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Creences de l’alumnat de la UdL sobre la Violència de gènere 
 
Per què és necessari investigar sobre violència de gènere a la universitat? 
La violència de gènere és un problema que està present en tots els àmbits de la societat, inclosa 
la universitat. Així ho demostren diverses investigacions internacionals i nacionals, que a més 
aposten per la implantació de mesures de prevenció, d'atenció i d'eradicació en el context 
universitari. 
 
El Centre Dolors Piera de la UdL amb el finançament de l’Instituto de la Mujer i el Fons Social 
Europeu, ha portat a terme la investigació "Sondeig a l'alumnat de la UdL sobre percepció de 
la violència de gènere en l'entorn universitari". Aquesta és una actuació que s'emmarca dins 
del I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones de la Universitat de Lleida (2008-2010). I 
que a més amplia informació de l'estudi diagnòstic “La igualtat de gènere a la UdL (2005-
07)". 
 
Objectius principals de la investigació: 
 
• Conèixer la percepció i / o estat d'opinió que té l'alumnat de la UdL sobre la violència gènere, 
 
• Proposar mesures de sensibilització i / o prevenció de la violència de gènere per a l'alumnat de 
la UdL. 
 
 
Metodologia de la recerca a la UdL 
 
La investigació ha tingut lloc entre els mesos de març i octubre, en què es va dissenyar i s'ha 
passat de forma presencial una enquesta a les assignatures troncals, amb la qual s'ha procurat 
identificar el grau de detecció, de tolerància i de denúncia en casos de violència de gènere, per 
part de l'alumnat. 
La població objecte d'estudi ha estat l'estudiantat de grau del curs 2011-2012 de la UdL, en 
concret, l'estudiantat de primer per saber amb quines creences arriba a la UdL, i el de tercer com 
a element de comparació i referència per a estudis posteriors d'evolució de creences. 
 
 

UNIVERS – UdL 
(5.424 alumnes) 

MOSTRA de l’ESTUDI 
(1.679 alumnes) 

Dones Homes Dones Homes 1r curs= 
1.936 Total  59,15% 40,85% 

1r curs=  
1.177 Total  59,8% 40,2% 

Dones Homes Dones Homes 3r curs= 
1.236 Total  67% 33% 

3r curs=  
502 Total  69,7% 30,3% 
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Idees principals  

 

FONTS DE CONEIXEMENT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formació 

específica: 49% 

de l’alumnat de 

tercer 

El 54% de les 

alumnes de 3 r 

curs sí s'han 

format front el 

37,5% dels nois 

Mitjans de 

comunicació  

77,9%  

 
FONTS DE 

CONEIXEMENT 
de la VG 

 



3 

 

PERCEPCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

 

 
 

 

 

* Per exemple, els nois accepten més la gelosia en la relació (45,3% en 1 º i el 38,2% en 3 º) i el 
fet de perdonar la seva parella després d'una agressió amb promeses de canvi (el 57,4 % en 1 º i 
el 52,7% en 3 º). 

 
 
 
 
ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
Tot i ser conscients del nociu que pot arribar a ser el control exercit per la parella, només un 
36% cataloga la gelosia com una cosa negativa per la pròpia relació. El 40% acceptaria que la 
seva parella li demanés perdó després d'una agressió amb promeses de canvi. I encara a un 28% 
no li importaria que la seva parella voldria saber en tot moment el que fa. Per tant, les relacions 
sentimentals de l'alumnat universitari segueixen tenint característiques de dependència i 
acceptació de l'abús confonent amb amor o amb ideals tradicionals romàntics. 

 

 

PERCEPCIÓ DE LA VG

Creuen que es dóna en 

moments de ruptura 

de la parella (74%).  

Tot i que elles opinen 

més que es pot donar 

en qualsevol moment 

de la relació 

Creuen que es dóna 

per factors personals 

(problemes mentals 

22% i drogaddiccions 

13,5%) i socioculturals 

(creences masclistes 

22%) 

Ells ho atribueixen més 

a situacions de 

descontrol (10% front 

el 6,4%) i elles més a 

creences masclistes i 

problemes mentals 

(24% front el 18% i el 

19%, respectivamente)

En general, les noies 

tendeixen a no tolerar 

aquestes situacions 

d’abús. 

 Els nois mostren 

major  indiferència* 
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*Inici de la roda. Marcar amb distinció.  

