el treball de promoció de la 
cooeduació, amb compromís per part dels equips directius i suport institucional.  

> A l’àmbit sanitari. Molt bona coordinació de les professionals i interès per treballar 
dintre del circuit d’actuació davant les violències sexuals. 

> Molt bona valoració dels projectes de Salut amb vinculació de les escoles i el jovent. 
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> Valoració majoritària de la formació en detecció de violències sexuals com eina 
indispensable a tots els àmbits de l’esfera social-comunitària.  

“Més enllà de les Associacions populars i festives, que serien els Castells, Els Gegants, 
Diables i això, que entre ells sí que es coordinen. Més enllà d’això no hi ha cap xarxa 
d’Associacions. Jo crec que tot ens sentim sols a l’hora d’organitzar qualsevol acte” 

“Sempre hi ha bona rebuda de les activitats (en perspectiva de gènere) i si demanes 
col·laboració, la tindràs” 

“Seria necessari incorporar la perspectiva de gènere a l’organització de Festes Major. Fer un 
toque a les entitats i des de l’Ajuntament no s’ha fet. Amb això Cambrils va molt coix i es 
necessita visibilitzar que l’Ajuntament o qui sigui s’està movent en aquest àmbit”. 

“La coeducació s’ha de treballar a totes les escoles de manera vertebral, no com un fet 
puntual. Encara ens trobem en un punt molt inicial, tot i que s’han fet coses, te n’adones 
que estem començant el camí” 

 

Àmbit privat-empresarial 

> A nivell d’oci privat, els locals estan majoritàriament adreçats al públic de turisme 
familiar o d’oci “tranquil”, amb horaris de tancament màxim fins les 3h de la matinada. 

> Només hi ha un local amb llicència de discoteca amb horaris de tancament més enllà de 
l’esmentat.. 

> Necessitat de vinculació o dels locals d’oci entre sí i d’implicació en projectes de caire 
soci-comunitari i institucionals.  

> Proposta de potenciar la seguretat als locals d’oci, amb suport i coordinació amb la 
seguretat pública.  

> No hi ha protocol d’actuació davants les violències sexuals als espais d’oci privat. 

“ Cadascú va a la seva. L’Associacionisme no està bé explicat, ja que la coordinació 
serviria per anar tots a una, però aquí no passa” 

“ Al finals els bars són els mateixos, amb la mateixa gent, perquè és l’únic que està obert. I si 
hi vas a les 10h ja no hi puesto” 

 

Dinàmiques d’oci i violències sexuals els espais festius i entorns de Cambrils 

> Davant la limitació de propostes d’oci juvenil a nivell institucional o privat, un gran 
volum del consum d’oci es trasllada a municipis propers com Salou, Reus o Tarragona. 

> A Cambrils, l’oci és molt estacional i familiar. Amb un acusat augment dels locals 
d’oci oberts a l’estiu (des de maig fins a l’octubre). 

> Els espais d’oci estan molt vinculats a determinants perfils generacionals . El jovent fa 
poc ús dels espais d’oci privat, i es detecten dinàmiques de tipus “botellón” a la platja o 
determinats parcs. 
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> Dones racialitzades que habiten al municipi expressen un ús inferior dels espais públics 
d’oci, predominant els espais privats d’oci com festes a casa o bodes o aniiversaris.  

> L’oci està segmentat en funció de la localització al municipi. Distingim zona Port, 
amb un oci molt estiuenc però també amb moviment la resta de l’any, i la Vila, amb oci 
nocturn eminentment d’estiu.  

> La percepció majoritària respecte a les violències sexuals és que es donen en 
menor mesura al municipi (fent comparativa amb Salou) al promoure un altre tipus d’oci 
nocturn més familiar.  

> Dificultat a l’hora d’identificar les violències sexuals, especialment per part de qui les 
pateix, però també per part dels agressors 

> No hi ha coneixement de presència de violències menys tolerades socialment, però sí 
de violències sexuals naturalitzades com mirades sexualitzades, floretes, comentaris... 

> Constatem que els dos casos de violació més recents denunciats a Cambrils a les festes 
de St. Joan de 2019 i 2020, no estan a l’imaginari col·lectiu.  

> S’expressa la falta de visibilitat i llibertat sexual de persones amb identitats sexuals no 
normatives. Tot i que s’evidencia un canvi positiu a generacions més joves.  

> A nivell de seguretat, s’identifiquen zones que generen inseguretat per ser poc 
transitades allunyades dels nuclis urbans o fosques. També s’assenyala la platja, lloc poc 
il·luminat i que es fa servir com espai d’oci.  
 

“ Cambrils no és Salou, aquí hi ha molt poca cosa. Hi ha quatre pubs i tanquen aviat, i 
discoteques crec que no hi ha ninguna que jo sàpiga. Lo que hi ha són festes puntuals, a l’estiu, 
amb 4 grups de música i poca cosa més” 

“Ho tenim normalitzat, per exemple passes per grups de nois i et xiularan i et diran coses i no 
fem res. I de festa ens coneixem tots i també ho normalitzem perquè sabem que tal és així, 
sempre fa lo mateix o va borratxo” 

“No tenim detectades violències sexuals, perquè hi ha menys vida de festa i potser també 
perquè no sabem identificar-les” 

“Sempre intentem tornar a casa acompanyades, intentem fer rutes. No m’agrada tornar sola 
de nit i si alguna vegada m’ha tocat, ho he fet a pinyó, ràpid o trucant a alguna amiga” 

 

Polítiques públiques implementades a Cambrils respecte la temàtica 

> Presència de campanyes i jornades institucionals de prevenció de violències 
masclistes i promoció de la igualtat, vinculades a dates de visibilització col·lectiva (Dia 
de la dona, de l’erradicació de les violències masclistes, de la visibilització LGTBI...) 

> Desenvolupament de programes educatius amb activitats puntuals de prevenció e 
violències masclistes i promoció de la igualtat. 

> Compromís de treball des de l’àrea de Salut amb perspectiva de gènere i apropament 
al jovent a les escoles i instituts. Implicació de la joventut com agents de canvi al 
programa Agents de Salut. 
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> Coneixements diferents en funció de l’àrea d’acció i responsabilitat de les polítiques 
públiques amb temàtiques de gènere i igualtat 

> Necessitat de fomentar el coneixement social dels Serveis d’Atenció (SIAD, SAI) i del 
circuit d’atenció davant de violències masclistes. 
 

“He de transmetre la felicitació a Cambrils per la feina que està fent, perquè costa. Salut i 
Escola porten molts anys treballant amb molt bona feina. Si destines recursos, les coses 
surten” 

“A nivell de gènere es fan coses i la gent s’implica. Sempre esperem les jornades i el 8M, 
sempre hi ha compromís de l’Ajuntament” 
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6. Comissió Participativa 

La Comissió Participativa és el grup de treball dissenyat perquè sobretot l’àmbit social-
comunitari tingui la possibilitat de participar, aportant percepcions sobre l’estat de la qüestió, 
deliberant i aportant propostes pel Protocol o el Pla d’abordatge. La primera sessió d’aquest 
grup de treball és sobre marc teòric feminista i idees sobre la diagnosi. 

Fitxa de la sessió 
Acció Sessió 1 Comissió Participativa.  
Data i lloc 11 de març de 2021. Telemàtica.   
Nombre de 
participants i 
perfils 

6 participants.  
Perfils: Membres de Col·lectiu Feminista, propietaris locals d’oci 
o vinculats als espais festius, dones a títol individual.  

Descripció 

La Comissió Participativa és un grup de treball obert a totes 
les persones del municipi que vulguin participar a l’elaboració 
del protocol.  

Està contemplada en tres sessions de treball, de les quals la 
primera és perquè les persones participants entenguin 
l’aproximació teòrica des de la qual s’emmarcarà l’elaboració del 
Protocol i elaborin unes idees bàsiques sobre com perceben les 
dinàmiques concretes de les violències sexuals en espais 
festius del municipi.   
 

Continguts 

La sessió va consistir en una explicació del procés d’elaboració del 
protocol, de les funcions de la Comissió Participativa, una 
aproximació al marc teòric i la detecció i, finalment, l’elaboració 
d’una petita diagnosi sobre les dinàmiques pròpies de les 
violències sexuals en espais festius al municipi de Cambrils.  
 

Canals de 
difusió 

Es va fer de la convocatòria per mailing i contacte telefònic 
amb totes les entitats que es pensava estarien interessades. Es 
va fer especial èmfasi perquè assistissin a la sessió, a través 
d’altres canals informals, a col·lectius feministes i entitats amb 
perspectiva de gènere, entitats culturals que participen 
activament o organitzen activitats festives a Cambrils. 
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Conclusions de la diagnosi de la Comissió Participativa 

A continuació s’exposen el recull d’idees principals extretes durant la primera sessió de la 
Comissió Participativa. En aquest cas, el recull està endreçat segons temàtiques més obertes 
que a les entrevistes a informants clau.   

Tema Idea recollida 

Festes populars 

>  L’organització de les festes populars és exclusiva de 
l’Ajuntament amb les entitats culturals o tradicionals.  

> Es planteja la necessitat d’ampliar l’oferta d’oci a les 
festes per al públic jove amb mirada multicultural i 
feminista. 

> Les festes amb més afluència de gent a Cambrils són: 
Festa Major d’estiu, Sant Joan, Sant Pere i la Festa de la 
Mare de Déu camí, 
 

Seguretat 

> Es plantegen elements que generen inseguretat, 
especialment a les dones, com la falta d’activitat a 
determinades zones del municipi (carrers buits)o els trams 
foscos.  

 

Violències 
sexuals més 

normalitzades 
durant festes 

 

>  Comentaris masclistes i homòfobs, fins i tot entre colles 
d’amics i amigues i emparats en la confiança i familiaritat. 

> Convidar a copes esperant una devolució de caire sexual, 
insistències davants de negatives. 

> El concepte “violència sexual” s’associa només a 
violències expressament rebutjades socialment i no tant a 
les més naturalitzades.   

> El consum d’alcohol i d’altres drogues s’assenyala com 
causant de conductes violentes, sexuals o no sexuals en el 
cas dels homes.  

Associacionisme 
 

>  Representació de col·lectiu feminista amb perfils d’edats 
diversos, i molta activitat, especialment abans de la 
pandèmia de COVID19. 

> Falta de vinculació associativa entre locals d’oci privat.  

Locals privats 
d’oci nocturn 

 

> Predisposició de treballar en l’elaboració del protocol, tot 
i adreçar-se als espais d’oci públic. 
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> Locals amb públic més familiar o perfils d’edats més 
elevats i amb horari de tancament al voltant de les 3h de la 
matinada. 

Urbanisme i 
mobilitat 

 

>  Molta mobilitat a municipis propers, especialment a 
Salou, per gaudir de l’oci nocturn. Bona comunicació 
mitjançant autobús, en cotxe o fins i tot caminant. 

> Divisió del municipi principalment en dues zones, Vila i 
Marina, amb molta diferència d’activitat nocturna sobretot 
a l’hivern.  

Sensibilització i 
polítiques 
publiques 

 

> Campanyes i jornades institucionals de prevenció de 
violències masclistes i promoció de la igualtat, vinculades 
a dates de visibilització col·lectiva (Dia de la dona, de 
l’eradicació de les violències masclistes, de la visibilització 
LGTBI...) 

 

Atenció 

> Serveis d’Atenció (SIAD i SAI) disponibles al municipi, 
amb atenció d’assessoria jurídica i psicòloga per casos de 
violències masclistes. 

> Necessitat de major difusió d’aquests serveis, 
especialment entre la gent jove i per casos més enllà de 
violències masclistes per part de la parella o ex parella.  
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7. Observació participant a través de Marxes Exploratòries  

A continuació s’exposa un recull dels resultats principals respecte a la configuració de 
l’urbanisme i de la mobilitat relacionada amb els espais i entorns festius de Cambrils.  

7.1 Resultats de les Marxes Exploratòries realitzades a Cambrils 

D’acord amb els informes que s’han realitzat per part del Col•lectiu Punt 6 de les Marxes 
exploratòries realitzades a Cambrils, presentarem les principals recomanacions per a la millora 
de la percepció de seguretat extretes de l’informe i diferenciant l’àmbit al que es refereix cada 
idea. 

ENTORN SENYALITZAT 

ü Mapes i informació que mostrin les xarxes quotidianes diürnes i nocturnes a nivell de 
barri incloent els serveis en cas de violència masclista 

ü Per visibilitzar les zones d’oci i treball nocturn i millorar la vida quotidiana de les 
persones que utilitzen la ciutat de nit, es poden elaborar i ubicar mapes de la xarxa 
quotidiana nocturna en barris on es concentri aquest activitat. En aquests mapes es 
poden assenyalar serveis i equipaments que ofereixin serveis a la nit, serveis públics 
quotidians (lavabos públics), rutes accessibles i segures, així com rutes alternatives, 
informació sobre la xarxa de mobilitat. En general, això també es podria aplicar al 
funcionament de la ciutat de dia, ja que les dones expliquen que no hi ha senyalització 
per a les persones que van a peu. 

ü Senyalització no sexista i diversa en espais d’oci nocturn 
ü Utilitzant iconografia que inclogui diferents sexes, evitant estereotips de gènere, 

representant diversitat d’edats i cossos, evitant patrons estètics normatius i utilitzant 
un llenguatge no sexista als cartells i altres senyalitzacions. 

ü Una de les propostes concretes que ha sortit en aquesta línia ha sigut la necessitat de 
poder treballar en alguna ordenança o guia de recomanacions per a la comunicació 
no sexista d’entitats i negocis, per tal de poder garantir una publicitat respectuosa amb 
les dones i sobretot en la promoció de locals d’oci. 

ENTORN VISIBLE 

ü Il·luminació per a vianants contínua distribuïda de manera homogènia i sense 
obstruccions 

ü Posant il·luminació a les voreres, les interseccions, els punts d’accés amb 
senyalització que il·lumini els recorreguts a peu i garantint el seu manteniment i 
funcionament en tot l’horari nocturn. Evitant elements que obstrueixin la llum de les 
faroles (vegetació, publicitat, ornamentació), així com contrastos entre zones molt 
il·luminades i poc il·luminades, tant en els espais públics com en l’entorn dels locals i 
zones d’oci. Tenir en compte, no només la quantitat d’elements, sinó també la 
sevaintensitat. També garantir que la il·luminació funcioni de manera continuada durant 
tot l’any, sense talls d’enllumenat a certes zones durant determinats períodes o dies de 
l’any. 
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ü Hi ha espais de les zones d’oci on hi ha poca il·luminació i són zones que es fan 
servir de nit, per això s’ha de cuida la continuïtat de la il·luminació per a millorar la 
percepció de seguretat. 

ü Continuïtat dels recorreguts i connexió visual entre els espai de l’entorn d’oci 
nocturn 

ü Dissenyant recorreguts a peu que connectin les zones i local d’oci amb zones 
d’aparcament, de forma segura amb visibilitat, il·luminació, dissenyant espais oberts 
sense racons, àrees amagades, murs cecs o espais abandonats. Als portals dels 
habitatges i altres edificis, evitant racons on es puguin amagar persones i produir 
agressions (es podria revisar l’ordenança de construcció d’habitatges per garantir que 
els nous portals es construeixin a peu de carrer). Cal revisar també la il·luminació de 
tots els aparcaments públics. 

ü Canvi o adaptació del mobiliari urbà, vegetació i altres elements que obstaculitzin 
la visió 

ü Evitant mobiliari urbà, vegetació, ornamentació i elements de publicitat o senyalització 
que obstaculitzin la visió de les persones que van caminant o per a que les vegin 
des dels vehicles. Per exemple, els contenidors de reciclatge de grans dimensions, les 
tanques o arbustos o altres elements d’alçada superior a 1 metre que divideixen els 
espais públics en seccions i que dificulten parcial o totalment la visibilitat. 

ü Parades de transport públic i sortides d'aparcaments públics transparents 
ü Dissenyant aquests elements de manera que no obstaculitzin la visibilitat de l'espai 

públic ni generin percepció d'inseguretat dins dels mateixos, amb materials 
transparents, sense que siguin tapats per cartells publicitaris o altres obstacles. 

ENTORN VITAL 

ü Proximitat entre els diferents usos quotidians.Distribuint els habitatges, els 
serveis i els equipaments, relacionats i prop entre si, de manera que sigui possible 
connectar-se a peu a través d'una xarxa quotidiana, que sigui percebuda com a segura 
tant de dia com de nit. Procurant l'existència d'alternatives de vianants dins el teixit 
urbà per facilitar l'accés i connexió entre diferents usos. Diversificant les activitats, en 
espais públics, per tal que no es monopolitzin els espais i puguin acollir diversitat de 
persones i activitats. 

ü Planificació urbana a escala de barri amb barreja d'usos, evitant la 
monofuncionalitat i incentivant el comerç de proximitatPromovent la barreja d'usos 
a través de la normativa i el disseny, procurant que aquesta barreja inclogui 
comerços de proximitat, equipaments, espais d'ús comunitari, diferents espais de 
treball, etc. Incentivant el comerç de proximitat mitjançant ajudes, campanyes, cuidant 
que les grans superfícies comercials no monopolitzin el consum. 

ü Millora de les zones d'estacionament del vehicle privat.Buscant alternatives als 
aparcaments subterranis o en grans extensions lliures i aïllades, pel seu cost i 
percepció d'inseguretat, per exemple, l’aparcament que hi havia a l’Ateneu Juvenil. Per 
exemple, amb espais per a l'aparcament col·lectiu connectats visualment amb altres 
usos, edificis d'aparcaments amb plantes baixes comercials o equipaments. 
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ENTORN VIGILAT 

ü Disseny segur en els espais d'accés a l'oci nocturn.Tenint en compte la localització i 
connexió dels espais d'entrada i la mobilitat entre els espais d'oci i el transport, 
amb un disseny que eviti racons i zones fosques i amb recorreguts alternatius. 

