
1 

 

 

 

 

 

 

Les conductes masclistes en estudiants 

de Girona i Florència:  

un estudi pilot comparatiu 

Treball de Final de Grau en Psicologia 

 

 

Alumna: Sara Figueras Garcia 

Assignatura: Treball de Final de Grau 

Nom del tutor: Marc Pérez Burriel 

Curs: 2020-2021 

Data de lliurament: 1 de juny de 2021 

 

  



2 

 

Índex 
Resum i abstract ...................................................................................................... 6 

Introducció ............................................................................................................... 7 

Justificació del tema escollit ......................................................................................... 7 

Contextualització .......................................................................................................... 8 

Aproximació conceptual ............................................................................................... 9 

Violència de gènere i micromasclismes ................................................................... 9 

Estereotips de gènere .............................................................................................. 11 

Assetjament sexual (AS) i tipologies...................................................................... 13 

AS entre iguals ....................................................................................................... 14 

Diferències entre Itàlia i Espanya ........................................................................... 16 

Objectiu del treball realitzat i hipòtesis ................................................................. 21 

Metodologia ........................................................................................................... 22 

Participants ................................................................................................................. 22 

Instruments ................................................................................................................. 22 

EASIS-U ................................................................................................................. 22 

EVAMVE ............................................................................................................... 23 

Variables ..................................................................................................................... 24 

Procediment ................................................................................................................ 24 

Resultats ................................................................................................................ 25 

Estadístic descriptius de les dades sociodemogràfiques ............................................. 25 

Comparació de l’índex de Masclisme (MAS) ............................................................ 27 

Comparació de l’AS V (visual/verbal) i F (físic) reportats ........................................ 28 

Comparació per sexes ................................................................................................. 31 

Conclusions ........................................................................................................... 32 

Hipòtesis 1 .................................................................................................................. 32 

Hipòtesis 2 .................................................................................................................. 32 

Hipòtesis 3 .................................................................................................................. 34 



3 

 

Discussió ................................................................................................................ 35 

Orientacions futures ............................................................................................... 37 

Referències bibliogràfiques. .................................................................................. 38 

Annexes ................................................................................................................. 43 

Annex 1. Qüestionari Google forms ........................................................................... 43 

Annex 2. Taula 10. Prova de mostres independents per les 3 variables ..................... 51 

 

  



4 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 M'agradaria donar les gràcies a totes les persones que han 

dedicat una mica del seu temps a fer possible la 

realització d'aquest treball. Primer de tot, al meu tutor Dr. 

Marc Pérez per aconsellar-me sempre que ho he 

necessitat i guiar-me durant la realització del treball. A 

les autores de Balears, en concret a la Dra. Victoria A. 

Ferrer Pérez per ajudar-me a entendre i guiar-me per 

poder passar el seu qüestionari. A la Carme i la Francesca 

per la gran ajuda a la traducció dels qüestionaris. A la 

professora Teresa Cabruja, per guiar-me quan no tenia 

gaire clar què fer, a la professora Maria Eugènia Gras, per 

ajudar-me amb l’estadística. I per acabar, als meus pares 

i amistats, sobretot a la meva germana, per tot el suport i 

paciència durant el període que ha durat el treball. Sense 

tots ells, aquest treball no hauria estat possible, gràcies. 

 

  



6 

 

Resum i abstract 

La violència de gènere és qualsevol acte de violència que pugui tenir com a resultat un 

dany o sofriment físic, sexual o psicològic per una persona. La literatura prèvia reconeix 

la importància d’analitzar el masclisme, els estereotips de gènere i la tipologia  

d’assetjament sexual (AS). En aquest sentit, el present estudi pilot pretén explorar i 

comparar el masclisme (MAS) i l’AS verbal/visual (AS V) i físic (AS F) percebut en una 

mostra d’estudiants florentines i gironines. Els resultats obtinguts mostren que hi ha 

índexs més alts de masclisme a la mostra florentina que la gironina; però que la mostra 

gironina és la que presenta valors més elevats d’AS verbal/visual i físic. Per acabar, cal 

esmentar que aquesta tendència a tenir un índex de masclisme més elevat per part de les 

persones participants italianes, els provoca, en conseqüència, una normalització de 

conductes masclistes i AS, i no el perceben com a tal; i viceversa per la mostra gironina. 

 

Paraules clau: masclisme, estudiants d’universitat, cultures, assetjament sexual entre 

iguals, estereotips de gènere. 

 

Gender-based violence is any act of violence that may result in physical, sexual or 

psychological harm or suffering to a person. Previous literature recognises the importance 

of analysing sexism, gender stereotypes and the typology of sexual harassment (AS). In 

this sense, the present pilot study aims to explore and compare sexism (MAS),  

verbal/visual (AS V) and physical (AS F) perceived AS in a sample of Florentine and 

Girona students. The results obtained show that there are higher indices of sexism in the 

Florentine sample than in the Girona sample; but that the Girona sample is the one that 

presents higher values of verbal/visual and physical AS. Finally, it is worth mentioning 

that this tendency to have a higher puntuation of sexism on the part of the Italian 

participants leads them, as a consequence, to a normalisation of sexism behaviour and 

AS, and they do not perceive it as such; and vice versa for the Girona sample. 