 

 

 

 

 

 

 

El 40% acceptaria 

que la seva parella li 

demanés perdó 

després de l’agressió 

amb promeses de 

canvi  

Per tant, les seves 

relacions 

sentimentals 

tenen signes de 

dependència i 

d’amor romàntic   

*Tot i ser conscients 

que el control és 

nociu en una relació, 

només un 36% 

cataloga la gelosia 

com a negativa 

Al 28% no li

importaria si la seva 

parella volgués saber 

en tot moment el 

que fa, amb qui va… 

Un 10% (més els 

nois que les noies) 

justificarien que un 

home agredís a la 

seva parella  

ACTUACIÓ DAVANT UNA SITUACIÓ DE VG 
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SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ENTORN UNIVERSITARI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMENT DAVANT LA DIVERSITAT SEXUAL 

 

 
 

POSICIO‐
NAMENT 
DAVANT 

LA 
DIVERSI‐
TAT 

SEXUAL 

Accepten que 

és natural 

sentir‐se 

atret/a per 

algú del 

mateix sexe 

84,8% 

Davant una 

possible 

declaració 

d’algú del seu 

mateix sexe, 

no 

reaccionarien 

“fatal”   

73,5%

Han vist com 

s’excloïa algú 

d’un grup per 

la seva 

orientació 

sexual  

32%  

No se 

sentirien 

incòmodes 

per tenir un/a 

amic/ga 

homosexual  

91,5% 

En general, elles 

tendeixen a 

manifestar més 

actituds 

respectuoses cap 

a la diversitat 

sexual i a 

detectar més 

actituds de rebuig

i discriminatòries 

en el seu entorn 

Punts forts  Punts febles 

Creuen que són 

habituals els 

comentaris 

ofensius en 

broma cap a 

comportamients 

no adequats al 

sexe que es té 

53% 

Respecten la 

diversitat 

sexual sempre 

que no 

s’exhibeixi o es 

manifesti de 

forma 

exagerada 

87% 

En 1r, són més les noies que els 
nois que més afirmen que 
existeixen (53,7% front el 

48,2%). * 

SITUACIONS DE VG EN 
L’ENTORN DE LA UdL 

El 45,4% no percep la 
UdL com un espai sexista 
(responen que "mai" no 

es donen aquestes 

situacions) 

No coneixen la política 
de prevenció ni 

d’actuació de la UdL    
88%

A un 7,14% els ha estat 
comentat algun cas i un 0,89% 
ha sofert alguna situació de 
violència de gènere o 
assetjament sexual en la UdL. 

Però 

Afirmen que SÍ QUE hi ha 
actituds o comportaments 
sexistes "en algunes ocasions" 
49,6%; "En bastants ocasions" 
un 3,5%; i "molt sovint" un 
1,1%. 
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RECURSOS ALS QUE ACUDIRIA 

 
*Les noies més que els nois consultarien amb professionals (65% front el 45% a 1r, i el 74% 
front el 52% a 3r) o denunciarien a un òrgan universitari les situacions de violència de gènere 
(el 58% front el 54% a 1r, i el 64% front el 62% a 3r).   

 

*Les noies 

consultarien i 

denunciarien 

més que els nois 

  

Dels recursos de 
la UdL, escollirien 
el CDP (25%) i el 
professorat “de 
confiança”  
(22%) 

Escollirien a la 

família i les 

amistats per a 

fer‐ho  

92,5%  

Hi ha 
predisposició a 
denunciar 
(76,7%) o 

consultar amb 
experts/es 
(57,1%)

RECURSOS ALS 

QUE ACUDIRIEN 

en cas de VG 
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POSSIBLES MESURES DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA UDL 

Totes les mesures proposades són ben valorades:  

Les noies són qui valoren més positivament les mesures proposades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Els percentatges són el resultat de sumar les respostes marcades en les opcions de “molt 
adequada” i “adequada”.  

 

Realitzar una campanya de 
sensibilizació a nivell de la 
universitat

90,6% 

Implicar a la comunitat 
universitària amb formació 
pel personal administratiu i 
serveis, al professorat… 

82,6% 

Treballar el tema de la 
violència de gènere en 
alguna assignatura de la 
carrera Impulsar un programa de 

formació dirigit a l’alumnat 
de la UdL

Disposar d’alguna unitat de 
referència a la universitat que 
gestioni les denúncies en 
situacions de violència de 
gènere 

89,8% 

79,4% 

62,1% 