ü Disseny de les façanes i accessos amb "ulls" al carrer i espais de relació. 
Dissenyant els edificis amb fronts de façana alineats per evitar racons, garantint 
la continuïtat constructiva i evitant murs cecs que donin als espais públics. Evitant situar 
entrades contínues de garatges que generin murs cecs, sense activitat i racons. 
Col·locant finestres i portes que serveixin d’ "ulls" als espais comuns de relació i al 
carrer; construint plantes baixes amb materials transparents o permeables que 
permetin veure de dins cap a fora i de fora cap a dins o obrint murs existents. 

ü Eliminació de murs cecs en recorreguts dels carrers de la xarxa quotidiana nocturna. 
Evitant murs continus sense finestres ni altres usos com algunes tanques de parcs, 
façanes d'edificis, etc., de manera que permetin veure les activitats que hi ha darrere. 
En els casos que siguin façanes d'edificis en desús, per exemple aprofitar les superfícies 
dels murs per art urbà com grafits o murals per afavorir la percepció de seguretat, 
sempre tenint en compte els criteris no sexistes i de diversitat, i incloent a diverses 
dones artistes. Quant no es puguin eliminar aquests murs, ubicar miralls per tal 
d’eliminar punts cecs o racons. 

ENTORN EQUIPAT 

ü Canvi o adaptació dels carrers i el mobiliari urbà o altres elements a les voreres 
ü Millorar el paviment de les voreres i la seva adaptació a la vegetació existent, per 

al que no hi hagi desnivells que facin difícil caminar per aquestes o que sigui susceptibles 
de caigudes. Treure els elements urbans de les voreres (fanals, contenidors, 
terrasses...) que són obstacles perquè aquestes puguin ser transitables i accessibles 
per a tothom. I en aquells carrers que ho permetin, ampliant la vorera per tal que 
permeti el pas de persones, cotxets i cadires de rodes. Cantonades amb passos de zebra 
a nivell de les voreres i il·luminació enfocada cap a les voreres. Dotats de bancs per 
poder fer parades als recorreguts, vegetació, ombres, papereres, fonts d’aigua, així 
com altres elements que faciliten la vida quotidiana. Prioritzant l’accessibilitat universal 
als carrers de la xarxa quotidiana quan no es pugui garantir a tot l’entorn i senyalitzant 
els carrers i recorreguts que són accessibles. 

ü Una de les propostes concretes en aquest sentit que ha sortit en una de les marxes 
ha estat la promoció de camins escolars, ja que el municipi de Cambrils és un entorn 
molt favorable per poder-ho treballar, basat en altres models d’altres ciutats, i combinat 
amb l’ús de la bicicleta i conjuntament amb la xarxa de comerços. Aquesta iniciativa 
hauria d’anar acompanyada d’un procés de diagnòstic urbà per tal d’avaluar on 
implementar-ho. 

ü Punts d'ajuda en les diferents zones d'oci nocturn. Creant una xarxa de serveis 
que proveeixi informació i ajuda a les dones en relació a la prevenció, 
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sensibilització i resposta a la violència masclista. Aquesta xarxa podria incloure l’auto-
organització d’activitats per grups de dones per visibilitzar la problemàtica i com a 
estratègia per a re-apropiar-se de la nit, que podrien estar vinculades a un punt lila o 
un servei d’atenció i informació. També incloure espais d'ajuda, a través de la ubicació 
d’intèrfons connectats a una xarxa de vigilància que complementin la vigilància informal 
i proporcionin atenció en horaris nocturns o quan altres serveis no estan disponibles. 

ENTORN COMUNITARI 

ü Participació de veïnes i veïns a les transformacions urbanes. Donant continuació a 
la participació activa de veïnes en la priorització de necessitats al municipi i el disseny 
d’espais públics per promoure l’apropiació d’aquests espais. Promovent la participació 
de grups formals i informals de dones actives al municipi que actuïn com grups motors 
de participació, per tal d’incorporar el coneixement de la vida quotidiana, del treball 
domèstic, de cures i les percepcions diferenciades de seguretat. 

ü Elaboració d'auditories de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en 
àmbits d'oci nocturn. Les Auditories de seguretat urbana amb perspectiva de gènere 
són una eina de diagnòstic urbà, basada en una anàlisi integral dels aspectes socials, 
físics i funcionals que condicionen la percepció de seguretat en l'espai aplicant una 
perspectiva de gènere interseccional. Impliquen un treball conjunt entre personal 
tècnic, organitzacions de dones, altres organitzacions de la societat civil i persones que 
treballen en el territori, en col·laboració amb un equip facilitador i redactor de 
l'Auditoria. Es desenvolupa aplicant un repertori d'eines i mètodes participatius per 
obtenir informació sobre com impacta la seguretat en la vida quotidiana de les persones 

ü Regulació d'imatges i textos en els entorns d'oci nocturn per evitar continguts 
sexistes i discriminatoris. Desenvolupant una normativa que reguli l'ús d'imatges i 
textos en els espais d'oci nocturn prohibint aquells que difonguin missatges sexistes 
que objectiven o revictimitzen a les dones o siguin discriminatoris segons l'edat, origen, 
ètnia, classe o identitat sexual. 

ü Promoció de xarxes d'autodefensa feminista. Promovent la creació i el suport a 
aquestes xarxes perquè les i els joves es puguin organitzar i lluitar per espais d'oci 
nocturn lliure de violència masclista i que no siguin heteronormatius. 

ü Promoció i conscienciació per la seguretat vial. Una de les propostes concretes 
que ha sortit en una de les marxes és la necessitat de conscienciació de la importància 
de l'educació vial per la seguretat urbana, tenint en compte la promoció de l’ús de la 
bicicleta com a model de mobilitat, i sobretot enfocat a infants per tal d’incorporar 
aquesta perspectiva per generar un entorn més segur, comunitari, i entorn a les formes 
de mobilitat sostenible.  
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8. Enquesta 

Informació bàsica sobre el qüestionari realitzat:  

> Qüestionari online, aleatori, accidental, no representatiu. Mostra tendències. 
> Difusió a través de pàgina web oficial de l’Ajuntament, xarxes socials, diaris digitals, 

llistat de correus interns de personal de l’Ajuntament, llistat de correus d’entitats 
registrades. Suport amb difusió informal a través de mòbils particulars entre grups 
d’iguals.  

> Període de recull: obert per contestar des de 8 de febrer a 8 de març de 2021 (1 
mes) 

> Mostra de 158 persones que han respost. 
> A Cambrils hi ha 34.734 habitants censats, dels quals el 48,9% estan identificats 

com a homes i el 51,1% com a dones.  
> Dividida en 7 apartats: informació general, espais festius, mobilitat, percepció sobre 

violències sexuals, violències presenciades, violències viscudes, violències exercides, 
actuació commutaria.   

A continuació l’explotació de dades i gràfiques essencials per tema i pregunta:  

Informació general 

 

Dades sociodemogràfiques 

Al primer apartat sobre informació general es pot observar el numero i percentatge de persones 
que s’han identificat com a dones (128 respostes, 81% de la mostra) i com a homes (30 
respostes, 19% de la mostra). Al ser un qüestionari aleatori, accidental, acostuma a passar 
amb les temàtiques de gènere que les dones mostren més interès i participen més a les 
activitats que es proposen.  

 

81%

19%

Gràfica 1. Amb quin gènere t'identifiques? 

Dona

Home
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Les dades segueixen la mateixa tendència de resposta obtingudes a les recerques anuals de 
l’Observatori Noctámbul@s, fet que es pot interpretar sota l’argumentació que: tot i que als 
últims anys es pot percebre un augment del rebuig i preocupació per les violències sexuals i 
masclistes a nivell social (i on cada cop hi ha més homes que prenen consciència de la gravetat 
del fenomen), aquesta preocupació continua essent majoritària entre la població femenina 
ja que és justament la que en pateix les conseqüències. I és aquesta la població que es troba 
més mobilitzada en les diferents estratègies que miren de fer-hi front: ja sigui tant des de 
l’activisme feminista com en la participació activa en estratègies que s’articulen des de les 
administracions locals.  

 

 

 

L’edat més posada al qüestionari ha estat la franja ‘entre 15 i 19’ anys, que representa el 
29% del total de la mostra (37% d’homes i 27% de dones). La franja d’edat ‘entre 20 i 24’ 
ha estat la segona més posada al qüestionari, un 14,6% del total de la mostra (16% de dones 
i 7% d’homes) i, per últim, la franja d’edat ‘entre 45 i 49’ suposa el 14% de la mostra (14% 
de dones i 13% d’homes). Com a dada a destacar cal advertir que el 20% de les persones 
identificades com a homes se situen en la franja d’edat ‘entre 25 i 29’ anys. 

 S’ha de dir que més de la meitat de la mostra, concretament el 53% del total, se situa 
en una franja d’edat que va dels 15 als 29 anys.  
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Gràfica 2.  Nombre de persones per franja d'edat i gènere
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Les respostes sobre la preferència, opció o orientació sexual mostren un clar predomini de 
les persones que es declaren heterosexuals (93% d’homes i 77% de dones), evidenciant 
l’heteronormativitat que orienta a la majoria de la població cap a aquesta opció, esdevenint 
l’heterosexualitat com a la única opció normal i natural segons l’imaginari hegemònic.  

L’heterosexualitat obligatòria exclou a aquelles persones que no encaixen dins dels paràmetres 
de normalitat heteropatriarcals, facilitant que es puguin exercir violències sobre elles.  
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Gràfica 3. Preferència, opció o orientació sexual 
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A la pregunta de si vius, estudies o treballes a Cambrils, la resposta majoritària es ferma, 
el 96,2% de la mostra respon sí (100% d’homes i 95% de dones) i només el 4% restant de la 
mostra (5% de dones) respon negativament a la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la zona de La Vila de Cambrils viu la majoria de les persones que han respost el 
qüestionari, el 42% de la mostra, seguit de La Marina, amb el 23%, i de la zona de les 
urbanitzacions de Llevant, amb gairebé el 20% del total.  

23%

42%

20%

4%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Zona La Marina Zona La Vila Urbanitzacions de
Llevant

Urbanitzacions de
Ponent

No visc a Cambrils

Gràfica 5. A quin barri o zona de Cambrils vius? 
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Gràfica 4. Vius, estudies o treballes a Cambrils? 
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Mobilitat i espai públic 

 

 

 

 

 

 

Sobre la mobilitat entre espais de festa observem que el cotxe i anar a peu o cadira de 
rodes són els mitjans de transport majoritaris entre les persones que han respost el 
qüestionari. Cal assenyalar com són les dones les que amb major freqüència es mouen 
caminant o amb cadira de rodes.  

Les dades recollits són en aquest sentit semblants a les d’altres enquestes on es reflecteix que 
les dones són usuàries en major mida i amb més freqüència del transport públic i dels 
modes de mobilitat activa. 
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Gràfica 6. Com t'acostumaves a MOURE per anar i tornar dels espais 
festius de Cambrils? Per gèneres i sense resposta "mai".

Sempre Molt sovint Algunes vegades Poques vegades



DIAGNOSI�Cambrils  
Violències sexuals en espais festius                                           

 

 
 

37 
 
 

 

En aquesta gràfica es fa precís destacar les següents dades: 

- Una gran majoria de les dones enquestades, el 88%  afirmen haver tingut sensació 
d’inseguretat quan es desplaçaven soles de nit, mentre que els homes un 33%. 

- El doble de dones que d’homes, el 81% de dones enfront del 40% d’homes, han tingut 
sensació d’inseguretat quan han passat per un carrer poc il·luminat. 

- Gairebé el triple de dones que d’homes, el 79% de dones enfront d’un 27% d’homes, ha 
tingut sensació d’inseguretat desplaçant-se d’un espai festiu a un altre o a casa quan han hagut 
de passar per un carrer poc concorregut.  

- Més del triple de dones que d’homes expressen haver tingut sensació d’inseguretat si han 
hagut d’esperar molta estona a la parada de transport públic de nit, un 68% de dones 
mentre un 20% d’homes.  
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Gràfica 7. Has tingut sensació d'inseguretat quan et desplaçaves caminant 
d'un espai festiu a un altre o quan tornaves a casa en alguna d'aquestes 

situacions? Per gèneres i resposta "sí".
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De la gràfica 8 es pot concloure que els homes són el principal motiu que provoca sensació 
d’inseguretat a les dones enquestades.  

El 70% de dones enquestades expressen por a ser agredides sexualment per part 
d’homes i un valor molt semblant respecte de la por que expressen a ser agredides físicament 
per part d’homes, un 64% de dones. 

Així mateix, la sensació d’inseguretat és més comuna entre les dones en la resta de motius 
que recull l’enquesta. 
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De la gràfica 9 s’ha de destacar: 

- Una majoria molt ampla de dones expressen que, com a estratègia, fan servir el mòbil 
per a evitar ser assetjades, molestades o agredides mentre caminen pels espais de festa durant 
la nit, un 86% de dones enfront d’un 30% d’homes.   

- Així mateix, un 85% de les dones enquestades manifesten que porten les claus de casa 
a la mà quan tornen de nit dels entorns festius de Cambrils, enfront del 23% dels homes. 

- Per últim, el 76% de les dones enquestades miren sempre d’anar acompanyades per la 
nit, enfront del 30% d’homes. 

Cal donar importància a les experiències de les dones quan tornen a casa i, com a font de 
informació per sensibilitzar, és interessant explicar la quantitat d’estratègies diverses que 
moltes dones fan servir.  
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Cambrils, ABANS DE LA COVID? Per gèneres i resposta 
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Figura 1. Si has marcat ALTRES, quines altres estratègies has fet servir per millorar 
la teva sensació de seguretat en aquesta situació? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre les estratègies assenyalades, destaquem per la repetició en el nombre de respostes 
“enviar l’ubicació durant el camí o whatsapp al arribar a casa”, “córrer o caminar ràpid”, “mirar 
al voltant” o “evitar llocs poc concorreguts com parkins” 

 

Pregunta oberta. Si vols, aquí pots afegir un comentari sobre si hi ha alguna zona del 
municipi que et generi sensació d'inseguretat quan hi passes caminant de nit (en cas 
que sí: quina és? Per què et genera inseguretat?). 

A continuació transcrivim de manera literal els llocs concrets afegits i els motius vinculats. 
Però avancem que les respostes més repetides tenen a veure amb llocs com “l’eixample”, 
“l’estació” o “La Vila”.  

- Urbanitzacions com llosa 

- Tots els carrers allunyats de zones principals ben il.luminades (riera/passeig salle, port, 
rambla jaumeI)generen inseguretat  

- Por la zona donde esta correos (la pequeña que hay yendo hacia la Llosa) y la via del tren 
vieja. Al pasar la via del tren hay una zona de arena, donde hay una bajada de tierra que por 
la noche nunca hay iluminación. 

- El tram del vial entre el poble i la urbanització Molí de la torre per què es un tram molt poc 
concorregut especialment de nit, amb zones arbolades i descampats i poca il·luminació També 
a la propia urbanització la qual te una il·luminació molt deficient 
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- Del náutico a la vía del tren  

- Un pequeño camino que hay desde la rotonda de al lado de la Ermita a la N-340 

- Estació d'autobusos, pas via moli de la torre, etc (per iluminació)  

- L’aixampla, sempre hi han jaleos. 

- Riera de cambrils mediterránea, no está alumbrado 

- La zona de l’ajuntament de nit i la zona del parc del pinaret de nit 

- Cambrils Pueblo, porque hay un hombre que acosa a las mujeres por esa zona. 

- L,aixample, la vila ... on no hi ha gent. I depent de la gent tqmbe 

- Zona vilafortuny o Cambrils nou 

- Barri de l'Eixample platja, C/Cristòfol Colom i aquella zona 

- Zona de l'antiga estació de tren/bus, zones de la Llosa, Cambrils nou, el principi del c/Cristòfor 
Colom, etc.  

- La llosa. El Carrer orquídies 

- Plaça del Setge( zona de actividad física)frente al restaurante El Portal 

- Los puentes, debajo de juntan a tomar y fumar diferentes cosas y en la zona de los institutos, 
siempre se juntan y está oscuro. 

- El carrer colom, molta. Els descampats on aparco el cotxe... Etc 

- Vial de Cambrils-Molí de la Torre i la pròpia urbanització 

- El vial de Cambrils, molts cops hi ha poca iluminació quan es fa fosc 
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Dinámiques d’oci i espais festius: festes populars i locals oci nocturn 

 

Com podem observar en la gràfica 10, l’alcohol és la substància més consumida per part 
de les persones que han fet el qüestionari, gairebé el 50% ho consumeix sempre o molt sovint. 
S’observa així mateix com el consum i la freqüència de la resta de substàncies descendeix 
notablement.  