 

Keywords: sexism, university students, cultures, peer sexual harassment, gender 

stereotypes. 
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Introducció 

Justificació del tema escollit 

Des de la meva experiència en la meva pràctica social com a estudiant ERASMUS a 

Florència, Itàlia, en la qual he pogut conèixer moltes persones de diferents països i 

cultures, sobretot persones italianes, me n’he assabentat, des del meu punt de vista, que 

hi ha més assetjament sexual de tipus implícit, micromasclismes i llenguatge masclista a 

Itàlia que a Espanya. A causa d’això, va sorgir el meu profund interès per entendre perquè 

tinc aquesta perspectiva i la necessitat de comprovar, a través d’un estudi, si aquest fet és 

real o no.  

Les meves motivacions van dirigides a augmentar el coneixement sobre com es produeix 

l’assetjament, els tipus que hi ha, i la comparació entre els dos països amb relació a la 

violència de gènere. 

És fonamental comentar que aquests interessos m’inquieten personalment, ja tenia clar 

que el meu TFG havia d’estar enfocat en el que em vull dedicar en un futur, el món de la 

sexologia o els estudis de gènere, i, comentant-ho amb el meu tutor, en Marc Pérez, em 

va donar la idea de fer una comparativa Espanya-Itàlia sobre algun tòpic d’aquests. 

Vaig posar-me en contacte amb la professora Teresa Cabruja, que em va recomanar 

bastants articles d’unes autores de Balears, entre aquests, vaig trobar un qüestionari 

anomenat EASIS-U (Guzmán, C. N. et al., 2016), amb el qual em vaig posar en contacte 

amb les autores per poder-lo administrar. 

Cal afegir, que una de les meves aspiracions és viatjar i conèixer noves cultures, raó per 

la qual vaig decidir fer un ERASMUS. En una experiència com aquesta s’aprèn 

moltíssim, però també és on s’adopten diferents punts de vista en relació a com veure la 

vida. És cert que Itàlia també té una cultura occidental, però tot i això,  considero que hi 

ha una àmplia diversitat diferències culturals si es compara amb la cultura espanyola. 

  



8 

 

Contextualització  

En aquest estudi pilot es volen estudiar dues ciutats, Girona (Catalunya, Espanya) i 

Florència (Toscana, Itàlia). Per contextualitzar, a la Taula 1. Habitants per país, regió i 

ciutat (Istat, 2019; INE, 2019) s’exposen les poblacions amb el nombre d’habitants en 

l’any 2019 dels dos països, regions i ciutats (FALTA CITAR):  

Taula 1. Habitants per país, regió i ciutat (Istat, 2019; INE, 2019) 

Espanya 46.94 milions Catalunya 7.67 milions Girona 100.266 

Itàlia 60.36 milions Toscana 3.73 milions Florència 382.258 

 

En concret, els i les participants d’aquest estudi pilot són estudiants de psicologia de la 

Universitat de Girona (UdG) i de la Università degli Studi di Firenze (UniFi). 

A la UdG, el grau universitari de psicologia consta de 4 anys, amb un pla d’estudis comú 

per tot l’alumnat on hi ha un ampli ventall d’optatives on els i les alumnes poden escollir. 

A la UniFi, en canvi, consta de 3 anys de “Laurea Triennale”, i 2 anys de “Laurea 

Magistrale”. Els primers 3 anys, sí que hi ha assignatures comunes per tots els 

currículums, però l’alumnat pot escollir quin és el que més li interessa i cursar: 

- Ciències i tècniques de psicologia clínica i comunitat 

- Ciències i tècniques de psicologia del treball i de les organitzacions 

- Ciències i tècniques de psicologia del desenvolupament i de l’educació 

- Ciències i tècniques de psicologia experimental 

I els darrers 2 anys de “Laurea Magistrale”, es poden especialitzar en dues branques: 

- Psicologia clínica i de la salut amb neuropsicologia 

- Psicologia del cicle de la vida i dels contextos 

Tot apunta que hi ha més estudiants de psicologia a la UniFi que a la UdG, tot i que no 

s’ha pogut confirmar. 
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Aproximació conceptual 

Violència de gènere i micromasclismes 

La violència contra les dones és una violació fonamental dels drets humans. La Convenció 

sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW) és un 

tractat internacional adoptat el 18 de setembre de 1979 per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides. (Garcia Sotelo, 2006). De fet, des de la Declaració Universal dels Drets 

Humans del 1948 fins a la CEDAW del 1979 les referències als drets de les dones són 

escassos. Els dos grans pactes anteriors aquesta convenció (el PIDESC, Pacte 

Internacional dels Drets Civils Polítics) i el PIDCP, Pacte Internacional dels Drets 

Econòmics, Socials i Culturals) coincideixen en la prohibició de la discriminació per 

raons de sexe i a exigir el tracte igual entre homes i dones; i poc més (Ajuntament de 

Barcelona, 19661,2) 

Aquesta violència existeix a tots els països del món, afecta a tots els segments de la 

societat i està present en tots els grups d’edat. Cada dia, les dones de tot el món s'enfronten 

a diverses maneres de violència, inclosa la violència sexual per part de familiars, coneguts 

i estranys. Aquestes violències poden tenir conseqüències físiques, sexuals o 

psicològiques, incloent-hi comportaments que poden anar des d’amenaces o insults fins 

a la mort de la víctima (WHO, 2013) 

Estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (WHO, 2013) revelen que el 35% de 

les dones del planeta ha patit violència física i/o sexual en la seva trajectòria vital i que 

un 38% dels assassinats de dones són protagonitzats per la parella masculina.  

Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com “qualsevol acte de 

violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o 

psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació 

arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”. Aquesta 

definició prové de la Declaració per l'eliminació de la violència contra les dones, feta per 

l’Assemblea General de l’ONU el 20 de desembre de 1993. És considerat el primer 

instrument internacional que tracta de manera explícita la violència de gènere (Crovetto, 

M. & Victoria M., 2004; p.24) 

Tant les dones com els homes pateixen violència de gènere, però la majoria de víctimes 

són dones i nenes. (Rights, H.T.M.F., 2014). Aquest tipus de violència no està vinculada 
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a cap classe social, nivell econòmic o educatiu ni religió. (Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez, 

2012). 

La violència de gènere té una quantitat de manifestacions molt diverses, des de la 

violència de parella, fins als actes de violència realitzats en espais en línia. Aquestes 

diferents formes no són mútuament excloents i poden donar-se múltiples incidències de 

violència al mateix temps i reforçar-se mútuament. Les desigualtats que experimenta una 

persona relacionada amb la seva raça, (dis)capacitat, edat, classe social, religió o 

sexualitat també poden impulsar actes de violència. Això significa que, si bé les dones 

s’enfronten a la violència i la discriminació per motius de gènere, algunes experimenten 

formes de violència múltiples i interconnectades. (Rights, H.T.M.F., 2014). 

L’Institut Europeu per la Violència de Gènere a través de l’estudi de Rights, H.T.M.F. 

(2014), ha elaborat definicions uniformes d’aquestes formes de violència, que s’utilitzen 

i afavoreixen a la comprensió global del que entra en l’àmbit de la violència de gènere. 

- Violència física: qualsevol acte que causi danys físics com a resultat d’una força 

física il·legal. Aquest tipus de violència pot consistir, entre altres coses, en 

agressions greus i lleus, privació de llibertat i homicidi. 

- Violència sexual: qualsevol comportament sexual realitzat sobre una persona 

sense el seu consentiment. La violència sexual pot adoptar la forma de violació o 

agressió sexual. 

- Violència psicològica: qualsevol acte que causi dany psicològic a algun 

individuo. Aquest tipus de violència  pot adoptar la forma, per exemple, de 

coacció, difamació, insult verbal o assetjament. 

- Violència econòmica: qualsevol comportament que causi un dany econòmic a un 

individuo. La violència econòmica pot adoptar la forma de, per exemple, danys 

de propietat, destrucció de l’accés als recursos financers, etc. 

És important també, reconèixer que la violència de gènere pot normalitzar-se i reproduir-

se a causa de les desigualtats estructurals, com les normes, actituds i estereotips socials al 

voltant del gènere en general i la violència contra les dones en particular. Per tant, cal 

reconèixer la violència estructural o institucional, que pot definir-se com la subordinació 

de les dones a la vida econòmica, social i política, quan s’intenta explicar la prevalença 

de la violència contra les dones en les nostres societats (Rights, H.T.M.F., 2014). 
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Els estudis realitzats en l’àmbit de la violència de gènere posen en evidència la dificultat 

que existeix per detectar-la d’una manera precoç, ja que el fenomen està íntimament 

relacionat amb la concepció social i cultural dels individus. (Sanmartín, 2006). A més, la 

detecció d’aquestes conductes és difícil, ja que les identifiquen lligades exclusivament al 

maltractament físic (López-Cepero Borrego et al., 2015). Els feminicidis són només la 

punta de l’iceberg; i, sota aquest, hi conviuen una gran dimensió de violències, implícites 

a la societat, que impedeixen poder treballar com cal aquest tipus de violència. (Bejarano 

Celaya, 2015). 

A l’estudi d’Uresti Maldonaldo et al (2017) es determinen les variables predictores de la 

percepció de masclisme entre els trets d’expressivitat positiva i negativa associats a la 

feminitat i estratègies d’afrontament de l’estrès en homes adults. Es tracta d’un estudi 

quantitatiu on els resultats indiquen que a major presència de conductes masclistes, menys 

trets d’expressivitat positius associats a la feminitat, és a dir, a més AS produït, més trets 

d’expressivitat negatius associats a la feminitat, per tant, més masclisme. 

En relació amb el que s’ha expressat, es considera necessària l’avaluació de les actituds 

masclistes i sexistes que sovint estan a la base d’aquests tipus de manifestacions violentes. 

Estereotips de gènere 

Els estereotips i rols de gènere són creences, idees preconcebudes i prejudicis que s’han 

anat construint i transmetent culturalment en les societats al llarg del temps i que 

reparteixen atributs de les persones entre homes i dones, limitant les seves respectives 

expectatives de vida i possibilitats de desenvolupament personal. (Ellemers, N., 2018). 

En l’actualitat, les persones tenim integrades una diferenciació de rols de gènere, tant per 

homes com per dones, que, de manera estereotipada, causa discriminació i 

estigmatització, és per això existeix una certa acceptació de conductes violentes quan 

aquests estereotips no es compleixen (Rangel da Silva et al., 2011).  

