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Material de consulta i recursos complementaris entorn les dades de violència contra les 
dones. 
 
Oficines d’Atenció a la Víctima. Resum de dades. 
Resum de dades les actuacions realitzades per les OAV. 

http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_avictima/1_vict.html 
 
Línia 900 900 120. Contra la violència masclista. Dades Catalunya 2018. 
Resum de dades de les trucades ateses per la línia telefònica contra la violència masclista. 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_l900_2000_2018.pdf 
 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
Recull de dades de violència masclista en els àmbits de parella, familiar i social i comunitari del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya. Permet la consulta segons diferents àmbits temporals i territorials. 

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/estadistica-de-violencia-
masclista-i-domestica/ 
 
Portal Estadístico de Violencia 
Recull de dades de la Delegació del Govern de Violència de Gènere. Aquest portal ofereix el resum de les actuacions 
del Ministeri envers la violència masclista. Permet la consulta segons diferents àmbits temporals i territorials. 

http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/ 
 
Àrea documental del circuit Barcelona contra la violència vers les dones 
Recull de documentació, normativa, guies i protocols relacionats amb els circuits locals contra la violència vers les 
dones. 

http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3612/index.html 
 
Plataforma Unitària contra les violències de gènere 
La plataforma unitària contra les violències de gènere és una associació formada per 110 entitats i un gran equip de 
persones de tot Catalunya que impulsen un moviment social per eradicar la violència contra les dones de la nostra 
societat. 
En aquesta web es recull material de campanyes i activitats. 

http://www.violenciadegenere.org 
 
Les xifres del feminicidi 
El nombre de feminicidis documentats quasi duplica els assassinats per violència masclista reconeguts oficialment. Així 
s'extreu del primer informe sobre assassinats de dones pel fet de ser-ho a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net i 
Coperacció. 

http://www.feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras 
 
Feminisme Crític. El blog de l’Observatori IQ. 
Feminisme Crític és el tinter i les paraules de l’Associació iQ, que treballa per introduir la perspectiva de gènere en el 
debat social i polític, tot (re)interpretant-la com un element d'innovació, de democràcia, de justícia i canvi social. 

http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/ 
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L’iceberg de la violència de gènere. 
Infografia d’Amnistia Internacional que exemplifica els diferents graus de violència masclista tot mostrant que la 
violència visible només és la punta de l’iceberg de la violència masclista. 

http://cdnb.20m.es/sites/102/2016/03/iceberg-violencia_de_genero.jpg 
 
Macroencuesta Violencia contra la mujer 2015. 
Macroenquesta (mostra representativa de 10.171 dones) realitzada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 
Aquesta enquesta és la que presenta les dades més actualitzades. 
L’estudi resultant analitza el percentatge de dones residents a Espanya que han patit o pateixen algun tipus de violència 
pel fet de ser dones. 
En primer lloc s’analitza la prevalença de cinc tipus de violència de gènere:física, sexual, psicològica de control, 
psicològica emocional i econòmica. S’estudien les conseqüències d’aquesta violència sobre la salut de les dones 
afectades, en quina mesura aquestes dones han denunciat la seva situació, l’impacte de la violència sobre els fills de 
les víctimes i la sortida de la violència de gènere. 
Per altra part, s’analitza la prevalença entre les dones de la violència física i sexual, distingint si la violència es pateix en 
edat adulta o s’ha patit en la infància. 
Finalment s’analitza la violència contra la dona atenent a diferents col·lectius: dones amb discapacitat, dones nascudes 
a l’estranger, dones residents en petits municipis, joves entre 16 i 24 anys i dones majors de 65 anys.  

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/AVANCE_MACROENCU
ESTA_VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER_2015.pdf 
 
Enquesta de Violència Masclista. Edició 2010. 
Principals dades de l’EVMC. 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/MS%20-
%20Pla%20seguretat%20i%20atencio%20victimes/03%20Materials%20i%20dades%20sobre%20viol%C3%A
8ncia%20masclista%20i%20dom%C3%A8stica/Documentacio%20sobre%20violencia%20masclista%20i%20
domestica%20per%20a%20professionals/Enquesta%20de%20violencia%20masclista/Presentaci%C3%B3EV
MC.pdf 
 
Attitudes towards violence against women in the EU. European Commission. 2015. 
L’informe Les actituds cap a la violència contra les dones a la UE revisa les enquestes realitzades els últims 5 anys als 
28 països de la UE que inclouen preguntes sobre les actituds cap a la violència contra la dona, i també tracta els 
treballs científics publicats en revistes acadèmiques en el període citat. 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/ca/unitat-cultura-
cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/experts-universitat-presenten-comissio-europea-brussel-
informe-sobre-actituds-violencia-dones-1285898622 
 
Enquesta Europea de Violència contra les dones. 2013. 
Nota de premsa (ESP) 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf 
 
Enllaç a tot el material facilitat per part de la FRA de l’Enquesta Europea de Violència contra les dones. 
Informe complet; notes de premsa; consulta interactiva de les dades segons països... 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/vaw-survey 
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