Les dades qualitatives i qualtitatives analitzades per l’Observatori Noctámbul@s al llarg dels 
cinc informes publicats, permeten concloure que la droga més present a les situacions de 
violència sexual és l’alcohol5. Aquest d'una banda, actua com a droga depressora que pot 
reduir o fins i tot fer desaparèixer la capacitat de reacció de la persona agredida; per 
altra banda, pot actuar com a deshinibidor del potencial agressor. Alhora, a nivell social 
la lectura que es fa de les persones que consumeixen alcohol (i altres drogues) té una forta 
càrrega de gènere: mentre legitima i desresponsabilitza als homes que el 
concumeixen (al ajustar-se el seu consum al model de masculinitat hegemònica), 
penalitza i culpabilitza a les dones que el consumeixen al transgredir la norma de 
gènere que genera l’espectativa de la moderació i autocontenció femenina.  
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En aquesta gràfica número 11 podem apreciar com dones i homes coincideixen en allò que 
entenen com a una nit ideal, mostrant majoritàriament el seu interès a divertir-se amb amics 
i amigues, amb el 97% d’homes i el 95% de dones que s’expressen en aquest sentit. 

 

Respecte de l’assistència a espais festius de Cambrils abans de la crisi de la covid-19 és 
més freqüent pel que fa als homes respecte de les dones, però, en línies generals podem 
observar que és molt semblant en tots dos gèneres.  
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A la gràfica 13 podem observar com, en línies generals, els resultats mostren una freqüència 
molt semblant entre dones i homes a l’hora de anar als espais festius de Cambrils. 
S’observa, però, que són els homes els que en major mida acostumen a sortir a més espais de 
festa i amb una freqüència major. Els llocs festius més freqüentats són activitats de festes 
populars (nocturnes o diürnes) , els bars i les festes a cases.  
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Gráfica 13. Ara més concretament: A quins espais festius de Cambrils 
acostumaves a anar i amb quina freqüència (ABANS DE LA COVID19)? 

Per gèneres i sense resposta "mai".
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Arran de la pandèmia originada per la covid-19 és evident que els hàbits de socialització hi 
han canviat notablement, i aquesta gràfica 11 ho mostra perfectament.  

Més de meitat majoria de les persones enquestades no han assistit a espais festius 
de Cambrils en l’últim any i el 90% de les dones i el 87% dels homes no han anat mai o 
ocasionalment a espais festius durant l’últim any.  
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Gráfica 15. A quins espais festius de Cambrils acostumes a anar i 

amb quina freqüència hi has assistit al llarg de l'últim any, durant la 
covid-19? Per gèneres i sense resposta "mai" i "no he freqüentat cap 

espai festiu".
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 En la gràfica 15 podem comprovar que, en línies generals, les respostes sobre 
l’assistència a espais festius i la freqüència al llarg de l’últim any durant la crisi de la covid-19 
assenyalen un comportament en general molt semblant entre dones i homes. Els bars i les 
festes a cases particulars apareixen com als espais festius més concorreguts, però, 
igualment amb una freqüència molt baixa. 

Figura 2. Si vols, aquí pots afegir un comentari sobre els espais festius del municipi 
als quals acostumaves a anar (ABANS COVID19) i que ara acostumes a anar 
(DURANT COVID19). 

A continuació, es representen a partir d’un núvol de paraules les respostes a aquesta pregunta 
oberta al qüestionari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es pot observar, s’aprecia una diferència entre les respostes referides a espais 
festius abans i durant la COVID. Entenem que paraules com “Salou” , “discoteques” o llocs 
festius concrets com “Tropical”, “Hall” o “Caoba” tenen més a veure a la prepandèmia. Mentre 
que paraules com “casa” o “terrazas” ens parlen de l’escenari actual.  
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Percepció de les violències 

 

 

La primera gràfica d’aquest apartat ens mostra que la majoria de formes de violències 
sexuals són percebudes com a formes de violència, amb més fermesa per part de les dones 
enquestades respecte dels homes en totes i cadascuna de les formes de violència.   

Es destaca el següent:  

- Un 37% dels homes enquestats estan totalment o parcialment en desacord en considerar 
que les bromes masclistes amb contingut sexual siguin violència sexual. Un 16% de dones 
tenen la mateixa consideració.      

-  Un 30% dels homes enquestats afirmen no estar d’acord en considerar les mirades 
sexuades i continuades no desitjades com a violència sexual, un 11% de les dones pensen 
d’igual manera. 

- Per últim, un 23% d’homes expressen el seu desacord total o parcial amb la consideració 
com a violència sexual dels comentaris sexuals no desitjats, les floretes. Un 9% de les 
dones enquestades afirmen així mateix el seu desacord total o parcial amb aquesta qüestió. 
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Respecte de la segona gràfica d’aquest apartat volem destacar: 

- Un 33% dels homes enquestats manifesten el seu desacord total o parcial amb la 
consideració com a violència sexual de la sensació de por a patir una agressió sexual. Un 
9% de les dones s’expressen en el mateix sentit.  

- Un 13% dels homes enquestats i un 7% de les dones enquestades afirmen no estar 
d’acord totalment o parcialment amb considerar com a violència sexual la violació sense 
força física i amb força física.  

- Un 33% dels homes enquestats expressen el seu desacord total o parcial amb el fet que 
siguin considerades com a violència sexual les expressions artístiques que tractin la dona 
com a objecte sexual. Un 17% de dones enquestades  expressen el mateix. 
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Hi ha un seguit d’imaginaris col·lectius que operen en la construcció del terror sexual com, 
per exemple, que els violadors són homes desconeguts, que van sols pel carrer de nit 
perseguint a les víctimes, que tenen problemes mentals, que posen “burundanga” a la beguda, 
etc. Aquests imaginaris són dinàmics, van canviant amb el temps i els discursos hegemònics i 
cal analitzar com es reprodueixen.  

En la gràfica 17 expressa els resultats sobre percepcions que hi ha de perfils sobre persones 
agressores per recollir informació sobre aquestes creences. S’ha de ressaltar el següent:  

- El 97% de les dones enquestades i el 90% dels homes enquestats, considera que el perfil 
més habitual de persona que agredeix sexualment és el d’un home desconegut.  

- El 73% de les dones enquestades i el 73% dels homes enquestats, expressa que el perfil 
més habitual de persona que agredeix sexualment és el d’un home conegut.  

- El 89% de les dones enquestades i el 87% dels homes enquestats, creu que el perfil més 
habitual de persona que agredeix sexualment és el d’un home parella o exparella.  

És important relacionar aquest resultats amb la dada que, segons la macro enquesta a nivell 
estatal del 2015, explica que el 81% de les dones que han patit agressions sexuals, aquestes 
han estat exercides per part de persones conegudes: parelles, ex-parelles, amics, 
coneguts i familiars. 

 

97%

90%

73% 73%

89% 87%

26%

43%

25% 27%
30%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home

Home desconegut Home conegut Parella o
exparella home

Dona
desconeguda

Dona coneguda Parella o
exparella dona

Gràfica 17. En cas d'agressió sexual, quin perfil creus que acostuma a 
exercir l'agressió? Per gèneres i resposta "sí".
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Violències sexuals presenciades als espai festius 
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Gràfica 18.1. Als espais festius (públics, populars i/o privats) de Cambrils 
on acostumaves a anar, quines d'aquestes situacions HAS PRESENCIAT i 

amb quina freqüència? Per gèneres i sense resposta "mai".
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A continuació́ els resultats més rellevants:  

- El 44% de les dones enquestades i el 23% dels homes enquestats han presenciat als 
espais festius de Cambrils “sempre” o “molt sovint” bromes masclistes amb contingut 
sexual.  

- El 46% de les dones enquestades i el 33% dels homes enquestats han presenciat als 
espais festius de Cambrils “sempre” o “molt sovint” mirades sexuades i continuades no 
desitjades.  

- El 43% de les dones enquestades i el 23% dels homes enquestats han presenciat als 
espais festius de Cambrils “sempre” o “molt sovint” comentaris sexuals no desitjats.  

- El 27% de les dones enquestades i el 3% dels homes enquestats han presenciat als 
espais festius de Cambrils “sempre” o “molt sovint” insistència davant negativa.  

- El 32% de les dones enquestades han presenciat als espais festius de Cambrils “sempre” 
o “molt sovint” invasió continuada de l’espai vital. El 40% dels homes enquestats 
manifesten haver presenciat invasió continuada de l’espai vital “algunes vegades”. 

- El 4% de les dones enquestades han presenciat als espais festius de Cambrils “molt sovint” 
o “algunes vegades” exhibicionisme o masturbació en espais públics. En el cas dels homes 
enquestats, un 23% ho han presenciat “poques vegades”. 
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- El 26% de les dones enquestades i el 17% dels homes enquestats han presenciat als 
espais festius de Cambrils “sempre”, “molt sovint” o “algunes vegades” tocaments no 
desitjats.  

- El 19% de les dones enquestades, als espais festius de Cambrils han presenciat “sempre”, 
“molt sovint” o “algunes vegades” acorralaments amb finalitats sexuals. El 13% dels 
homes es manifesten en el mateix sentit. 

- El 12% de les dones enquestades i el 10% dels homes han presenciat als espais festius 
de Cambrils violació sense força física.  

- L’11% de les dones enquestades i el 17% dels homes han presenciat als espais festius 
de Cambrils violació amb força física.  

 

 

 

 

 

 

Volem destacar les següents dades que la gràfica mostra: 

- Primer de tot podem veure que les persones enquestades han presenciat amb una major 
freqüència i en major mida violències d’homes cap a dones que en la resta de casos gairebé el 
doble. 
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PRESENCIADES? (per gèneres i sense resposta "mai")  
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- La gran majoria de dones enquestades, concretament el 85% de dones, han presenciat 
agressions d’homes cap a dones “sempre” o “molt sovint”. El 54% dels homes enquestades 
manifesten el mateix.  

- Resultats molt semblants entre gèneres mostra la gràfica pel que fa a les agressions 
presenciades d’homes cap a homes: el 7% de dones i el 6% d’homes afirmen haver-les 
presenciat “sempre”. 

- Respecte de les agressions presenciades de dones cap a homes els resultats mostren que el 
6% de dones afirmen haver-les presenciat “sempre” i “molt sovint” mentre que el 3% 
d’homes s’expressen en aquest sentit. 

 

Pregunta oberta. Si vols, pots afegir un comentari en referència a la violència sexual 
presenciada, la persona que la va exercir, la que la va patir o qualsevol altra qüestió 
que consideris important. 

A continuació, transcrivim les respostes literals a aquesta pregunta oberta.  

- He contestado en todos los espacios.... y aunque mi edad pueda parecer avanzada... he salido 
siempre y frecuento... muchas lugares de ocio, tanto diurnos o nocturnos.... Conozco a la gente 
que suele ir a estos lugares.... Y es raro encontrarte situaciones tan incómodas como las 
referidas anteriormente 

- He vist casos on altres homes recolçaven l'agressor o han fet la vista grosa per que són amics. 
Tots ells són agresors. 

- Sempre que he vist alguna cosa, la majoria de gent no fa res, o culpen a la noia d'estreta. 

- Poca gent actua, vaig veure un home gran, d'uns 60 treient-li el bolso i amenaçant a una 
dona amb la que anava, en una terrassa d'un bar. Tothom so mirava i no feia res, jo vaig saltar 
i una altra noia coneguda que havia en una altra taula també. Ningú més va fer res. 
Lamentablement vam tornar a veure la dona amb aquell home, no eren parella. Els conec de 
vista, com a mínim a ell que sempre està de festa. 

- He llegado a Cambrils con más de 40 años, por eso no he tenido mucha experiencia con el 
tema aquí. 

- Fue en la casa del amigo de mi mejor amiga, él empezó a insistir en follar con ella y ella no 
quería, al ver que empezó a besarla sin su consentimiento se fue. 

- A linterior dun taxi un home intentsnt fer tocaments 
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Figura 3.En quins espais o entorns festius de Cambrils creus que caldria focalitzar-
se per combatre les violències sexuals? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, els entorns o espais més repetits són els vinculats a les festes, bars, 
discoteques o la platja. També hi ha respostes referides a llocs poc il·luminats o 
concorreguts.  
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Violències sexuals viscudes als espai festius 
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Del conjunt de gràfiques sobre violències viscudes podem extraure les següents dades: 

- El 78% de dones enquestades afirmen haver patit bromes masclistes amb contingut 
sexual als espais festius de Cambrils. El 32% de dones amb una freqüència de “sempre” o 
“molt sovint”. 

- El 75% de dones enquestades afirmen haver patit mirades sexuades continuades i no 
desitjades als espais festius de Cambrils. El 34% de dones amb una freqüència de “sempre” o 
“molt sovint”. 

- El 77% de dones enquestades asseguren haver patit comentaris sexuals no desitjats. El 
34% de dones amb una freqüència de “sempre” o “molt sovint”. 

- El 53% de dones enquestades afirmen haver patit insistència davant la seva negativa 
als espais festius de Cambrils. El 31% de dones amb una freqüència de “sempre”, “molt sovint” 
o “algunes vegades”. 

- El 35% de les dones enquestades afirma haver patit invasió continuada de l'espai vital 
als espais festius de Cambrils amb una freqüència de “sempre”, “molt sovint” o “algunes 
vegades”. 

- El 24% de dones enquestades assegura haver patit exhibicionisme i/o masturbació en 
espais públics de Cambrils. 

- El 35% de les dones enquestades afirma que ha patit tocaments no desitjats als espais 
festius de Cambrils, un 10% d’elles amb una freqüència de “sempre” o “molt sovint”. 

- El 46% de les dones enquestades afirma haver tingut sensació de por a patir una 
agressió als espais festius de Cambtrils, el 30% d’elles amb una freqüència de “sempre”, 
“molt sovint” o “algunes vegades”. 

Pregunta oberta. Si vols, aquí pots afegir un comentari en referència a la violència 
sexual viscuda, la persona que la va exercir, o qualsevol altra qüestió que consideris 
important. 

- A veces no tiene porque ser de noche, de dia, tambien pueden seguirte, dentro de un coche 
mientras caminas, o estar sentada delante de la playa y algun hombre se quiere sentar a tu 
lado o te mira constantemente..... A mi me ha ocurrido más esto de día que de noche, porque 
tomas mas precauciones de noche, generalnente 

- Si mirem uns anys darrere he patit agressions més greus (molt) 

- Fa més d'un any vaig patir una agressió, era d'un home conegut, amb el que no tenia cap 
tipus d'amistat o relació. 

- La violació va ser un home de Cambrils, amb una filla petita. D'uns 50 anys. Jo en tenia 22. 
Vaig saber qui era per que al sortir de casa seva, sabia qui vivia allà, era veí d'uns amics. 
Anava molt beguda i vaig perdre la consciència. Em vaig despertar despullada al llit de la seva 
filla. No vaig denunciar per vergonya.  

- Tocar_me el cul 
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Aquestes gràfiques mostren el perfil de la persona que va agredir les dones enquestades.  

És interessant destacar com exceptuant el cas de les bromes masclistes amb contingut 
sexual en el qual cas el 54% de dones afirmen que el seu vincle amb l’agressor és d’un home 
més o menys conegut, la resta de formes de violència són exercides de forma majoritària per 
part d’homes desconeguts. 

Així doncs, el 67% de les dones afirmen van patir mirades sexuades continuades i no 
desitjades per part d’un home desconegut, mentre que el 13% de dones afirmen que van 
venir d’un home més o menys conegut. 

El 61% de dones afirmen que va ser un home desconegut qui els va fer comentaris 
sexuals no desitjats, un 17% asseguren que es tractava d’un home més o menys conegut. 

El valor més alt de tots els casos de violència exercida per part d’un home parella o exparella 
es tracta de la insistència davant negativa, amb el 6% de dones que ho afirmen. En la resta 
de casos la violència exercida per part d’un home parella o exparella és el valor minoritari dins 
de les violències exercides per part d’un home desconegut o més o menys conegut.  

Respecte de l’exhibicionisme o masturbació en espais públics, el 26% de dones afirmen 
que el perfil de l’agressor era un home desconegut. Així mateix, respecte dels tocaments 
no desitjats el 21% de dones afirmen que es tractava d’un home desconegut i respecte 
de la sensació de por a patir una agressió sexual, el 38% de dones afirma haver estat un 
home desconegut.   
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Violències sexuals exercides als espai festius 

 

 

Pel que fa a les violències exercides per part dels homes, de la gràfica 22 destaca com el 
36% d’homes accepten que “algunes vegades” o “poques vegades” han fet bromes 
masclistes amb contingut sexual a dones.  

El 3% d’homes asseguren haver fet mirades sexuades i continuades no desitjades a dones 
amb una freqüència “molt sovint”, mentre que el 27% d’homes reconeixen haver-ho fet 
“poques vegades”. Un 23% d’homes reconeixen així mateix haver fet “poques vegades” 
comentaris sexuals no desitjats  a dones.  

La tònica general és de negació per part dels homes enquestats d’exercir aquests tipus de 
violència contra les dones, així doncs la resposta “mai” és la més repetida. Com és el cas de la 
invasió continuada de l’espai vital i la insistència davant negativa, amb el 100% 
d’homes enquestats que neguen haver exercit aquestes violències contra dones.  
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Davant la pregunta de a qui es demanaria ajuda en cas de patir alguna forma de violència 
sexual, el 98% de les dones enquestades asseguren que acudirien a les amistats, un 69% 
d’elles “sempre”. La família és el segon grup preferit al qual s’acudiria en cas de patir alguna 
forma de violència sexual, amb el 94% de dones, un 59% d’elles “sempre”. Seguidament, el 
CAP o hospital i la Policia apareixen com els recursos als quals les dones enquestades 
demanarien ajuda amb més freqüència, sent en aquest cas la policia l’ajuda que en cas de 
violència seria buscada “sempre” per gairebé la meitat de les dones, per un 49%.  