La majoria de casos, aquesta violència està justificada pels rols sexistes i els patrons 

socioculturals més conservadors, en els que l’home domina a la dona (Fitzgerald & 

Gelfand, 2010) (Hernando, 2007). Generalment es parla de la violència de gènere 

exercida pels homes cap a les dones, ja que s’evidencia per les xifres elevades de dones 

víctimes de la violència. De la mateixa manera, també hi ha una violència en el si de la 

parella que pot exercir la dona sobre l’home, però aquesta es dóna de manera minoritària 

respecte a l’exercida pels homes cap a les dones (Archer, 2000).  
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Prentice & Carranza (2002) sostenen que els estereotips de gènere estan molt relacionats 

amb el sentit comú de la societat. Els estereotips de gènere divideixen els rols de les dones 

i dels homes en masculins i femenins. Per exemple, les dones són estereotipades com a 

càlides i afectuoses. Per tant, a les dones se’ls hi exigeix que siguin càlides i afectuoses. 

Al contrari, els homes són etiquetats com a forts i corpulents; per tant, a la vida real, han 

de ser forts i corpulents.   

L’estereotip clàssic de la personalitat femenina implica dos components principals: un 

associat a la calidesa i a ser agradable i l’altre a la falta de competència (Riggio, 2020). 

Aquesta feminitat idealitzada generalitzada comprèn trets que típicament es creen oposats 

als associats amb la masculinitat (Riggio, 2020). Altres estereotips femenins inclouen els 

d’estar més orientades a la família o a la comunitat i encarnar un sentit de puresa social. 

Per aquesta raó, s’espera que les dones siguin persones morals “guardianes de la virtut”, 

el que també inclou als requisits de ser “virginals” o relativament inexpertes sexualment 

(Valenti et al., 2016). Així, els temes centrals de les normes de gènere relatives a les dones 

en la nostra societat giren entorn de la bellesa, així com l’amabilitat, la moralitat i la 

inexperiència sexual. En un estudi s’ha analitzat com agressors intenten avergonyir a 

dones amb etiquetes que reflecteixen els prejudicis de gènere explícits o implícits. Arriben 

a la conclusió que dir que una persona és una “perra” implica que no s’ajusta a les 

expectatives que ha de ser “agradable”; identificar una persona com “puta” o “zorra” 

significa que surt de la norma de la inexperiència sexual o implica que no té absolutament 

cap tret redemptor, femení o d’altre tipus (Felmlee et al., 2020). 

Les teories feministes suggereixen que l’hostilitat cap a les dones sorgeix en el marc del 

manteniment d’una cultura patriarcal i les actituds del sexisme, misogínia i objectivació 

de la dona que l’acompanya (Jeffreys, 2005).  

Els investigadors assenyalen que l’hostilitat que emana de l’opressió de la dona dins 

d’estructures socials de poder més àmplies, que situen a l’home en la posició dominant i 

a les dones en el paper de subordinades. Ambdós processos culturals i estructurals 

contribueixen probablement a l’antagonisme cap a les dones en general (Hollander et al., 

2011).  

A escala individual, aquests estereotips poden utilitzar-se per reforçar i verificar la 

mateixa posició pel que fa a les normes acceptables o per augmentar el propi estatus social 

i discriminar encara més el comportament no-normatiu dels altres. 
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La ciutadania i especialment la joventut han de ser capaços d’identificar i deconstruir els 

discursos i missatges culturals massius reproductors de la violència simbòlica contra les 

dones. (Gamito Gomez et al., 2020) 

Assetjament sexual (AS) i tipologies 

L'AS es reconeix cada vegada més com un greu problema social amb importants 

implicacions pels individus, les organitzacions i la societat en el seu conjunt. Tot i la 

creixent investigació en aquest tòpic, segueixen sense resoldre qüestions conceptuals 

fonamentals (Welsh, 1999). 

La definició d’AS és: “qualsevol comportament (verbal o no verbal) no desitjat que 

genera un entorn sexualment incòmode i hostil”. Aquest tipus de violència sexual se sol 

produir en una relació superior-subordinada, en la que una de la persona assetjadora té 

autoritat sobre l’altra, i la sotmet a comentaris, peticions i comportaments sexuals no 

desitjats (Welsh, 1999, p.170). 

Aquesta definició inclou la discriminació com a resultat de la identitat de gènere, inclosa 

la condició de transgènere o l’orientació sexual (Chisholm, 2001). 

Hi ha diverses definicions d’AS disponibles, la majoria d’elles coincideixen de què es 

tracta d’un comportament no desitjat que causa dany (físic o psicològic) a les víctimes 

(Kayuni, 2009). 

Segons OIT, 2007 (Blanco, 2021) existeixen dos tipus d’assetjament sexual: el classificat 

com a xantatge sexual i l’assetjament sexual ambiental (o entre iguals). D’una banda, 

el primer seria el produït per una persona superior jeràrquica (una persona amb poder), la 

qual vol satisfer els seus desitjos sexuals amb l’altra persona, condicionant-la amb la 

conseqüència d’obtenir algun benefici que afecta el desenvolupament de la seva vida 

laboral o acadèmica, fent-la escollir entre sotmetre’s a aquests requeriments sexuals o 

perdre certs avantatges o condicions de treball. D’altra banda, l’assetjament sexual 

ambiental, és la conducta (feta per persones superiors jeràrquiques o per persones d’igual 

o inferior nivell) que crea un entorn laboral o acadèmic intimidatori, hostil i humiliant per 

a la persona que és objecte d’aquest assetjament (Bosch Fiol et al., 2009). 