Cal advertir que el col·lectiu feminista es mostra com a l’opció menys buscada en cas d’ajuda 
davant d’una agressió sexual per part de les dones enquestades, el 28% d’elles no acudirien 
mai en cas de necessitar ajuda.  
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23. En cas de patir alguna forma de violència sexual, a qui demanaries 
AJUDA o acompanyament? 
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Figura 4. Què creus que es pot fer per combatre les violències sexuals al municipi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar al núvol de paraules, la gran majoria de respostes apunten a l’educació 
a les escoles i amb gent jove o la formació com estratègia per combatre les violències. 
Però, també s’assenyalen d’altres eines com els punts liles, les campanyes de sensibilització, 
el treball amb agressors o la prevenció a nivell professional.  

Pregunta oberta. Quins MISSATGES proposaries per a una campanya de prevenció de 
les violències sexuals als espais festius de Cambrils? 

A continuació, recollim de manera literal els missatges més repetits o que considerem més 
originals. 

Ni una més, ni una menys 

Cuida't-cuida'm-cuidem-nos 

Cambrils lliure de violències sexuals 

respecta'm. 
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Cap agressió sense resposta 

Tenim dret a gaudir tranquil·les/tranquils 

No tinguis por a explicar el que ha passat, sempre hi haurà algú que t'escoltarà 

T'agradaria que lo fessin a la te a familia?  

Cuida'm . Sóc com la teva mare o la teva germana. 

No és no, només sí és sí... 

No estas sol/la - estem al teu costat 

Si la toques et tallo els ous.  Tocala i no tornaras a veure el sol. 
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9. Resum de les conclusions  

A continuació el recull de conclusions extretes a partir de les informacions recollides per la 
diagnosi. Estan endreçades segons els temes i preguntes plantejades a l’inici del present 
document. 

Conclusions sobre mapeig d’actors i agents 

Número 
conclusió 

Pregunta 
plantejada Àrea Resum conclusió 

    Totes Ampli teixit associatiu de caire 
esportiu, cultural i tradicional. 
Necessitat de promoure altres tipus 
d’entitats o associacions amb vinculació 
de joves, dones, persones migrades o 
col·lectiu LGTBI...  

         P1  Totes Existència d’un col·lectiu feminista que 
desenvolupa de manera autònoma 
activitats de sensibilització davant les 
violències masclistes i de formació en 
temàtiques de gènere i igualtat. 
Però, cap Associació de joves, LGTBI o 
representativa de la diversitat cultural del 
municipi. 
 

   Bona coordinació entre agents tècnics 
i polític amb necessitat d’una major 
transversalitat de la perspectiva de 
gènere i diversitat a cada àrea.  

1        P1   Igualtat  Àrea d’Igualtat sense esfera          
política      pròpia. Possibilitat de 
reforçar el seu rol a l’organigrama polític.  

2   Totes Necessitat d’una major coordinació o 
planificació dels projectes per implicar 
de manera efectiva a totes les àrees, com 
per exemple l’àrea d’immigració. 

3  P2 Seguretat 
Pública 

Bona coordinació entre Policia Local i 
Mossos d’Esquadra amb relació a la 
Xarxa de l’Atenció a la Víctima. 

4  P2 Totes A nivell d’oci privat, els locals estan 
majoritàriament adreçats al públic de 
turisme familiar o d’oci “tranquil”, amb 
horaris de tancament màxim fins les 3h 
de la matinada. 
 

5  P3 Totes Necessitat de formació en detecció de 
les violències sexuals, especialment de 
formes més naturalitzades socialment.  
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Conclusions sobre les dinàmiques de violències sexuals en espais festius 

Número 
conclusió 

Pregunta 
plantejada Àrea Resum conclusió 

6  P4 Totes Dificultat en la detecció de les violències 
sexuals més naturalitzades socialment 
com comentaris o bromes masclistes, 
invitació a copes esperant devolució de caire 
sexual o insistències davant de negatives. 
 

7  P4 Totes Imaginari de violències sexuals com fet 
aïllats i en majoria vinculats a persones de 
fora del poble. Major dificultat 
d’identificació o visibilització amb 
agressors coneguts. 

8  P5 Totes Les violències sexuals percebudes són les 
més greus. S’identifiquen dos casos 
d’agressió sexual a les festes de St.Joan de 
2019 i 2020, però amb escassa permanència 
a l’imaginari col·lectiu.  

9  P5 Totes Falta de visibilitat i llibertat sexual de 
persones amb identitats sexuals no 
normatives. Tot i que s’evidencia un canvi 
positiu a generacions més joves.  
 

10  P5 Totes La percepció majoritària respecte a les 
violències sexuals és que es donen en 
menor mesura al municipi (fent comparativa 
amb Salou) al promoure un altre tipus d’oci 
nocturn més familiar.  
 

11  P6 Mobilitat S’identifiquen zones que generen 
inseguretat per ser poc transitades 
allunyades dels nuclis urbans o fosques. 
També s’assenyala la platja, lloc poc 
il·luminat i que es fa servir com espai d’oci. 
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Conclusions sobre polítiques públiques relacionades amb la temàtica 

Número 
conclusió 

Pregunta 
plantejada Àrea Resum conclusió 

12  P7 Igualtat Campanyes i jornades institucionals 
de prevenció de violències masclistes i 
promoció de la igualtat, vinculades a 
dates de visibilització col·lectiva (Dia de 
la dona, de l’erradicació de les violències 
masclistes, de la visibilització LGTBI...) 
 

13  P7 Ensenyament Programes educatius amb activitats 
puntuals de prevenció de violències 
masclistes i promoció de la igualtat 

14  P7 Salut Compromís de treball des de l’àrea de 
Salut amb perspectiva de gènere i 
apropament al jovent a les escoles i 
instituts. Implicació de la joventut com 
agents de canvi al programa Agents de 
Salut. 
 

15  P8 Igualtat  Necessitat de fomentar el coneixement 
social dels Serveis d’Atenció (SIAD, 
SAI) i del circuit d’atenció davant de 
violències masclistes 

16  P8 Totes Necessitat de protocol d’abordatge 
de les violències sexuals als espais 
públics i privats amb coordinació e 
implicació de tots els agents.  

17  P8 Totes Necessitat de promoure oci juvenil 
alternatiu al municipi a nivell 
institucional, amb una mirada 
multicultural i feminista, més enllà de 
les propostes de caire tradicional i 
cultural. 

18  P8 Participació Necessitat de xarxa entre 
associacions, especialment amb 
vinculació jove 
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10. Annex 

INFORME 

MARXA EXPLORATÒRIA EN L’ENTORN D’OCI NOCTURN I L’ESPAI PÚBLIC DE 

CAMBRILS 

INTRODUCCIÓ 

En aquest informe es vol visibilitzar com la configuració física de l’espai que les persones utilitzen en 
el temps d’oci també poden condicionar la percepció de seguretat i el risc que es doni alguna situació 
de violència masclista. 

L’urbanisme feminista posa al centre de les decisions urbanes la vida quotidiana de les persones, 
conformada per les activitats que es realitzen en un espai i en un temps finit. Les activitats de la nostra 
vida quotidiana es poden classificar en quatre esferes: productiva (activitats de treball remunerat), 
reproductiva (activitats i tasques domèstiques i de cura, majoritàriament no remunerades), 
comunitària (activitats de participació política i comunitària), pròpia (de cura pròpia, d’oci de 
descans). L’urbanisme feminista, a diferència de l’urbanisme que respon a una lògica capitalista i 
patriarcal, dóna el mateix valor a les quatre esferes, visibilitza les tasques domèstiques i de cura 
amb la fi de què es valorin i comparteixin socialment, i visibilitza la contribució de les dones a la 
construcció de ciutat. L’àmbit de l’oci nocturn és part de l’esfera pròpia i també de l’esfera productiva 
d’algunes persones, i per tant, és una part de la vida quotidiana de les persones, en particular de la 
gent jove, ja que l’oci nocturn és un espai socialitzar de gran rellevància durant la joventut. Per tant, 
s’ha d’incloure com un espai quotidià i no com quelcom excepcional o marginal com moltes ciutats 
a vegades fan, on les zones d’oci acaben estant a barris degradats on la percepció d’inseguretat és 
alta. 

L’urbanisme feminista aborda els diferents aspectes que conformen una ciutat: mobilitat, espai 
públic, equipaments i serveis, habitatge, participació comunitària i seguretat. Aquesta última, la 
seguretat, ha sigut un dels temes de més preocupació de l’urbanisme feminista, a causa de com 
influeix, condiciona i limita la violència masclista al dret de les dones a la ciutat. 

La construcció d’espais segurs d’oci des d’una perspectiva feminista parteix d’una visió de la seguretat 
i de l’abordatge de la violència masclista que posa el centre d’atenció en la percepció d’inseguretat 
que viuen les dones a l’espai públic, tenint en compte la continuïtat i la connexió entre les violències 
viscudes entre l’espai públic i l’espai privat. En aquesta aproximació a la seguretat i la violència, es 
considera a les dones en la seva diversitat com a expertes dels territoris on viuen i per on es mouen. 
Per tant, la seva participació en la construcció d’espais segurs és imprescindible. 

Tot i que la percepció de seguretat no només depèn de factors físics, sinó també de factors socials, 
polítics i econòmics, la configuració física de l’entorn condiciona aquesta percepció (no és el mateix 
caminar per un lloc fosc que per un lloc ben il·luminat, per un carrer per el qual hi ha gent que per 
un altre on no hi ha ningú...) Tenir una bona percepció de seguretat significa que ens sentim lliures 
de caminar per qualsevol espai i sense pors. Moltes vegades evitem anar a alguns llocs o canviem 
els recorreguts de tornada a casa per a evitar espais perquè ens donen percepció d’inseguretat. 

La percepció de seguretat està vinculada estretament amb les característiques socials d’una persona, 
i el gènere té un paper fonamental en com les dones, homes i persones d’identitat no binària perceben 
els espais i a quin tipus d’elements tenen por. És necessari intervenir sobre els espais perquè totes 
les persones, independentment de les característiques socials, puguin utilitzar i gaudir els espais 
públics, comunitaris i domèstics, sense restringir els seus moviments o activitats que desenvolupen 
per por. 

En el present informe es fa una anàlisi dels elements que condicionen la percepció de seguretat al 
voltant dels espais d’oci i espais públics de Cambrils a partir de la informació obtinguda a les Marxes 
Exploratòries. 
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LES MARXES EXPLORATÒRIES 

METODOLOGIA 

Les marxes exploratòries són una eina que permet analitzar des d’una perspectiva feminista com la 
configuració física, social i simbòlica dels espais urbans condiciona la percepció d’(in)seguretat. 
L’objectiu de la marxa exploratòria és fer un recorregut per l’espai urbà des d’una mirada de gènere 
interseccional, visibilitzant els aspectes que ens generen inseguretat i també aquells aspectes que ens 
proporcionen autonomia i llibertat a la ciutat. Durant el recorregut es debat i valora l’experiència 
quotidiana de cadascuna de les persones participants i també les particularitats pròpies d’aquestes 
experiències que són diferents en funció del sexe, el gènere, l’edat, l’origen, la identitat sexual, la 
diversitat funcional, l’experiència migratòria entre altres aspectes. També es convida a les persones 
participants que fotografiïn elements que reflecteixin les seves percepcions i la seva mirada i vivència 
de l’entorn. En finalitzar la marxa exploratòria, es fa una reflexió col·lectiva i es convida a compartir 
les seves experiències. 

Les marxes exploratòries es van començar a fer a Canadà, a les ciutats de Montreal i Toronto a 
principis dels anys 90. Sorgeixen després que a finals dels anys 80, en resposta a l’increment 
d’agressions sexuals contra dones en la ciutat de Montreal, grups feministes s’organitzessin per tal 
de pressionar al govern de la ciutat a respondre a aquesta problemàtica. Fruit d’aquestes demandes, 
i d’altres no només relacionades amb la seguretat sinó també amb la vida quotidiana de les dones, 
l’ajuntament de Montreal va crear el Consell de Dones Montrealeses. I una de les demandes i accions 
que van sorgir d’aquest consell és la realització d’auditories de seguretat de les dones, i en particular, 
a través de l’organització de marxes exploratòries pels diferents barris de la ciutat. Femmes et Ville 
va ser el programa de la ciutat encarregat de portar a terme aquestes marxes. Les marxes 
exploratòries també fa molts anys que es fan a Toronto, a càrrec de l’organització METRAC. I després 
aquest treball es va internacionalitzar amb la creació de l’organització no governamental Women in 
Cities International. 

Les marxes exploratòries consisteixen a recórrer un barri o un entorn concret amb un grup reduït de 
dones, entre 5 i 10 dones, per tal de detectar i analitzar quins elements físics i socials condicionen 
la percepció de seguretat de les dones que viuen i utilitzen un determinat entorn. A part de ser una 
eina de diagnosi per obtenir informació de com respondre a aquesta problemàtica des de l’urbanisme, 
també és una eina d’apoderament de les dones, ja que permet visibilitzar el coneixement que tenen 
les dones veïnes de l’entorn per on viuen i es mouen, alhora que valora la seva participació activa 
en el disseny i la transformació dels seus entorns urbans. 

Aquest treball que es va iniciar a Montreal va recollir molta informació sobre quins elements 
contribuïen a la percepció de seguretat de les dones. D’aquest treball sorgeixen els famosos 6 
principis bàsics per un entorn segur des de la mirada de les dones. El treball realitzat a Montreal 
durant molts anys es va publicar al 2002 la Guide d’amenagement por un environnement sécuritaire, 
coordinada per Anne Michaud, respresentant de Femmes et Ville en aquells moments. Tant aquests 
principis com les eines d’auditoria de seguretat urbana i de marxes exploratòries han sigut adaptades 
a diferents contextos i portades a la pràctica, per exemple, per la Red Mujer y Hábitat de América 
Latina, que porten treballant en projectes de ciutats segures per les dones des dels anys 90, com 
per Jagori a la Índia, o Col·lectiu Punt 6 amb la publicació recent d’Entorns Habitables. 

Les marxes exploratòries continuen sent una eina indispensable per descriure i analitzar la percepció 
dels espais des d’una perspectiva de gènere. En l’actualitat, es fan marxes exploratòries amb diferents 
grups. Però és important entendre que en tractar temes de violència masclista, cal que el grup 
permeti que les persones que l’integren es puguin sentir còmodes compartint les seves vivències i 
percepcions. Per tant, és recomanable que no siguin grups mixts, sinó que es facin amb dones, o 
en grups separats que comparteixin realitats. Per exemple: dones amb diversitat funcional, dones 
lesbianes, dones trans, homes joves, dones grans, etc. 
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CARACTERÍSTIQUES D’UN ENTORN SEGUR 

Partint del coneixement aportat per les dones a Montreal des dels anys 80 i dels 6 principis de 
seguretat de les dones elaborats per Anne Michaud a la Guide d’aménagement pour un environnement 
urbain sécuritaire de la Ville de Montréal dins del programa Femmes et Villes de 2001, s’han utilitzat 
les 6 característiques que es consideren que ha de tenir un entorn segur des de la perspectiva de 
gènere1 per dinamitzar una marxa exploratòria. 

Les 6 característiques són: 

 

Senyalització: saber on ets i on vas (Entorn senyalitzat) 

Un entorn senyalitzat és el que disposa de senyals i marques llegibles localitzades 
estratègicament i que serveixen per reconèixer i entendre l’espai de forma clara, 
precisa i inclusiva. 

 

 

Visibilitat: veure i ser vista (Entorn visible) 

Un entorn visible és aquell que promou la visibilitat des dels aspectes més físics de la 
planificació urbana i, des d’allò simbòlic i social, fomentant espais que visibilitzin i 
reconeguin figures femenines i rols infravalorats perquè han estat desenvolupats per 
dones. 

 

 

La concurrència de persones: escoltar i ser escoltada (Entorn vital) 

Un entorn vital és concorregut amb gent que està desenvolupant diferents activitats 
a diferents hores del dia. La vitalitat sorgeix de la presència simultània i continua de 
persones i de la densitat d’activitats i usos als carrers i espais. 

çç 

 
Vigilància formal i accés a l’ajuda: Poder escapar i obtenir auxili (Entorn vigilat) 

Un entorn vigilat és aquell que permet la vigilància informal, aquella exercida entre 
iguals i de manera solidària i no autoritària. Vigilar és “cuidar”, segons l’accepció que 
exemplifica Jane Jacobs (1961); no és una funció exclusiva que hagi de desenvolupar 
algú per preservar la seguretat de les persones que habiten la ciutat, sinó que ha de 
ser una tasca compartida per totes les persones. La vigilància informal es dóna quan 
existeix diversitat social, física I funcional, que permet a la varietat de persones, 

activitats i usos responent a les diferents necessitats de les persones en funció del gènere, sexe, edat, 
diversitat funcional, origen, cultura i condició social, entre altres factors. 
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La planificació i el manteniment dels llocs: viure en un ambient net i acollidor (Entorn 
equipat) 

Un entorn equipat és aquell que disposa d’infraestructures i elements que donen suport 
a les activitats de la vida quotidiana a una distància i temps adequat garantint un 
ambient net i acollidor. 

 

 

 

La participació de la comunitat: Actuar en conjunt (Entorn comunitari) 

Un entorn comunitari és quan existeix relació, convivència i solidaritat entre les 
persones. Una comunitat està formada per un grup de persones que conviuen en un 
espai particular considerant tant les dimensions físiques com socials. El disseny dels 
espais afecta les relacions entre les persones. Segons els usos i activitats que es 
prioritzen i es propicien als espais de relació es pot afavorir la convivència, l’intercanvi 
i la socialització de les persones de manera igualitària contribuint al 
desenvolupamentde les xarxes socials i enfortint la pertinença a la comunitat. 



 

 71 

MARXA EXPLORATÒRIA A CAMBRILS 

Per tal d’analitzar les percepcions de seguretat i com aquestes es podrien millorar, es parteix de 
l’experiència prèvia de Col·lectiu Punt 6 en matèria de seguretat urbana des de la perspectiva 
feminista per dinamitzar les marxes exploratòries de Cambrils. 

Les marxes es van realitzar el 26 de març de 2021 de 19:00 a 21:00 amb la col·laboració de la 
tècnica de l’observatori Noctambul@s i la tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament de Cambrils que des de 
la seva experiència van proposar uns punts interessants per parlar dels espais més rellevants de 
Cambrils. A més a més, també van sortir d’altres espais encara que no fossin dins de la marxa. 

Es dissenyen dues marxes amb el mateix itinerari però sentit invers, per tal de poder fer dos 
grups de dones. El Grup 1 inicia la marxa des del Parc del Pinaret, i el Grup 2 des de l’Oficina de 
Turisme del Passeig de les Palmeres. 

 

Pel que fa a la participació, a l’inici de les marxes les dones han omplert un full de participació, per 
a poder conèixer la diversitat de dones participants. Els resultats es presenten separats en cada 
grup: 

 

En el Grup 1 (Parc del Pinaret) han participat un total de 4 dones de la franja d’edat de 40-49 
anys, on es compta la tècnica d’Igualtat. 

Respecte a la pregunta sobre si formen part d’algun col·lectiu només una dona ha respost: 
persones migrades. 

Pel que fa a les activitats que desenvolupen, totes les dones participants treballen amb contracte 
laboral, menys una que treballa de forma autònoma. A més, de els dones que tenen una feina amb 
contracte laboral, una també treballa de forma autònoma i una altra treball domèstic i de cures no 
remunerat. 

Pel que fa a les persones dependents a càrrec, totes les dones tenen persones dependents a 
càrrec i aquestes són infants i/o adolescents. 

Finalment, respecte els nuclis de convivència també hi ha nuclis similars, composats tots per 
parella i fills/es, menys una dona que conviu també amb la seva mare. 

 

En el Grup 2 (Oficina de Turisme) han participat un total de 5 dones d’entre 14 i 19 anys, 
juntament amb una persona que les acompanyava. 

Respecte a la pregunta sobre si formen part d’algun col·lectiu, totes elles han contestat, una 
d’elles a persones racialitzades, una altra com a LGTBIQ+ i racialitzada, dues s’han referit al col·lectiu 
de musulmanes i una a persones migrades. De fet, durant el recorregut han fet èmfasi a que pateixen 
discriminació per ser dones i musulmanes. 

Totes les participants estan estudiant i no tenen persones a càrrec. A més, pel que fa al seu nucli 
familiar, conviuen amb altres persones de la família i família extensa. 

 

Pel que fa a algunes reflexions sobre la participació, tant el Grup 1 com el Grup 2 representen han 
pogut aportar diferents visions sobre la percepció de seguretat en els diferents espais d’oci i oci 
nocturn del municipi de Cambrils, per una banda, la de mares en edat de cures i per l’altra la de dones 
musulmanes, ambdós grups amb experiències diverses i que no sempre s’inclouen en molts processos 
participatius. 

 



 
 
DIAGNOSI�Cambrils  
Violències sexuals en espais festius                                             
 

 
72 

Durant el recorregut s’han analitzat els diferents aspectes de la configuració física i social que 
condicionen la percepció de seguretat. A continuació es descriuen els elements que s’han 
desenvolupat durant la marxa. 

 

ELEMENTS DE LA CONFIGURACIÓ FÍSICA I SOCIAL 

A part del espais per on es va fer el recorregut, les dones també van parlar d’elements que les fan 
tenir percepció d’inseguretat o d’elements generals de la configuració física i socials dels espais. En 
general, la percepció d’inseguretat és més elevada de nit que de dia, i més a l’hivern que a l’estiu, 
ja que es fa fosc més aviat i a l’estiu sempre hi ha més ambient perquè també hi ha més hores de 
llum i les condicions climàtiques permeten l’ús de l’espai d’una forma més agradable. 

 

 

 

Es va dissenyar el recorregut a partir d’un llistat de punts concrets del municipi interessants per parlar- 
ne amb les dones, tenint en compte la localització de les zones d’oci nocturn que hi ha a Cambrils, 
des dels espais de festa major, fins els locals d’oci. A més, com que Cambrils és un municipi de 
característiques molt diferenciades segons les seves zones o barris, es va prioritzar que la marxa 
passés i poder parlar de les dues més representatives: l’entorn del centre de la vila i l’entorn del 
barri del port. 

La proposta de disseny de la marxa va ser la següent: 

 

 

 

 

 

Recorregut Grup 1: Parc del Pinaret - Pg. de les Palmeres. Punt de 
trobada: Parc del Pinaret 
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Finalment, per interès de les persones assistents, es va modificar lleugerament el recorregut i es 
van fer un total de 6 parades on es van comentar diversos temes. Les parades que es van realitzar 
són: 

 

1a parada – Parc del 

Pinaret 2a parada – Plaça 

de la Vila 

3a parada – Antiga estació de 

tren 4a parada – Ateneu Juvenil 

5a parada – Parc del Pescador 

6a parada – Passeig de les Palmeres 

 

Prèvia a la marxa, posada en comú del context comunitari 
 

Les dones comencen explicant les iniciatives de protocols de prevenció de violències masclistes que 
s’han dut a terme a Cambrils. 

 

Joventut va iniciar un protocol i el va posar en marxa durant les festes d’estiu abans de la pandèmia. Ara 
estem treballant per fer un protocol transversal i local. 

 

L’aparició d’un col·lectiu feminista ha contribuït a aportar la perspectiva de gènere als espais d’oci. 
Són Les Filomenes, el col·lectiu feminista de Cambrils que neix el 2019. 

 

Hi ha hagut molt de temps entitats de dones, però no amb aquest caire reivindicatiu de ficar la mirada 
en certs temes o des d’aquest punt de vista més de prevenció de violències. 

 

També és cert que és un col·lectiu que ha pres la decisió de no treballar amb l’Ajuntament, que està 
bé i és legítim, però alhora és una llàstima no sumar mans per fer projectes en comú. 

 

Es valora positivament la seva aparició, ja que es comenta que hi ha hagut històricament una 
manca de trajectòria d’entitats feministes aquí a Cambrils. 

 

A moltes de nosaltres ens ha fet apropar a altres coses amb la mirada feminista. Jo mateixa igual 
abans no m’havia apropat d’aquesta manera. 

 

A nivell de perspectiva de gènere encara falta molt per incorporar a l’Ajuntament, i als seus 
departaments. 

 

1- Entorn del Parc del Pinaret i Nou de Cambrils 
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Comencem la marxa al Parc del Pinaret. Totes coincideixen en considerar que aquest, centralitza 
moltes activitats i és molt viu. És un parc vital i equipat, ja que compta amb un bar, lavabos públics, 
un magatzem on es guarda material per als esdeveniments (taules, cadires), etc. 

 

D’aquest parc se’n treu suc (...) Aquí es fa el festival de música, la fira de la bici, el dia internacional 
de la dansa, etc. Jo crec que tothom l’utilitza, tothom que viu aquí a Cambrils...té molta vida aquest 
parc. 

 

El parc té molta vida, sobretot de famílies amb canalla petita. Les dones comenten que ara ja no 
l’utilitzen tant, però quan les seves filles i fills eren infants, hi anaven molt. A més, comenten també 
que està molt ben equipat i preparat per adaptar-lo a esdeveniments festius i massius, ja que el 
seu disseny permet tenir diversos espais d’ús, així com entrades i sortides ben organitzades per a 
canalitzar la gent assistent i funcionar alhora com a sortides d’emergència. 

 

Aquí es fan esdeveniments de 5000 persones. 

 

Quan es fa fosc, comenten que hi ha una manca de visibilitat general al parc, ja que queda molt tancat 
i amb una manca d’il·luminació. 

 

Quan tanquen ja és el parc sense llei (...) Molts joves entren de nit saltant la tanca (...) I clar, el 
Parc del Pescador, per exemple, queda a la vista, en canvi aquest no. Hi ha un descampat després, 
fins que arribem al camp de futbol. I ara rai, que hi ha els camps de futbol, perquè quan jo vivia 
aquí, la meva casa ja donava directament al descampat (...) 

 

En principi jo crec que està pensat i s’acabarà fent-se una millora de l’espai (...) Jo crec que allà hi 
haurà un descampat pels futbolistes. Ens agradi o no, però bé, llum en necessitaran posar. 

 

Totes coincideixen en considerar que l’estació està desangelada, ja que es troba en un lloc apartat, 
sense il·luminació ni vitalitat, i genera molta percepció d’inseguretat amb les dones que utilitzen el 
tren. 

 

Jo abans no passava per aquí, abans que hi hagués llum en aquesta avinguda. I ara sí que pots 
passar. Si hagués hagut l’estació nova sense el carrer arreglat ni la llum que hi ha ara, vaig en bici 
a Barcelona (...) 

 

Aquesta percepció d’inseguretat, s’agreuja a l’hivern, època de l’any que marxa la llum solar molt més 
d’hora, i sumat a un context de pandèmia fa que les dones i les persones grans notin l’espai més hostil 
i desèrtic. 

 

El meu pare viu al costat de la farmàcia de Jaume I i em diu que ja no surt (...) entre comerços que 
han tancat, i llavors hi ha poca il·luminació (perquè això és així), és la primera vegada que m’ha dit 
que no surt per por, ni a tirar les escombraries, i mira que no n’ha tingut mai de por. 

 

La pandèmia ha incrementat la percepció d’inseguretat a l’espai públic, en gran part a causa de la 
desertització dels carrers, i generant així aïllament i menys vida comunitària, i un sentiment de por 
molt més generalitzat, sobretot amb entre la gent gran. 
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Els festivals que s’organitzen al Parc del Pinaret són esdeveniments d’escala internacional, i de gran 
abast, ja que conviden gent referent i reconeguda arreu, i per tant, el perfil de la gent usuària durant 
aquests esdeveniments és diversa i més enllà de les residents de Cambrils. El disseny del parc està 
fet de forma que hi ha molta més connexió amb la zona del casc antic de Cambrils, que no amb 
l’estació. 

 

En aquest sentit, la forma de mobilitat generalitzada és amb vehicle privat i aparcant prop del parc, 
tant per la gent que ve de fora de Cambrils, com les persones residents que es mouen pel mateix 
municipi. Quan s’organitza un esdeveniment d’aquestes característiques, el volum de cotxes 
augmenta exponencialment en aquesta zona i en aquestes dates. 

 

Pel que fa a la mobilitat ciclista, les dones comenten que Cambrils està ben equipat per la mobilitat 
en bicicleta, tant pel que fa a la infraestructura de carrils bici com als aparcaments, i a més, té 
l’orografia favorable per poder potenciar i facilitar aquest model. Tot i així, hi ha aspectes millorables, 

com per exemple, la continuïtat dels carrils i les connexions, ja que comenten que moltes vegades 
es troben recorreguts amb obstacles o camins que s’acaben en sec. 

 

 

La idea seria passar als negocis, els horaris de pas de criatures, de forma que si veuen infants sols 
fora d’horari, estaran alerta i els preguntaran què fan sols. 

 

Es comenta que una proposta d’aquest tipus hauria d’anar acompanyada d’un diagnòstic de quins són 
els carrers segurs on poder-ho desenvolupar. A més, les dones expliquen que hi ha una manca de 
coneixement de la normativa viària a l’hora d’anar en bicicleta, i s’hauria de treballar en sensibilització 
en aquest sentit. 

 

Si vas amb un menor de 12 anys pots anar per tot arreu, per la vorera, o on sigui, perquè es parteix 
que l’estàs acompanyant. I això la gent no ho sap (...) Ni els propis policies municipals. 

 

Comenten que hi ha una manca de coneixement de la normativa de circulació ciclista per part, també, 
de la policia municipal. I afegeixen, que s’està treballant en la divulgació d’aquesta normativa, per 
tal que arribi a les escoles i els infants, i així d’aquesta manera poder garantir una mobilitat basada 
en la bicicleta i de forma segura. 

 

 

Pel que fa a la mobilitat en bici durant la nit o quan es fa fosc, coincideixen també en percebre la 
bicicleta com un element de seguretat per les dones, més que no pas a peu. En aquesta línia, és un 
altre motiu pel qual s’hauria de potenciar aquest model de mobilitat. 

 

Yo en verano, cuando voy con las amigas a tomar algo en algún chiringuito de la playa prefiero ir en 
bici. 

 

Proposta: Una dona comenta la proposta, basada en un projecte de Valladolid, de poder fer 
camins escolars ciclistes, ja que Cambrils té totes les qualitats favorables per desenvolupar-ho, 
i poder combinar la infraestructura ciclista amb camins escolars segurs. 

Proposta: Conscienciació de la importància de l'educació vial per a la seguretat urbana des 
de la bicicleta i enfocat a infants. Proposta d’iniciatives en aquesta línia. 
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Com a iniciativa per potenciar l’ús de la bicicleta, s’organitza anualment el Fancy Women Bike Ride. 
Una dona organitzadora d’aquest esdeveniment l’explica: 

 

És una passejada elegant de dones amb bicicleta, que no duren més de 5 quilòmetres (nosaltres, per 
exemple, la fem de 2,5 km) i es fa durant la setmana de la mobilitat, per aquest motiu es busquen 
zones on hi ha major concurrència de cotxes. És una manera de reivindicar que la bicicleta és per 
tothom, i sobretot per les dones ha suposat una forma d’alliberament. Als homes se’ls convida a que 
vagin darrere o s’encarreguin de fer les fotos. Està prohibit anar amb licra aquell dia, perquè és una 
manera de visibilitzar que amb la bicicleta pots anar a tot arreu. Aquesta iniciativa l’organitza un 
dona a títol personal, que se celebra a més de 100 països al món, des de l’any 2013. Vaig contactar 
amb ella per poder portar aquesta iniciativa a Cambrils, i va ser molt exitosa. 

 

Comenten també, que dins del Nou de Cambrils hi ha un Centre Cívic co-gestionat des del barri i 
l’Ajuntament, que el veïnat valora molt positivament per les activitats que s’hi feia abans de la 
pandèmia. 

Des de que no hi ha la Maria Jesús ha perdut molt… ella era el motor del centre cívic (...) És una 
zona on fan moltes accions per la convivència. 

 

Sortint del Parc del Pinaret, observem que el recorregut natural des del parc en direcció al casc antic 
de Cambrils, no va acompanyat dels passos de vianants. La part del parc infantil està ben connectada 
a través d’una porta que obre el parc cap al poble. 

 

Arribem a l’espai d’estar per la gent gran vora la muralla, i s’observa un canvi de tipologia i intensitat 
d’enllumenat segons la zona i ús. 

 

 

Mira, aquell foco, doncs bé, es veu que està il·luminat. Ara mira la zona de la gent gran: com està? 
Buit. Perquè els fanals són decoratius però no hi ha llum als equipaments que van posar en aquest 
parc. I és el mateix que passa al parc de dalt del Pinaret. Allà hi ha un skatepark, amb un rocòdrom 
i un circuit vial. Aquesta zona està molt bé. Sí que és cert que falta il·luminació. 

 

Es comenta que un dels sectors que han patit més la pandèmia són el jovent, ja que han passat de 
socialitzar en el seu temps lliure, a estudiar i socialitzar a través de la pantalla, i analitzen que 
probablement siguin un dels que porten pitjor l’aïllament. Comenten la problemàtica de la joventut 
de no tenir llocs on posar-se a l’espai públic, i com és lògic, i es posen als llocs més amagats perquè 
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busquen espais de caràcter més íntim. Si l’ús d’aquell espai és per a la gent gran doncs no ajuda. I 
és la pandèmia que ha agreujat la problemàtica. 

 

Si els joves no tenen espais, han d’envair espais. 

 

Fent el recorregut natural des de la zona dels parcs fins al centre, una de les coses que crida més 
l’atenció és l’enllumenat. Es crea debat sobre la tipologia. Per una banda, una dona explica que el 
motiu d’escollir aquesta il·luminació és per una qüestió històrica, ja que el color càlid recorda al vapor 
de sodi, material que s’utilitzava per l’enllumenat públic històricament, i per aquesta raó es va prendre 
la decisió d’imitar-lo o mantenir aquesta calidesa. Per altra banda, aquesta llum càlida genera moltes 
zones fosques i algunes consideren que no il·lumina prou. D’aquesta manera, s’hauria de trobar un 
terme mig entre el romanticisme de mantenir les qualitats urbanes històriques, alhora que garantir 
la bona il·luminació, intensa i contínua, al llarg del centre de Cambrils. 

 

Es pot comprar el led (com a tecnologia moderna) amb el to esgrogueït i d’aquesta manera es pot 
replicar aquesta qualitat tenint més intensitat i eficiència. 

 

Passem pel carrer de les Flors, un carrer que les dones valoren molt positivament perquè està 
envaït per plantes i flors cuidades pel veïnat del carrer de forma comunitària. 

 

 

2- Entorn de la Plaça de la Vila 
 

A la Plaça de la Vila s’organitzen fires, activitats per infants, activitats de les colles de cultura, fira 
medieval. Les dones expliquen que durant el matí la plaça està centrada en el comerç, i hi ha molt 
moviment de càrrega i descàrrega, i en canvi a la tarda la plaça s’omple d’infants. Valoren molt 
positivament la qualitat vianant i/o pacificada d’aquest entorn. A més, permet prendre alguna cosa 
mentre la canalla juga a la plaça de forma lliure i segura. És una plaça molt concorreguda per infants. 