L’Organització Mundial del Treball va reconèixer de forma explícita que l’assetjament 

sexual en termes de poder (xantatge sexual), a més de ser un problema de seguretat i salut, 

constitueix una manifestació de la discriminació basada en el gènere (Blanco, 2021). 
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Alguns estudis indiquen que entre el 50% i el 90% de les dones universitàries 

experimenten assetjament sexual en el context acadèmic (Cantor et al., 2015; Reskin et 

al., 2018; Yoon et al., 2010; Hill & Silva, 2005); Altres estudis (Kelley & Parsons, 2000; 

Kalof et al., 2001) mostren que les taxes d’assetjament sexual en àmbit universitari se 

situen entre el 20% i el 40%, amb una relació de dos a una entre dones assetjades i homes 

assetjats. 

A l’estudi de Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez (2012) també s’expressen diferents evidències 

en relació amb l’assetjament sexual de tipus xantatge sexual. Paludi et al. (2006) estimen 

que, aproximadament, un terç de les estudiants són assetjades sexualment pels seus 

professors. Els darrers anys han aparegut força estudis sobre el xantatge sexual, sobretot 

fent referència a relacions entre estudiants i professorat (Welsh, 1999).   

AS entre iguals 

A causa de tota la literatura revisada fins ara, moltes vegades no es tenen en compte altres 

tipus d’AS, com l’AS entre iguals, el qual costa de ser qüestionat perquè s’ha convertit 

en una conducta normalitzada (Cheng et al., 2018). De la mateixa manera que la part de 

sota de l’iceberg de la violència de gènere, l’assetjament sexual entre iguals és un dels 

tipus d’assetjament sexual més habitual i poc detectat en la nostra societat. Es podria 

definir com: “una forma d’atenció sexual indesitjada per la persona que la rep i que pot 

produir-se en un entorn educatiu que es percep com més negatiu i hostil” (Chiodo et al, 

2009, p.246). 

Rosario Ortega, Virginia Sánchez et al (2010) ens exposen una definició d’assetjament 

sexual entre iguals com: “un comportament sexual no desitjat que causa malestar a les 

víctimes, que pot interferir en la vida normal de l’alumnat en l’escola. Inclou diferents 

comportaments com: sobrenoms, rumors, comentaris sexuals, mirades, gestos, intents de 

contacte personal i agressions físiques” (p. 248). 

Aquest tipus d’AS es dóna d’estudiant a estudiant o de treballador/a a treballador/a i s’ha 

descobert que, en comparació a l’assetjament on una persona té poder organitzatiu sobre 

l’altre, és la forma més comuna d’assetjament sexual és entre iguals, d’estudiant a 

estudiant o de treballador/a a treballador/a. (Bendixen et al., 2018). 

Ivy i Hamlet (1996) (citat a Cheng et al., 2018) es van centrar específicament en aquest 

tipus d’assetjament sexual, i van descobrir que, el 68% de les dones declaraven haver 

sigut objecte d’assetjament sexual i que el 99% dels seus assetjadors eren estudiants 
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masculins, sent la majoria d’ells companys de classe o coneguts ocasionals. El 25% dels 

homes van indicar haver sigut objecte d’assetjament sexual i que el 99% dels seus 

assetjadors eren estudiants femenines i conegudes ocasionals. Aquests resultats ens 

indiquen el caràcter generalitzat de l’assetjament sexual entre companys i companyes de 

classe. 

A l’estudi de Griffin & Venable (1952) es reflecteix com, des de la matriculació a la 

universitat dels Estats Units, el 27% de les 903 dones universitàries que van participar, 

havien patit algun tipus d’assetjament o situació no desitjada, des de petons i carícies fins 

a relacions sexuals no consentides. 

En una mostra d’estudiants universitaris italians/es on s’analitza l’associació entre AS i 

malaltia mental, la freqüència d’assetjament va ser del 38.3% entre els homes i del 44.2% 

entre les dones, amb una minoria d’estudiants exposats a l’assetjament en ⅔ àmbits, amb 

poques diferències de gènere. També es mostra com els homes poden estar més 

mentalment afectats que les dones que pateixen AS. (Bastiani et al., 2019). 

A l’estudi de Vega-Gea et al. (2016), es diferencia entre comportaments d’AS 

visual/verbal i físic i victimització d’aquests comportaments (AS percebut). La 

victimització visual/verbal va ser superada el 50% en ambdós sexes, quant a les formes 

físiques, les noies en reportaven més que els nois. Els nois mostraven tenir més 

comportaments d’AS que les noies a les formes visuals/verbals i, especialment, a les 

físiques. Però en termes generals, si es parla de tota la mostra sense diferenciar els sexes, 

es mostra un major percentatge percebut de les formes visuals/verbals que a les físiques. 

A partir de la literatura revisada, aquest estudi té com a objectiu profunditzar en l’anàlisi 

de les dimensions de l’AS entre iguals en persones universitàries. Seguint el model 

bidimensional de victimització per AS desenvolupat per Rosario Ortega, Virginia 

Sánchez et al., (2010). Les dues dimensions són:  

- AS visual/verbal: consisteix en comportaments que inclouen insults, bromes, 

comportaments de component visual o acudits amb material pornogràfic. Aquesta 

dimensió també comprèn alguns comportaments com l’assetjament de gènere, per 

exemple, rebre mirades intimidants o persistents que fan sentir incòmode a la 

persona que les rep (Dahinten, 2001; Fitzgerald & Gelfand, 2010) o l’AS en 

públic, per exemple, rebre al·lusions públiques sobre la vida privada de la persona 

que les rep (Gruber & Fineran, 2007). 
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- AS amb contacte físic: inclou totes les conductes amb contracte físic no 

desitjades dirigides cap a una persona (Dahinten, 2001; Gruber & Fineran, 2007; 

Lacasse et al., 2003; McMaster et al., 2002; Shute et al., 2008; Timmerman, 2002; 

Witkowska & Kjellberg, 2005). 