 

 

En aquesta plaça hi havia l’antic Ajuntament, i per tant, és un espai de referència per molta gent i 
per moltes entitats. Les dones reflexionen sobre el paper que tenen els comerços oberts a l’hora 
d’il·luminar el carrer. 
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Si perdéssim els comerços del barri, perdríem la lluminària del carrer. 

 

Comenten que en aquesta zona es fa ver una renovació urbana, en paviments i altres elements, que 
valoren molt positivament. 

 

Pel que fa a la diferència de vitalitat entre dies laborals i cap de setmana, es comenta que és molt 
diferenciada. Pel que fa a la diferència entre estiu i hivern, no té color: a l’estiu Cambrils té molta 
més vida que a l’hivern. 

 

A l’hivern, entre setmana, res. No pots anar enlloc. (...) Potser els quatre llocs a plaça de la Vila que 
són els únics que obren tot l’any. 

 

Els caps de setmana sí que acostuma la gent a sortir, a sopar, a fer la copeta. 

 

Cambrils és un municipi que quintuplica la població durant els mesos d’estiu. Les seves diferents 
zones i barris viuen aquest augment de població de formes molt diferents. Pel que fa a la zona del 
Port, es nota molt més l’increment de densitat de població, així com l’activitat i vitalitat és molt més 
frenètica i de trànsit constant, ja que l’activitat econòmica està molt més centrada en bars i 
restaurants. 

 

De tornada a casa, utilitzo sempre la riera. Altres carrers per pujar del port al centre estan molt 
desolats (...) és que tothom va per la riera. 

 

La zona del Port, com que hi ha molta més activitat de restauració, les dones comenten que han patit 
molt la pandèmia. La diferència entre les activitats econòmiques vinculades amb la restauració són 
molt diferents al centre respecte el port. Pel que fa al centre, els comerços i bars i restaurants són 
“de tota la vida” i comenten que tenen una trajectòria i una clientela que es manté amb el temps. En 
canvi, a la zona del port els locals de restauració canvien molt més i són menys estables al llarg del 
temps. 

 

Les dones reflexionen sobre la percepció de seguretat molt diferenciada segons l’edat. 

 

Jo amb 25 anys no tenia tanta por (...) i ara penso, mare de déu per quina zona passava, i a quines 
hores.... 

 

L’edat en general et fa més poruga perquè et fa més conscient (...) tens un històric... 

 

( . ) també si ets responsable d’algú, penses que si et passa alguna cosa… és pitjor que quan només 
depens de 

tu. 
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Jo per exemple, no acostumo a anar sola, però ara que tinc una nena de 10 anys, em preocupa 
perquè per l'experiència que he tingut i les coses que he viscut, ( ) només pensar que li poden 
passar a ella, m’esgarrifo. 

També has de mesurar aquesta por desmesurada que tenim ara per no transmetre-li a ella. 

 

Expliquen situacions d’assetjament que han rebut les seves filles, de tornada a casa, en espais 
desolats: 

 

( . ) l’any passat la meva filla a 1r d’ESO ja van a buscar l’autobús sols per anar al poble del costat. 
I l’any 

passat va passar un home pel costat i li va dir alguna cosa. I clar, vam passar uns mesos molt 
complicats ( .................................................................................................................... ) 

perquè era la seva primera experiència ( ) I fins i tot després un dia no se separava de mi perquè 
deia que allà 

hi havia aquell home… 

 

(   ) Quan va passar el confinament que van relaxar les mesures la meva filla va marxar a Salou i vam 
quedar 

tornaria a casa a una hora determinada, i va tornar sola. I anava en bici, i allà al carrer principal se 
li va parar un cotxe i li va dir que què feia aquestes hores, va dir que era de la secreta, i va dir “y 
ahora que tengo que hacer contigo” dient-li que pugés en cotxe. I ella es va escapar i m’ho va dir 
per telèfon el que havia passat. Després tot va anar bé i l’home ja està a la presó, per secreta, no 
per l’intent d’agressió... 

 

Prefereixo que la meva filla arribi bé i segura, que que arribi a l’hora. 

 

Expliquen també algunes de les estratègies que desenvolupen les noies pre-adolescents i 
adolescents, com per exemple, acompanyar-se entre elles, trucar per telèfon, anar en bicicleta, etc. 

 

Dirigint-nos cap a l’antiga estació, les dones expliquen que Cambrils estava antigament travessada 
per l’antiga carretera nacional, i ara s’ha habilitat per ser molt més habitable. Abans hi havia passos 
subterranis, que ara són grans avingudes (més o menys) verdes, i valoren positivament que ja no 
suposen una frontera entre dues zones. Valoren que aquesta zona té les qualitats de proximitat que 
afavoreixen resoldre les necessitats bàsiques en un radi proper, i la mobilitat en bici en aquest entorn 
encara ho afavoreix més. 

 

3- Entorn de l’antiga estació de tren 
 

A la zona del voltant de l’estació, veiem que la il·luminació és càlida i groguenca, però com que és 
contínua i ben col·locada, no tapa la visibilitat. 

 

Al voltant de l’antiga estació de tren hi ha una avinguda on hi ha molt assetjament. Les dones ho 
vinculen a que és un carrer que està ple de bars, amb molta presència masculina al carrer, amb grau 
d’alcohol alt. Comenten que són homes majoritàriament, que viuen a Cambrils, potser en altres 
barris, però fan escàndol al carrer. Aquest barri molt envellit i les dones grans perceben l’entorn com 
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a insegur per aquesta raó. Es comenta que la policia sap qui són, i fan redades de tant en tant, però 
no s’ha atacat mai el problema d’arrel. 

 

...l’altre dia ho van manifestar en una reunió (...) molta gent gran té por de tirar les escombraries. 

 

 

Es detecta una visible problemàtica d’habitatge a Cambrils, a causa de l’increment del preu del 
lloguer i la falta de regularització d’aquest. Aquesta emergència habitacional, fa que moltes famílies 
hagin d’iniciar processos d’ocupació d’habitatges (o locals) per manca d’ingressos per afrontar un 
pagament tant alt. També comenten que la turistificació és severa en alguns aspectes com per 
exemple els pisos turístics, que en alguns barris ja són el 50% en temporada alta. 

 

Un dels aspectes que caracteritza el teixit de Cambrils és que l’antiga línia de RENFE travessa el 
municipi, tal com fa a altres pobles i ciutats dels voltants. Per evitar que actuï com una frontera 
urbanística, RENFE ha dut a terme mesures per garantir la continuïtat urbana i de recorreguts (per 
exemple, formigonant les vies). Cambrils, però, està a l’espera d’un projecte més ampli que inclou 
la rehabilitació de la zona de l’antiga estació, posant en debat si cal enderrocar l’edifici de l’estació, 
o rehabilitar-ne una part per conservar-se com a patrimoni històrico-cultural. 

 

Sobre aquesta actuació, hi ha debat a l’entorn de la modificació urbanística i arquitectònica de l’antiga 
estació, ja que algunes de les veïnes estan a favor de conservar una part de l’edificació perquè ho 
consideren patrimoni com a edifici històric i representatiu del municipi, i algunes altres veïnes i 
persones sobretot vinculades a l’ajuntament opten per enderrocar l’edificació sencera. També 
comenten la connectivitat visual que es volia aconseguir amb l’avinguda de l’estació està totalment 
entorpida per uns edificis privats a l’altra banda de l’estació, i per tant, l’argument de la connexió 
urbana per justificar l’enderroc de l’estació, consideren que no té cap lògica. Moltes de les veïnes 
grans del barri i l’entorn, els agradaria que les vies fossin una via verda. També l’argument que 
s’utilitza a favor de l’enderroc és per una qüestió històrica, quan les dones comenten que l’edifici de 
l’estació té molta història, ja que és més antic que la cooperativa. 
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Pel que fa als passos que creuen les vies i adaptar aquestes al teixit urbà, les dones comenten que 
està com està perquè en principi és competència de RENFE, i per tant, el municipi està a l’espera de 
fer qualsevol actuació. Algunes es queixen que altres municipis han fet mesures provisionals per fer 
més fluids els recorreguts entre una banda i l’altre de les vies, per exemple, a carrers limitats per la 
via, s’ha formigonat per permetre la circulació creuada, i d’aquesta manera, aquí també seria 
favorable treballar-ho encara que sigui de forma temporal mentre no arriben les mesures 
estructurals. 

 
 

Jo procuro fer sempre carretera, perquè la bici és un mitjà de transport. (...) menys quan vaig 

amb el nen. Sempre agafo la riera per tornar a casa, per evitar fer carrerons, encara que hagi de 

fer més volta. 

Com que el carrer és molt ample, tens visibilitat de punt a punt i tres llocs on anar, no em fa 
sensació d’inseguretat. 

 

Parlant d’altres barris de Cambrils, es comenten algunes zones que les perceben com a més 
insegures, com per exemple, l’Eixample platja o Nou Cambrils. També debaten sobre 
l’estigmatització d’aquests barris. 

 

Fa molt el viure, perquè jo he viscut al carrer Ronda i no em fa gens de por, però el carrer Colom 
no el trepitjo ni de dia ni de nit. 
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4- Entorn de l’Ateneu Juvenil 
 

Passem per l’Ateneu Juvenil, i les dones comenten que és un espai de relació que funciona de 
forma molt favorable, ja que s’organitzen moltes activitats i formacions, no només per jovent sinó 
per totes les edats. Després a la planta de sota, també s’organitzen moltes festes en dates 
assenyalades (cap d’any, carnaval…), és un espai molt concorregut en general. Una de les veïnes 
explica que tot aquesta zona està en reformació perquè s’hi preveu fer pisos, i en canvi abans era un 
pàrquing. Coincideixen en percebre l’espai com a molt fosc. 

Sí, ara aquí fan edificis la sensació canvia completament perquè clar, ara hi ha vida. Abans no hi havia 
res. 

 

Sobre la tipologia d’habitatge, es considera un entorn més segur el que està configurat a partir 
d’edificis, la façana dels quals arriba a peu de carrer. 

 

(...) sentir que hi ha vida als balcons, que hi ha llum, que si et passa alguna cosa i crides, que algú 
respongui. 

 

En aquest sentit, valoren favorablement que la normativa pública hagi regulat l’alçada de les 
edificacions al conjunt del barri marítim, ja que ha estat una bona mesura per preservar la línia de 
costa. 

 

Arribant al Parc del Pescador, les dones comenten el carrer perimetral al parc, tocant a la riera, i 
coincideixen en que és un carrer molt fosc i desolat, que no convida a passar-hi. A més, és on hi ha 
el pàrquing. Hi ha col·locat un dipòsit d’aigua que contribueix a obstaculitzar més la visibilitat, i la 
majoria d’elles és un espai que eviten. 

 

 

En moments de turisme està molt ple, i saps que hi ha gent que es passarà… 

 

Jo més són els moments d’època no turística que com que queda més desolat, el típic que vens amb 
cotxe aquí al cine o a fer un gelat i després has de tornar a agafar el cotxe… que per mi és pitjor. Jo 
a l’estiu no sento tanta inseguretat. Suposo que és més el volum de gent al carrer, més que per la 
llum… 
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Les dues coses són importants (...) A més, a l’estiu es posa aquí la paradeta del frankfurt que hi ha 
unes cues gent… 

 

Clar, però Cambrils no és un lloc de festa nocturna, però sí que és de passejada fins la 1 amb el gelat pel 
passeig. 

 

5- Passeig de les Palmeres 
 

La marxa ha passat per dues zones de Cambrils amb una diferència d’activitats molt marcada. Al 
centre de la vila, com hem explicat abans, s’hi acumulen les activitats vinculades a necessitats 
bàsiques i comerç de proximitat, i en canvi, a la zona marítima, és on es concentren la major part 
de bars i restaurants per sortir de nit. 

Al poble fa 20 anys no hi havia res. Després del Pla de barris fa 20-25 anys, ha tornat a tenir vida 
(...) van canviar tot el clavegueram, l’aigua, etc. Va millorar molt. Allà no hi pujava ningú. Jo ara 
prefereixo anar al poble a prendre algo, perquè allà hi ha ambient. Al barri marítim hi ha jaleo. 

 

 

Pel que fa al model d’oci de Cambrils, les veïnes coincideixen en considerar que està basat en activitat 
de restauració al vespre i entrada la nit, però no en discoteques que obren tota la nit. D’aquesta forma, 
el jovent i la gent que busca aquest tipus d’oci se’n va a Salou que és el model majoritari, i Cambrils 
en canvi, queda més tranquil. El model basat en bars i restaurants de nit, determina el públic, i marca 
també el preu. Les dones comenten que el públic és adult, ja que l’edat mitjana de sortir a fer sopar 
i copes, és 40-50 anys, i en canvi el jovent es mou nocturnament a Salou. 

 

La gent jove no es pot pagar a 7€ un cubata, però nosaltres per una vegada que sortim… 
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Aquest model fa que tingui una sèrie d’avantatges pel municipi (menys escàndol de nit, menys 
turisme basat en l’oci, menys impacte a l’espai públic) però per altra banda, la realitat que el jovent 
surt de nit al municipi del costat, fa que s’hagi de condicionar i tenir en compte aquests trajectes, 
per tal de garantir una mobilitat nocturna segura i festiva. 

 

Pel que fa a l'organització de grans esdeveniments festius a Cambrils, des de joventut, com per 
exemple, organitzar festes majors a la platja, aglutinen molta gent del municipi i de fora el municipi, 
majoritàriament jovent, i les dones coincideixen en una sèrie de mancances: 

 

Per una banda, pel que fa a la senyalització, hi ha una manca clara de panells indicadors que 
aportin informació sobre els horaris de bus, sobre com arribar a la parada, etc. També caldria 
treballar la senyalització temporal dels propis elements de la festa: senyalitzar on estan els lavabos 
o altres elements. Hi ha distribuïts alguns panells amb el mapa de Cambrils, però valoren que 
manca senyalitzar els equipaments o serveis bàsics, amb telèfons d’atenció o altres elements que 
es poden necessitar en algun moment donat a l’espai públic. 

 

Per altra banda, també coincideixen en la mancança d’una xarxa de lavabos públics efectiva d’ús 
públic, sobretot a la nit. Quan s’organitzen esdeveniments festius, és l’únic moment que es té en 
compte aquesta necessitat i, per tant, l’únic moment que s’instal·len lavabos químics per ús temporal 
a la platja. Les dones consideren que aquests lavabos són molt bruts. També a vegades, es col·loquen 
banys habituals a les platges durant l’estiu, però són el mateix model. Caldria investigar més sobre 
aquesta solució. 

 

S’obre el debat també sobre el disseny dels lavabos, ja que consideren que s’ha de tenir en compte 
les necessitats derivades de la regla i dels productes que hi ha d’higiene, per exemple, la copa 
menstrual. 

 

Com dissenyem els lavabos? (...) jo el primer que he fet a la nova botiga, que tinc lavabo públic, és 
posar-hi una pica al lavabo. Penso posar fins i tot tovalloletes. 

 

És que no està pensat, està pensat els lavabos, i després aquell espai comú… 

 

Clar, tu com els hi dius a les noies joves “utilitza la copa que té una sèrie d’avantatges!” (...) Si, 
utilitza la copa però has de portar tovalloletes humides, una ampolla d’aigua... per utilitzar-la (...) i 
ves ben mona també! 

 

Tot i això, comenten que és un espai ampli amb molta il·luminació tota la zona. 

 

Acabem la marxa reflexionant sobre el llenguatge de la ciutat. Les dones expliquen que no hi ha 
cap tipus d’ordenança que controli les pràctiques a l’hora de promocionar-se com a negoci o generar 
cartelleria, de forma que aquesta pràctica no sigui sexista. 

 

Això és com la guia que veu fer, del vocabulari, que és fantàstic (...) El calendari que fan és super 
important…i sobretot en la continuïtat (...) i aquest calendari ja l’esperen. El meu fill ja sap que cada 
gener, té aquell calendari i se’l mira. I és un calendari que té xixa. I t’has de guardar una tarda 
sencera per explicar-li al nen de que va aquesta any, però està bé… 
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Expliquen un cas de promoció d’un dels locals amb cartelleria sexista. 

 

Igual es podria fer alguna cosa tipus guia de bones pràctiques a l’hora de fer un cartell. 

 

Per últim, pel que fa a la representativitat de les dones a l’espai públic i lligat amb aquest últim 
punt, les dones consideren que hi ha una manca generalitzada de noms de dones al nomenclàtor de 
carrers. Posen un exemple, que és el carrer de Charles Darwin, un carrer nou, del costat de la zona 
del Parc del Pinaret, on critiquen que era una oportunitat per posar-hi un nom de dona, i en canvi, es 
va escollir un nom d’home sobrerepresentat al llarg de la història. 

 

Recorregut 2: Pg. de les Palmeres - Parc del Pinaret. Punt de trobada: Oficina de Turisme 
 

Es va dissenyar el recorregut a partir d’un llistat de punts concrets del municipi interessants per parlar- 
ne amb les dones, tenint en compte la localització de les zones d’oci nocturn que hi ha a Cambrils, 
des dels espais de festa major, fins els locals d’oci. A més, com que Cambrils és un municipi de 
característiques molt diferenciades segons les seves zones o barris, es va prioritzar que la marxa 
passés i poder parlar de les dues més representatives: l’entorn del centre de la vila, i l’entorn del 
barri del port. 

La proposta de disseny de la marxa va ser la següent: 

Finalment, per interès de les persones assistents, es va modificar lleugerament el recorregut i es 
van fer un total de 8 parades on es van comentar diversos temes. Les parades que es van realitzar 
són: 

1a parada – Oficina de Turisme i Parc del 

Pescador 2a parada – Ateneu juvenil 

3a parada – Antiga estació de 

tren 4a parada – Estació de bus 
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5a parada – Passeig Albert 

6a parada – Plaça de la Vila 

7a parada – Parc del Pinaret 

8a parada – Barri Nou de Cambrils 

 

 

1- OFICINA DE TURISME I PARC DEL PESCADOR 
 

La marxa de joves s’inicia a davant de l’Oficina de Turisme de Cambrils per un malentès en la 
convocatòria. 

 

A la pregunta sobre la seva percepció en el Passeig de les Palmeres, comenten que falta il·luminació, 
sobretot en la zona entorn l’Oficina de Turisme i el Port. 

Faltan luces, bastantes. 

 

Sobre todo, aquí, lo de las luces 

 

El passeig i el port l’utilitzen per a passejar, trobar-se, fer pic-nic, córrer i anar en bici. Comenten 
que és un espai de trobada juvenil important del municipi. Les participants comenten que elles viuen 
lluny de la zona, i que no acostumen a fer oci nocturn ni a ajuntar-se en la zona de nit. Respecte els 
horaris, elles acostumen a fer-ne ús a les tardes i valoren positivament el manteniment que hi ha a 
la zona i que hi hagi bancs per a seure. 

 

Ocio. Con las amigas, quedar por el puerto... como que es el sitio donde más se queda aquí, los 
jóvenes en Cambrils. 

 

Ir a comer, hacer pic-nic entre nosotras, correr, bicicleta... 

 

Nos sentamos en los bancos que hay, a veces en la arena. Por la tarde sobre todo. 

 

Parlen sobre la diferent percepció que tenen entre l’estiu i l’hivern en la zona del passeig. Comenten 
que a l’hivern es fa fosc més d’hora, però també que hi ha menys vigilància formal i informal, ja que 
hi ha menys policia i també menys vitalitat. La vitalitat es deu a que els habitatges de primera línia 
estan més ocupats a l’estiu, per segones residències o apartaments. I que, alhora hi ha més 
establiments oberts i més persones al carrer a l’estiu. 

Hay más vigilancia en verano. 

 

Hay vivienda, pero está más ocupada en verano, porqué se 

alquilan. [En verano] tienes más ganas de salir, de pasear… 
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També es percep que hi ha hagut un canvi en l’ús del passeig arran la pandèmia del COVID-19, i 
que 

la gent va a passejar més i a fer esport al passeig i a la platja, especialment en la zona on hi ha 
mobiliari públic per a fer gimnàstica i canxes de bàsquet. 

También, cuando se quitan las restricciones un poco, el paseo marítimo sí que se utiliza bastante, 
porqué la gente, después de estar muy encerrada, salía para estar por aquí 

 

El parc del Pescador és un parc que no utilitzen gaire, ja que acostumen a quedar-se més a prop del 
seu barri, Nou Cambrils. Comenten que el parc es tanca a la nit i que la llum és molt tènue. S’aprofita 
per parlar de la tornada a casa, quan van al port i al passeig. Comenten que valoren tornar a casa 
per carrers concorreguts i que acostumen a anar acompanyades de les seves mares o amigues. 

Solemos utilizar más el parque del Pinaret, más que este. 

 

Por donde hay más gente es por donde pasamos. Si no me da miedo. 

 

Passem per l’Aparcament i el pont que creua la riera. Es comenta que, tot i que elles no hi van, sota 
la riera era un lloc habitual de botellón per part de persones joves abans de la pandèmia, i que elles 
no acostumen a baixar a la riera. També hi ha gent que la fa servir per passejar el gos. Una d’elles 
sí que comenta que hi baixava amb l’activitat de natació. 

 

Sobre el pont, es comenta que tot i que hi ha lluminàries, aquestes no solen estar enceses. 

 

¿Sabéis lo que molaría aquí? Luces. Un par de luces. Es que están, pero no les dan uso. 

 

2-ATENEU JUVENIL 
 

L’Ateneu juvenil és un equipament de referència per a la gent jove del municipi. A causa de la 
pandèmia aquest equipament ha perdut activitat i això ha suposat la pèrdua d’un suport important 
pel desenvolupament de la seva vida quotidiana, especialment en el referent a espais d’estudi i de 
trobada. 

 

El edificio este está bien pensado. Los jóvenes le sacábamos muchísimo provecho. Ahora no sé 
cómo están las cosas, porque no quedo para hacer trabajos ni nada por el COVID. Pero estaba bien 

pensado. 

 

Les joves participants comenten que hi vénen sobretot per a estudiar i fer treballs en grup. Valoren 
molt el paper d’aquest equipament i comenten que també fan classes d’àrab o de català, reforç 
escolar, préstec d’ordinadors, concerts i s’organitzen activitats fora del municipi, com la sortida al 
Saló del Manga de Barcelona o a esquiar, entre d’altres. 

 

Le dábamos muchísimo uso. Además, los viernes reservábamos todas una sala y hacíamos tareas, 
nos ayudábamos entre nosotras… 
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Així, comenten que l’equipament té una bona infraestructura amb sales d’estudi amb projectors, 
pissarres, bucs d’assaig i sala de festa insonoritzada, etc. a més, valoren que és un espai on trobar 
silenci. 

 

Pel que fa a l’edifici de l’Ateneu i el seu entorn, el fet de ser un edifici transparent dóna sensació de 
seguretat en un entorn més aviat fosc i que dóna a un descampat i aparcament, on en el moment 
de la marxa hi estan fent obres. També fan referència a la manca d’il·luminació. 

Després que això era un aparcament. Que tampoc dóna molta seguretat el tema de que 
hi hagi un descampat… 

 

Més endavant de la marxa es parla de la biblioteca, i es compara amb l’Ateneu Juvenil. Les 
participants comenten que no fan servir la biblioteca perquè no la senten com un lloc còmode i 
amable. Comenten que a partir d’una hora es cobra per fer servir els ordinadors i l’internet, i això fa 
que prefereixin utilitzar l’Ateneu Juvenil. A l’Ateneu, a més, se senten menys controlades. Comenten 
que la biblioteca té un fons de llibres que consideren antic, i amb un ampli ventall de llibres infantils, 
que elles ja no llegeixen. Una d’elles, que acostuma a llegir Manga, comenta que a vegades en 
demana. 

 

Para usar el ordenador creo que tienes que pagar, para una duración concreta... i el Ateneu no. Te 
dejan un ordenador, el cargador, y hasta que tú acabes. Cuando me dieron que te daban una hora 

gratis y que para estar otra hora tenía que pagar, digo, yo allí no voy más. 

 

També expliquen que a part de l’Ateneu, al municipi hi ha algunes zones amb wi-fi gratuït en diferents 
espais públics. Lamenten que des del temporal Glòria hi ha zones que van quedar sense, com en el 
barri de Nou Cambrils i el parc del Pinaret, i mai ha tornat a restablir-se. Sí que n’hi ha a la zona 
dels bombers i a l’Ajuntament. Es valora positivament l’existència de wifi gratuït en algunes parts 
del municipi. 

Aquí [..] viene mucha gente a coger wifi gratis, tu te sientas y ya te lo coge. 

 

3-ANTIGA ESTACIÓ DE TREN 
 

La marxa passa pel pas que creua a l’estació de Renfe que està desmantellada. Les participants 
comenten que és un pas que, entre l’estació tancada, la via i el camí també poc mantingut i poc clar, 
no dóna percepció de seguretat. A més, a la nit és fosc i és un espai que eviten, especialment de nit. 

 

L’estació actualment és un lloc de pas, i les participants sobretot la fan servir als matins, per exemple, 
a l’estiu per anar a la platja amb la família. També és un espai on acostuma a ajuntar-se gent jove 
i a fer botellón, on senten que generalment hi ha apropiació masculina e l’espai. 

Por las mañanas, sí. Cuando íbamos a la playa en familia pasábamos por aquí. 

 

Es que aquí te da miedo. Hay gente que queda por aquí… vienen a hacer botellón y demás. 

 

Sobre todo, chicos. 
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També una d’elles comenta que quan funcionava el tren li agradava venir a relaxar-se, ja que hi 
passava l’aire i veia els trens passar. 

 

4-ESTACIÓ DE BUS 
 

En la conversa, es fa èmfasi en l’estació d’autobusos, així que es decideix desviar la marxa per poder 
passar-hi i parlar-ne. 

 

De camí, trobem una farmàcia oberta, i es reflexiona sobre la importància d’establiments i serveis 
oberts en les plantes baixes dels edificis, amb horaris diversos, per a dotar a l’espai públic de visibilitat 
i vitalitat, així com saber que es pot acudir en cas de necessitar auxili. 

 

Una de les dones, que estudia a Tarragona, diu que prefereix agafar l’autobús abans que el tren, ja 
que la nova estació queda en un entorn més llunyà i per un camí solitari. A més, comenta que ella 
la feia servir a primera hora del matí quan encara era fosc i tenia percepció d’inseguretat. 

 

Quan passem per l’estació d’autobusos està il·luminada, així i tot, es comenta que a primera hora 
del matí, quan encara és fosc, els llums ja estan apagats i això genera percepció d’inseguretat al 
quedar a les fosques. A més, és una hora en que hi ha poca gent, només algunes persones estudiants. 

 

A las 6h está súper oscuro. Y entonces te da miedo pasar por allí. 

 

Aquí de noche está iluminado, pero a la mañana no. 

 

L’estació d’autobusos compta amb un espai tancat i transparent amb panells informatius, una 
pantalla informativa i un banc. Es fa referència a que la pantalla no informa bé de quins autobusos 
surten o ja han passat. A més, aquest espai normalment està tancat i no s’hi pot accedir. 

[La pantalla] a veces no pone bien el horario y a veces está tapada. 

Aquí no hay nadie, nunca. 

 

¡[El entorno] está como deshabitado! 

 

Així, es proposa d’una banda un horari extens per a la guingueta, revisar les pantalles per a assegurar- 
se que surten els busos que han de sortir, i la col·locació de més bancs per a l’espera. Es considera 
que és important que estigui obert per poder resguardar-se del fred i la pluja i per poder fer servir 
els bancs, ja que hi ha molts pocs bancs per asseure’s a esperar en l’estació. També la presència de 
persones, com un vigilant o una taquilla per a donar ulls a l’estació, degut a que és una estació que 
se sent deshabitada. 

 

Que informen un poco de los horarios… de a qué hora sale, de si ha pasado... 

 

Que haya bancos para sentarse, solo hay dos. 
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Que haya un poco más de seguridad, no sé, cámaras… 

 

També en aquest moment es parla de la intermodalitat entre diferents mitjans de transport, i de la 
possibilitat d’arribar en bicicleta a l’estació d’autobusos, especialment pensant en aquests trajectes 
que es fan quan és fosc i no hi ha gaire gent al carrer. En aquest sentit, no veuen clar que hi hagi 
espai per a deixar les bicis perquè temen que els hi robin, així sorgeix el tema de les bicicletes 
compartides. 

 

Te pinchan la rueda porqué sí… 

 

Es comenta que podria ser interessant tenir un servei de bicicletes públic amb espai per deixar-les 
en llocs com l’estació d’autobusos. Es comenta que ja hi ha un servei, que no saben si és públic o 
privat i comenten que creuen que només funciona a l’estiu. 

 

Yo eso lo he visto, pero solo en verano. 

 

Respecte la bici, les dones comenten que elles la fan servir més per a desplaçar-se a municipis veïns 
o per oci. 

 

 

 

5-PASSEIG ALBERT: ZONA MERCAT SETMANAL I PARADA D’AUTOBÚS 
 

Comenten que al matí és un carrer fosc, on hi ha molta vitalitat a primera hora i es troben poca gent 
asseguda bevent alcohol que no els dóna percepció de seguretat. A les 9h diuen que ja comença a 
haver-hi més gent, i que, alhora el mercat setmanal dels dimecres contribueix a donar vitalitat des 
de molt d’hora al matí, cosa que els acompanya en els seus recorreguts. Pel passatge hi passa 
regularment la policia, i això ho valoren positivament. 

 

Ahora como que me siento más segura porqué hay más policía… porqué hay algunas calles que 
están vacías, como el Passatge Albert, otra más abajo… 

 

El día de la semana que te sientes más segura es el miércoles, que hay el mercado, y ya están 
poniendo las paradas a las 7h. 

 

Aquí hay más gente que a bajo. 

 

Hi ha una parada de bus que utilitzen més que l’estació per proximitat, però també perquè hi ha 
més gent, hi ha més fluïdesa de trànsit, habitatges que donen ulls al carrer. A més, la parada és 
transparent, fent que hi hagi visibilitat del que passa en l’entorn. 
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PLAÇA DE LA VILA 
 

 

La plaça de la Vila la consideren un espai molt agradable i amigable amb la infància, ja que no hi 
passen els cotxes. És un entorn vital amb bars i botigues. 

 

Quan eren petites, venien a jugar a la plaça, i ara venen a vegades a una cafeteria o seure en un 
banc. També hi col·loquen activitats en dates assenyalades, com les festes a l’estiu, setmana santa, 
nadal, etc. 
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2- PARC DEL PINARET 
 

 

Valoren molt positivament el Parc del Pinaret com un lloc que utilitzen amb regularitat i on se senten 
segures. 

 

Hi ha una zona amb aigua i una cascada que consideren perillosa perquè els infants poden caure i 
prendre mal o ofegar-se, de fet, expliquen que un cop que elles hi eren va caure un nen que van 
haver de rescatar. 

 

El parc del Pinaret és un parc gran amb diferents espais: 

 

Es un parque grande. La parte de arriba es para los pic-nic i demás… y aquí para jugar. 

 

En la part de l’entrada hi ha unes explanades i unes escales. Comenten que hi acostumen a haver 
concerts, balls i a l’estiu també és on es fan les festes de l’escuma. Es fan activitats de ball per a 
gent gran, els nens juguen a futbol, etc. 
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En el parc hi ha una cafeteria i uns lavabos públics. Es considera que els lavabos estan bruts i també 
comenten que no tanquen bé i s’han d’ajudar per mantenir la porta tancada. En la sortida del parc 
veiem que hi ha un lavabo tipus poli-clean, i es valora que aquest tipus de lavabo acostuma a estar 
brut i no és agradable. 

 

Sobre el manteniment del parc, comenten que amb l’obertura hi havia molt bon manteniment, però 
troben que ja no està tan ben mantingut com abans, i que tot i que la zona de les explanades està 
manté neta, a la zona de dalt, on hi ha les taules de pícnic i la zona més boscosa, li falta manteniment. 

 

Antes también, cuando recién lo abrieron el parque, era también un buen sitio porqué había los 
que cuidaban el parque y todo eso. Ahora no. 

 

La zona més boscosa no té llum a la nit. Hi ha unes petites lluminàries a peu de terra que no il·luminen. 
No es veu res, ni tampoc a on es trepitja. Per accedir-hi des de la zona d’explanades, hi ha com una 
espècie de laberint on tampoc hi ha molta il·luminació i això no col·labora amb la percepció de 
seguretat. 

 

Hay luces en el suelo, pero no iluminan tanto. 

 

No se ve nada. 

 

Quan la marxa passa pel parc del Pinaret, hi ha grupets de gent asseguts en les taules de pic-nic i 
a la zona que fa com una espècie de laberint. Les persones assegudes a les taules no es veuen, 
només es perceben i se senten. 

 

Les participants comenten que a aquesta hora elles ja no acostumen a fer servir el parc a l’hivern, 
però a l’estiu sí que hi venen de nit, especialment quan hi ha algun concert. Així i tot, comenten que 
no acostumen a anar a la zona boscosa, i que si hi van han de portar llanternes. També comenten 
que és un lloc on se senten segures perquè sempre hi ha gent. 

 

Aquí nunca me he sentido con inseguridad porqué siempre está lleno, siempre. 

 

En l’entorn hi ha una comissaria dels Mossos d’Esquadra i també la Guàrdia Civil. 

 

Al costat del parc del Pinaret hi ha un pont que es va trencar en el temporal Glòria que mai s’ha 
arreglat. S’ha reclamat que es torni a habilitar, perquè suposa que molta gent hagi de fer més volta 
per a creuar, com per exemple, els nens i nenes que van a l’escola. 

 

Para ir al colegio antes venías así recto y pasabas. Ahora tienen que dar toda la vuelta los niños. 
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3- Barri de Nou Cambrils 
 

L’entorn comunitari és molt important per a la percepció de seguretat, i fan èmfasi en que elles es 
senten molt segures al barri i se senten respectades. Consideren el barri com una gran família i on 
hi ha suport mutu. El fet de conèixer a les persones veïnes els aporta molta seguretat. 

 

Es como si estuviéramos unidos, entre nosotros nos ayudamos. 

 

Aunque nunca le haya dirigido un “hola” o cualquier cosa, me transmite seguridad, porqué es 
como una cara mu vista. Y sé que conoce a mi familia y mi familia a la suya. 

 

Para el puerto, para abajo, como nunca he estado allí como que… es una zona más desconocida 
para mí. 

 

Entre altres coses, relaten diferents experiències al barri que els han aportat reconeixement i 
comunitat. Valoren molt positivament les activitats que fa l’Associació de Veïns, com la festa de 
l’espuma que fan cada any. També expliquen que van fer una desfilada de moda amb la seva roba 
amb el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural , o alguns sopars compartits i la celebració del 
Ramadà. Activitats que s’han vist minvades amb les mesures del coronavirus COVID19. 