Degut a que en ambdós països que volem estudiar, Itàlia i Espanya, s’ha provat aquest 

model bidimensional (Rosario Ortega, Virginia Sánchez et al., 2010), el present estudi té 

com a objectiu provar aquestes dues dimensions en termes d’AS entre iguals en persones 

universitàries estudiants de psicologia de la ciutat de Florència i de Girona. 

Diferències entre Itàlia i Espanya 

Per tal de crear una comparació conceptual entre els dos països que es volen estudiar, ens 

basarem en el model de Hofstede et al (2010). Defineix la cultura com una programació 

mental col·lectiva de la ment humana que distingeix a un grup de persones d’un altre. 

Aquesta programació influeix en els patrons de pensament que es reflecteixen en el 

significat que les persones donen a diversos aspectes de la vida i es cristal·litzen en les 

institucions d’una societat. Respecte a aquesta definició, cal destacar que això no implica 

que totes les persones d’una societat determinada estiguin programades de la mateixa 

manera; sempre hi ha diferències individuals considerables. 

El model de Hofstede et al (2010) es divideix en 6 dimensions (veure Figura 1.  

Model cultural de Hofstede et al (2010) 

- Distància en la jerarquia de poder: la mida en què els membres menys 

poderosos de les institucions i organitzacions dins d’un país esperen i accepten 

que el poder es distribueixi de manera desigual. Espanya (XD=57) presenta una 

puntuació més elevada que Itàlia (XD=50). 

- Individualisme: el grau d’interdependència que manté una societat entre els seus 

membres. En la comparació, Itàlia (XIndiv=71) presenta una puntuació bastant més 

elevada d’aquesta dimensió que Espanya (XIndiv=56). 

- Masculinitat-feminitat: fins a quin punt una societat es caracteritza per valors 

competitius i orientats a la consecució en comparació amb la cura dels altres i la 

qualitat de vida. En aquest cas, igual que l’anterior, Itàlia (XM=70) presenta una 

puntuació molt més elevada que Espanya (XM=42). 

- Control de la incertesa: la mida en què els membres d’una cultura se senten 

amenaçats per situacions ambigües o desconegudes i han creat creences i 
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institucions que intenten evitar-les. En aquesta puntuació es pot veure com 

Espanya (XU=86) se sent més amenaçada que Itàlia (XU=75) en diferents 

situacions. 

- Orientació a llarg termini: com cada societat ha de mantenir alguns vincles amb 

el seu propi passat mentre tracta els reptes del present i futur. A Itàlia (XL=61) 

doncs, es té més en compte el passat que a Espanya (XL=48) 

- Indulgència: la mida en què les persones intenten controlar els seus desitjos i 

impulsos. A Espanya (XIndu=44) se solen controlar més els impulsos que a Itàlia 

(XIndu=30). 

Figura 1.  

Model cultural de Hofstede et al (2010) 

 

Amb relació a les mesures legals implantades des de l’àmbit polític per abordar la 

violència masclista i de gènere i protegir els drets de les dones, semblaria que Espanya 

presenta una sensibilització superior que a Itàlia. 

La legislació espanyola ha sigut testimoni de molts avenços en la lluita contra la violència 

de gènere, incloent-hi la Llei Orgànica 1/2004 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere (LOIGV). Aquesta, s’ocupa específicament de 

l’ordre de protecció que es va adoptar el 2003, a través de la Llei 27/2003, 31 de juliol 

sobre l’ordre de protecció a les víctimes de la violència domèstica (LOP). A més, la Llei 

Orgànica 3/2007, del 22 de març per la igualtat efectiva entre homes i dones (Freixes & 

Román, 2014). 

A Espanya hi ha una àmplia llista de serveis d’atenció sanitària i socials que es 

complementen amb els serveis específics dirigits als agressors. Aquests, disposen de 

serveis públics o semipúblics en els quals poden trobar assessorament per evitar la 

comissió d’actes violents, o programes de prevenció i rehabilitació (Freixes & Román, 

2014). 
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Cal destacar, que a Espanya darrerament han aparegut i estan creixent corrents polítics 

ultraconservadors o directament retrògrads, com VOX, que pretenen derogar aquests 

avenços. 

La legislació italiana, en canvi, no disposa ni d’una llei específica sobre la violència de 

gènere, ni una definició legal al respecte. Es caracteritza sobre la dispersió i la seva 

adopció a base de normes d’urgència, de contingut heterogeni, que modifiquen lleis ja 

existents i les adapten als nous supòsits que han de regular. En definitiva, disposa de 

mesures de protecció civil, penal i policial, molt disperses, i d’una forma reactiva de 

legislar i la inexistència d’un tipus delictiu clar. (Freixes & Román, 2014). En aquest cas, 

no es parla de províncies, però a la Toscana, regió de la qual Florència hi forma part, es 

va aprovar la Llei autonòmica número 59/2007, on s’hi va crear una secció especial sobre 

“normes contra la violència masclista”. A més, hi ha una gran quantitat de serveis, 

recursos organitzatius i professionals, que asseguren respostes diàriament de qualitat i 

que alhora constitueixen un repte per al sistema regional de suport a les dones: un repte 

que, com s’ha vist, necessita polítiques i d’una legislació i un benestar més atents a escala 

nacional i regional (Bagattini, D. et al, 2013). 