 

En Cambrils Nou se hacen más actividades… la fiesta de la espuma cada año, hicieron como una 
gran atracción de agua, [l’Associació de Veïns] 

 

En un parque que hay aquí arriba, en Nou Cambrils. [Hicimos] un desfile con nuestra ropa típica. 

 

Súper bonito. Fue una de las experiencias que me gustaron, la del Ramadán. Que vinieron todos 
los vecinos. 

Compartimos una cena con todos los vecinos. 

 

Les dones participants viuen al barri de Nou Cambrils. Comenten que al seu barri hi falta llum als 
carrers. 

 

ESTRATÈGIES PER INCREMENTAR AUTONOMIA I SEGURETAT 

Finalment, un dels temes que sempre es posa en comú a les marxes exploratòries són les estratègies 
que les dones utilitzen per incrementar la seva autonomia i percepció de seguretat. 

 

Per una banda, hi ha algunes dones que comenten que quan van soles per un espai conegut del seu 
barri que no tenen percepció de por, perquè es perceben un espai seu. Però també hi ha dones que 
comparteixen les múltiples estratègies que s’utilitzen: com acompanyar-se entre elles, portar les 
claus a la mà, parlar per telèfon, anar pel mig del carrer per fer-se visibles als cotxes i als edificis, 
escollir un altre camí tot i ser més llarg. 
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Un altre aspecte que va sortir als recorreguts (Grup 1) és com canvia la percepció de seguretat 
depenent de l'edat i les característiques i experiències de cadascuna. Algunes de les dones expressen 
que tenien menys percepció de seguretat quan eren més joves. 

 

Apareix també, al mateix grup, com la bicicleta pot ser un element de seguretat sobretot a la nit de 
tornada a casa. Les dones que han participat d’aquest grup, que totes són mares, comenten la 
percepció de seguretat que incrementa si les seves filles utilitzen element de mobilitat, ja que permet 
fer recorreguts de forma més ràpida, poder fugir de situacions desagradables, entre altres 
característiques. Una de les dones, que és ciclista, també fa la reflexió que, per una banda, és un 
element de seguretat, però per l’altre, no evita la modificació de recorreguts per percepció 
d’inseguretat. 

 

Pel que fa al Grup 2, durant el recorregut, les dones relaten diferents experiències d’assetjament i 
agressions racistes, islamofòbiques i sexistes que viuen en el seu dia a dia com a dones musulmanes. 
Expliquen insults i menys teniment cap a elles i a les seves famílies per part d’algunes persones i 
també per les institucions i cossos de seguretat. Alhora, comenta que hi ha vegades que hi ha gent 
que les defensa. 

 

Relaten des d’insults a les seves mares i àvies en la cua del supermercat, menys teniment dels seus 
coneixements per part de la policia en un accident de trànsit, agressions físiques, entre d’altres. 
També el fet de ser el punt de mira algunes vegades quan estan ocupant l’espai públic en grup. També 
els diuen piropos (babosades) i a alguna explica persecucions. 

 

Les dones expliquen algunes estratègies que tenen en els moments que es senten perseguides o 
atacades. Algunes d’elles contesten amb amabilitat, perquè quedar-se callades fa que desprès se 
sentin malament. També comenten que busquen complicitats amb persones que hi ha al voltant, i en 
general s’acompanyen molt entre elles. 

 

Nos suele pasar mucho, cuando vas en grupo con tus amigas, te suelen soltar algún comentario. 
Piropos también. 

Mas cuando eres musulmana. “mora” “vete a tu país”. Estoy en mi país, mira. 

Y se creen que nos vamos a quedar calladas, pero no. Sí, pero con respeto, que eso jode más. 

Yo mejor no hago nada. 

Igual, como nuestras madres. Que no dice nada, pero luego duele eso. 

Hay gente que también se puede parar a defenderte. 

Es que nos ven con pañuelo y ya está. 

Tu estas sola, y ves que alguien te persigue… entonces, yo puedo venir y decirte: qué, cómo 
estás… abrazarte... para que sepa que vamos juntas y somos amigas o… 

 

Algunes de les estratègies recollides són: 

• No anar sola, sinó acompanyada o en grup 
• Anar ràpid quan vas sola 
• El mòbil dóna seguretat perquè fas veure que parles, converses inventades, o tenen 

un contacte que saben que està despert i el tenen preparat per si de cas. 
• Elements a les mans com unes claus 
• Canviar de ruta segons l’hora del dia 
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• El cotxe com un element que dona seguretat per tornar a casa 
• La bicicleta com a element de seguretat a la nit 

Per tancar, emfatitzar que les marxes exploratòries són una eina per tal que les dones comparteixin 
el seu coneixement sobre els elements favorables i desfavorables que condicionen el seu ús de l’espai 
públic. Però en cap cas, ha de ser una eina d’estigmatització d’espais. Es poden donar solucions a 
alguns elements de la configuració física, però cal fer una tasca molt important des de l’educació i els 
processos de socialització per tal de prevenir l’assetjament sexual. Les marxes exploratòries han de 
servir com a eina per a que les dones col·lectivitzem el coneixement que tenim, agafem consciència 
de la nostra expertesa i de manera col·lectiva busquem formes de re apropiar-nos dels espais, sense 
limitacions horàries ni per tipus d’espais. 

Per això, és important donar valor a la informació aquí recollida, tant dels elements que condicionen 
l’ús de l’espai per part de les dones com de les socials; ja que el seu coneixement i les seves propostes 
ajudaran no només al dret de la ciutat de les dones, sinó a millorar les condicions de la ciutat per a 
tota la població. 

 

RECOMANACIONS PER A LA MILLORA DE LA PERCEPCIÓ DE SEGURETAT 

Un cop analitzada la marxa exploratòria, s’han combinat els resultats de la marxa, i algunes de les 
propostes que han sortit, amb el coneixement previ de Col·lectiu Punt 6 en relació a la seguretat 
urbana des d’una perspectiva feminista2, per poder realitzar algunes recomanacions d’accions que 
ajudin a crear entorns d’oci nocturn i espais públics més segurs. Aquestes recomanacions són 
orientatives i caldria treballar-les conjuntament a través de la participació de les dones usuàries dels 
espais per tal d’adaptar-les a la realitat del municipi. S’inclouen en aquest informe com a orientatives 
alhora de pensar algunes accions de millora. 

Les recomanacions estan classificades en les 6 característiques que un entorn segur ha de tenir: 
visible, senyalitzat, vital, equipat, vigilat i comunitari. 

 

ENTORN SENYALITZAT  

Mapes i informació que mostrin les xarxes quotidianes diürnes i nocturnes a nivell de barri incloent els 
serveis en cas de violència masclista 

Per visibilitzar les zones d’oci i treball nocturn i millorar la vida quotidiana de les persones que utilitzen 
la ciutat de nit, es poden elaborar i ubicar mapes de la xarxa quotidiana nocturna en barris on es 
concentri aquest activitat. En aquests mapes es poden assenyalar serveis i equipaments que ofereixin 
serveis a la nit, serveis públics quotidians (lavabos públics), rutes accessibles i segures, així com 
rutes alternatives, informació sobre la xarxa de mobilitat. En general, això també es podria aplicar 
al funcionament de la ciutat de dia, ja que les dones expliquen que no hi ha senyalització per a les 
persones que van a peu. 

Senyalització no sexista i diversa en espais d’oci nocturn 

Utilitzant iconografia que inclogui diferents sexes, evitant estereotips de gènere, representant 
diversitat d’edats i cossos, evitant patrons estètics normatius i utilitzant un llenguatge no sexista als 
cartells i altres senyalitzacions. 

Una de les propostes concretes que ha sortit en aquesta línia ha sigut la necessitat de poder treballar 
en alguna ordenança o guia de recomanacions per a la comunicació no sexista d’entitats i negocis, 
per tal de poder garantir una publicitat respectuosa amb les dones i sobretot en la promoció de locals 
d’oci. 

 

 

ENTORN VISIBLE  

Il·luminació per a vianants contínua distribuïda de manera homogènia i sense obstruccions 

Posant il·luminació a les voreres, les interseccions, els punts d’accés amb senyalització que il·lumini 
els recorreguts a peu i garantint el seu manteniment i funcionament en tot l’horari nocturn. Evitant 
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elements que obstrueixin la llum de les faroles (vegetació, publicitat, ornamentació), així com 
contrastos entre zones molt il·luminades i poc il·luminades, tant en els espais públics com en l’entorn 
dels locals i zones d’oci. Tenir en compte, no només la quantitat d’elements, sinó també la seva 
intensitat. També garantir que la il·luminació funcioni de manera continuada durant tot l’any, sense 
talls d’enllumenat a certes zones durant determinats períodes o dies de l’any. 

 

Hi ha espais de les zones d’oci on hi ha poca il·luminació i són zones que es fan servir de nit, per 
això s’ha de cuida la continuïtat de la il·luminació per a millorar la percepció de seguretat. 

 

Continuïtat dels recorreguts i connexió visual entre els espai de l’entorn d’oci nocturn 

Dissenyant recorreguts a peu que connectin les zones i local d’oci amb zones d’aparcament, de forma 
segura amb visibilitat, il·luminació, dissenyant espais oberts sense racons, àrees amagades, murs 
cecs o espais abandonats. Als portals dels habitatges i altres edificis, evitant racons on es puguin 
amagar persones i produir agressions (es podria revisar l’ordenança de construcció d’habitatges per 
garantir que els nous portals es construeixin a peu de carrer). Cal revisar també la il·luminació de 
tots els aparcaments públics. 

Canvi o adaptació del mobiliari urbà, vegetació i altres elements que obstaculitzin la visió 

Evitant mobiliari urbà, vegetació, ornamentació i elements de publicitat o senyalització que 
obstaculitzin la visió de les persones que van caminant o per a que les vegin des dels vehicles. Per 
exemple, els contenidors de reciclatge de grans dimensions, les tanques o arbustos o altres elements 
d’alçada superior a 1 metre que divideixen els espais públics en seccions i que dificulten parcial o 
totalment la visibilitat. 

Parades de transport públic i sortides d'aparcaments públics transparents 

Dissenyant aquests elements de manera que no obstaculitzin la visibilitat de l'espai públic ni generin 
percepció d'inseguretat dins dels mateixos, amb materials transparents, sense que siguin tapats per 
cartells publicitaris o altres obstacles. 

 

 ENTORN VITAL  

Proximitat entre els diferents usos quotidians 

Distribuint els habitatges, els serveis i els equipaments, relacionats i prop entre si, de manera que 
sigui possible connectar-se a peu a través d'una xarxa quotidiana, que sigui percebuda com a segura 
tant de dia com de nit. Procurant l'existència d'alternatives de vianants dins el teixit urbà per facilitar 
l'accés i connexió entre diferents usos. Diversificant les activitats, en espais públics, per tal que no 
es monopolitzin els espais i puguin acollir diversitat de persones i activitats. 

Planificació urbana a escala de barri amb barreja d'usos, evitant la monofuncionalitat i incentivant el 
comerç de proximitat 

Promovent la barreja d'usos a través de la normativa i el disseny, procurant que aquesta barreja 
inclogui comerços de proximitat, equipaments, espais d'ús comunitari, diferents espais de treball, 
etc. Incentivant el comerç de proximitat mitjançant ajudes, campanyes, cuidant que les grans 
superfícies comercials no monopolitzin el consum. 

Millora de les zones d'estacionament del vehicle privat 

Buscant alternatives als aparcaments subterranis o en grans extensions lliures i aïllades, pel seu 
cost i percepció d'inseguretat, per exemple, l’aparcament que hi havia a l’Ateneu Juvenil. Per 
exemple, amb espais per a l'aparcament col·lectiu connectats visualment amb altres usos, edificis 
d'aparcaments amb plantes baixes comercials o equipaments. 

 

 ENTORN VIGILAT  

Disseny segur en els espais d'accés a l'oci nocturn 
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Tenint en compte la localització i connexió dels espais d'entrada i la mobilitat entre els espais d'oci i 
el transport, amb un disseny que eviti racons i zones fosques i amb recorreguts alternatius. 

Disseny de les façanes i accessos amb "ulls" al carrer i espais de relació 

Dissenyant els edificis amb fronts de façana alineats per evitar racons, garantint la continuïtat 
constructiva i evitant murs cecs que donin als espais públics. Evitant situar entrades contínues de 
garatges que generin murs cecs, sense activitat i racons. Col·locant finestres i portes que serveixin 
d’ "ulls" als espais comuns de relació i al carrer; construint plantes baixes amb materials transparents 
o permeables que permetin veure de dins cap a fora i de fora cap a dins o obrint murs existents. 

Eliminació de murs cecs en recorreguts dels carrers de la xarxa quotidiana nocturna 

Evitant murs continus sense finestres ni altres usos com algunes tanques de parcs, façanes d'edificis, 
etc., de manera que permetin veure les activitats que hi ha darrere. En els casos que siguin façanes 
d'edificis en desús, per exemple aprofitar les superfícies dels murs per art urbà com grafits o murals 
per afavorir la percepció de seguretat, sempre tenint en compte els criteris no sexistes i de diversitat, 
i incloent a diverses dones artistes. Quant no es puguin eliminar aquests murs, ubicar miralls per tal 
d’eliminar punts cecs o racons. 

 

ENTORN EQUIPAT  

Canvi o adaptació dels carrers i el mobiliari urbà o altres elements a les voreres 

Millorar el paviment de les voreres i la seva adaptació a la vegetació existent, per al que no hi hagi 
desnivells que facin difícil caminar per aquestes o que sigui susceptibles de caigudes. Treure els 
elements urbans de les voreres (fanals, contenidors, terrasses...) que són obstacles perquè aquestes 
puguin ser transitables i accessibles per a tothom. I en aquells carrers que ho permetin, ampliant la 
vorera per tal que permeti el pas de persones, cotxets i cadires de rodes. Cantonades amb passos 
de zebra a nivell de les voreres i il·luminació enfocada cap a les voreres. Dotats de bancs per poder 
fer parades als recorreguts, vegetació, ombres, papereres, fonts d’aigua, així com altres elements 
que faciliten la vida quotidiana. Prioritzant l’accessibilitat universal als carrers de la xarxa quotidiana 
quan no es pugui garantir a tot l’entorn i senyalitzant els carrers i recorreguts que són accessibles. 

Una de les propostes concretes en aquest sentit que ha sortit en una de les marxes ha estat la 
promoció de camins escolars, ja que el municipi de Cambrils és un entorn molt favorable per poder- 
ho treballar, basat en altres models d’altres ciutats, i combinat amb l’ús de la bicicleta i conjuntament 
amb la xarxa de comerços. Aquesta iniciativa hauria d’anar acompanyada d’un procés de diagnòstic 
urbà per tal d’avaluar on implementar-ho. 

Punts d'ajuda en les diferents zones d'oci nocturn 

Creant una xarxa de serveis que proveeixi informació i ajuda a les dones en relació a la prevenció, 
sensibilització i resposta a la violència masclista. Aquesta xarxa podria incloure l’auto-organització 
d’activitats per grups de dones per visibilitzar la problemàtica i com a estratègia per a re-apropiar-
se de la nit, que podrien estar vinculades a un punt lila o un servei d’atenció i informació. També 
incloure espais d'ajuda, a través de la ubicació d’intèrfons connectats a una xarxa de vigilància que 
complementin la vigilància informal i proporcionin atenció en horaris nocturns o quan altres serveis 
no estan disponibles. 

 

ENTORN COMUNITARI  

Participació de veïnes i veïns a les transformacions urbanes 

Donant continuació a la participació activa de veïnes en la priorització de necessitats al municipi i el 
disseny d’espais públics per promoure l’apropiació d’aquests espais. Promovent la participació de 
grups formals i informals de dones actives al municipi que actuïn com grups motors de participació, 
per tal d’incorporar el coneixement de la vida quotidiana, del treball domèstic, de cures i les 
percepcions diferenciades de seguretat. 

Elaboració d'auditories de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en àmbits d'oci nocturn 

Les Auditories de seguretat urbana amb perspectiva de gènere són una eina de diagnòstic urbà, 
basada en una anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals que condicionen la percepció 
de seguretat en l'espai aplicant una perspectiva de gènere interseccional. Impliquen un treball 
conjunt entre personal tècnic, organitzacions de dones, altres organitzacions de la societat civil i 
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persones que treballen en el territori, en col·laboració amb un equip facilitador i redactor de 
l'Auditoria. Es desenvolupa aplicant un repertori d'eines i mètodes participatius per obtenir 
informació sobre com impacta la seguretat en la vida quotidiana de les persones 

Regulació d'imatges i textos en els entorns d'oci nocturn per evitar continguts sexistes i discriminatoris 

Desenvolupant una normativa que reguli l'ús d'imatges i textos en els espais d'oci nocturn prohibint 
aquells que difonguin missatges sexistes que objectiven o revictimitzen a les dones o siguin 
discriminatoris segons l'edat, origen, ètnia, classe o identitat sexual. 

 

Promoció de xarxes d'autodefensa feminista 

Promovent la creació i el suport a aquestes xarxes perquè les i els joves es puguin organitzar i lluitar 
per espais d'oci nocturn lliure de violència masclista i que no siguin heteronormatius. 

Promoció i conscienciació per la seguretat vial 

Una de les propostes concretes que ha sortit en una de les marxes és la necessitat de conscienciació 
de la importància de l'educació vial per la seguretat urbana, tenint en compte la promoció de l’ús de 
la bicicleta com a model de mobilitat, i sobretot enfocat a infants per tal d’incorporar aquesta 
perspectiva per generar un entorn més segur, comunitari, i entorn a les formes de mobilitat 
sostenible. 
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