L’AS, a més és una estructura conductual estable diferent de les formulacions jurídiques 
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Si parlem de xifres, al 2019 a Espanya hi va haver 55 dones víctimes mortals per violència 

de gènere. En concret, 50 d’elles van ser assassinades per la seva parella o parella en fase 

de separació, i 5 per la seva exparella. D’aquestes 55 dones, 9 eren de Catalunya (Portal 

Estadístico, 2019).  

Les dades italianes mostren 111 dones van ser víctimes mortals de la violència masclista 

el 2019. En particular, 55 d’aquestes van ser assassinades per la seva parella actual, 13, 

per l’exparella, 25 per un familiar, i 5 dels casos d’una persona coneguda. D’aquestes 111 

dones italianes, 5 eren de la Toscana (ISTAT, 2019). 

A l’estudi de Bermúdez & Meléndez-Domínguez (2020) s’analitzen el tipus de violències 

cap a les dones i es creen unes taxes per poder diferenciar la violència de gènere entre els 

països d’Europa. A la Taula 2 es pot veure com totes les taxes de violència són més 

elevades a Itàlia que a Espanya. 
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Taula 2 

 País/tipus 

de violència 

Física Sexual Psicològica Econòmica 

Espanya 12 4 33 9 

Itàlia 17 7 38 13 

 

Des de l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE, 2020), s’ha creat l’índex de la 

igualtat de gènere, una eina per mesurar el progrés de la igualtat de gènere a la Unió 

Europea en diferents àmbits. S’utilitza per veure en quines àrees ha de millorar cada país, 

el que es vol amb aquest índex és que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, 

independentment del gènere. El valor d’aquests índexs el 2020 a Espanya és de 72.0 i a 

Itàlia de 63.5. Aquest índex està dividit per dominis, els quals es mostren a la Taula 3. 

Taula 3. 

Índexs de la igualtat de gènere i dominis segons els 2 països el 2020 

  Índex Treball Diners Coneixement Temps Poder Salut Violència1 

E 72.0 73.2 79.0 67.6 64.0 69.4 90.1 26.8 

I 63.5 63.3 77.8 61.9 59.3 48.8 88.4 25.2 

12017 

La taula indica el nivell d’igualtat que hi ha en ambdós països, a totes les puntuacions es 

mostra un valor més elevat a Espanya que a Itàlia. El domini Coneixement, està dividit 

en 2 subdominis: Assoliment i participació (E: 73.3; I: 56.1) i Separació (E: 67.1; I: 58.1). 

Es pot veure com hi ha una diferència molt significativa entre els dos països en el 

subdomini d’Assoliment i participació en la igualtat de gènere. On també hi ha una 

diferència bastant significativa és en un subdomini del temps: el temps dedicat a les 

Activitats de cura, on Espanya mostra un índex de 74.5 i Itàlia de 61.2. El domini Poder 

es divideix en Polític (E: 82.5; I: 49.3), Econòmic (E: 64.8, 54.9) i Social (E: 62.7; I: 

43.1). Totes aquestes dades recolzarien la idea d’una major sensibilització de la població 

espanyola respecte a la italiana en relació amb aquests temes (Minacori, 2017). 
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Tot i l’escassa recerca de comparació sobre l’AS entre Itàlia i Espanya, Rosario Ortega, 

Virginia Sánchez et al. (2010) va fer un estudi sobre l’AS utilitzant el Sexual Harrassment 

Survey (AAUW, 1993) per veure la diferència dels models de victimització a una mostra 

de noies adolescents sevillanes i florentines. Els resultats confirmen una estructura 

factorial formada de 2 dimensions: la visual/verbal i la física, on s’indica que les noies 

espanyoles experiencien més AS de tipus visual/verbal que les italianes, però no hi va 

haver diferències en termes d’AS físic. 
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Objectiu del treball realitzat i hipòtesis 

L’objectiu principal del treball és: 

Detectar, analitzar i comparar el pensament masclista i les situacions reportades 

d’assetjament sexual de la comunitat universitària de Florència i Girona. 

Els objectius específics del treball són: 

- Conèixer i comparar el grau de creences que tenen els i les participants respecte a 

alguns estereotips de gènere. 

- Contrastar les situacions reportades d’assetjament sexual visual/verbal i físic. 

D’acord amb la literatura revisada, la primera hipòtesis és que a la mostra de participants 

florentines hi haurà una puntuació més alta de pensament masclista i estereotips de gènere 

que a les participants gironines. La segona, que a causa d’aquest pensament masclista, hi 

haurà més situacions d’AS visual/verbal i físiques reportades a la mostra de Florència que 

a la de Girona. La tercera, que hi haurà un índex de masclisme més elevat als homes 

participants que les dones participants, de la mateixa manera que hi haurà més AS 

visual/verbal i físic a la mostra de dones participants. 
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Metodologia 

La recerca se centra en una investigació de l’àmbit universitari de Psicologia. Les dades 

obtingudes per tal d’assolir els objectius establerts, s’han recollit a partir d’un qüestionari 

d’elaboració pròpia (veure Annex 1). 

Participants 

Els participants són alumnes de tots els cursos de Psicologia de Girona i de Florència, la 

selecció de la mostra s’ha realitzat aleatòriament, fent arribar l’enllaç del qüestionari a 

tots i totes les alumnes, sent ells, voluntàriament, els que decideixen respondre o no el 

qüestionari. 

Instruments 

Per tal de realitzar aquesta recerca, s’han creat dos qüestionaris amb el Google Forms 

(veure Annex 1), un en català, per la mostra gironina, i un en italià, per la mostra 

florentina. S’ha contactat prèviament amb les autores de les dues escales emprades per 

poder fer ús i traduir-les. Per passar del català a l’italià, s’ha realitzat personalment per 

l’autora d’aquest treball, a més, s’ha contactat amb una traductora perquè es donés el vist-

i-plau de la traducció. 

Ambdós qüestionaris són idèntics, però amb diferent llengua. Els qüestionaris estan 

dividits en 4 seccions. La primera consta d’una Introducció on s’explica breument 

l’objectiu de la investigació i del qüestionari, com seran tractades les dades 

(anònimament) i es demana consentiment per poder-les utilitzar únicament per aquesta 

investigació; a més, s’adjunten el correu del meu tutor Dr. Marc Pérez i el meu per si 

alguna persona participant es vol posar en contacte amb nosaltres. A la segona part, es 

demanen dades sociodemogràfiques. La tercera secció consta d’una adaptació d’un 

qüestionari anomenat Escala de Acoso Sexual e Interacción Social de contenido sexual 

(EASIS-U), creat per Guzmán, C. N. et al. (2016). Finalment, a la quarta secció es 

presenta el qüestionari EVAMVE (Marchal et al., 2018). 

EASIS-U 

L’EASIS-U és un instrument proposat per Guzmán, C. N. et al. (2016) que descriu 

diferents comportaments d’interacció social de contingut sexual i d’assetjament sexual. 

Consta de 38 ítems on es presenten diferents escenes i les participants han de respondre 

en quina mesura els hi ha succeït a través d’una escala de Likert de l’1-5; sent 1, mai m’ha 

passat, 2, alguna vegada m’ha passat, 3, poques vegades m’ha passat, 4, bastants vegades 
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m’ha passat i 5, moltes vegades m’ha passat. Aquest instrument està dividit en 4 factors: 

el primer, comportaments de xantatge sexual (19 ítems), on expressa l’existència d’una 

font de coacció per arribar a tenir una relació sexual no consentida, el segon, avalua 

l’assetjament sexual de component verbal (6 ítems), que inclou mirades insinuants, 

comentaris, bromes obscenes…), el tercer, descriu l’assetjament sexual de component 

físic (7 ítems) on exposa tocaments de diferent abast, i el quart, assetjament sexual amb 

la persona assetjadora, com podria ser: iniciar una relació voluntària per ambdues parts, 

coincidir en una festa o reunió…). Aquest últim factor s’ha modificat, com també els seus 

ítems, perquè d’aquesta manera pugui englobar un assetjament sexual més de tipus 

general i no de solament de tipus acadèmic. L’alfa de Cronbach del conjunt de l’escala 

original és de 0.95. Per la utilització de l’escala en aquest estudi, s’han realitzat 

modificacions en l’organització i claredat dels ítems del factor 4, així com una escala de 

resposta graduada en 5 categories, per tant, no seria el valor idoni per expressar la fiabilitat 

de l’instrument. 

En relació amb la literatura revisada, s’ha dit volgut adoptar la metodologia d’Ortega et 

al, (2010) i dividir els quatre factors d’aquest qüestionari en dues vessants: l’AS de tipus 

visual/verbal, que inclouria els factors 1, 2 i 4; i l’AS de tipus físic, que inclouria el 

factor 3.  

EVAMVE 

La EVAMVE és un instrument proposat per Marchal Torralbo et al (2018) davant la 

necessitat constatada en diversos estudis de l’àmbit de la violència de gènere per afavorir 

una detecció precoç d’aquesta problemàtica i un millor disseny i implementació de les 

intervencions educatives. Consta de 20 ítems a respondre en una escala de Likert de l’1-

5; sent 1, totalment en desacord, 2, moderat desacord, 3, ni d’acord ni en desacord, 4, 

moderat d’acord i 5, totalment d’acord. Es decideix fer servir aquesta escala, ja que 

s’adequa al context sociocultural de l’estudi, on s’evidencia un tipus de masclisme a una 

comunitat que en una altra. D’acord amb la validesa estructural, la EVAMVE s’ha 

considerat per les seves autores (Marchal et al, 2018) com una escala unidimensional, on 

s’utilitza únicament la puntuació global d’aquest qüestionari, és a dir, com un instrument 

que dóna a conèixer un índex general de masclisme. Aquesta escala té un valor 

instrumental que encaixa per complir els objectius plantejats. Amb relació a l’anàlisi de 

la fiabilitat, s’obté una Alpha de Cronbach alta (0.91) mostrant-se tots els ítems 
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consistents amb la resta de l’escala Aquest instrument va presentar una alfa de Cronbach 

de 0.878 (Marchal Torralbo et al., 2018). 

Variables 

La variable categòrica dicotòmica és la universitat on s’estudia, en aquest cas, la UdG o 

la UniFi. Les variables quantitatives són: l’AS de tipus verbal (AS V), l’AS de tipus físic 

(AS F) i l’índex de Masclisme (MAS). Per això s’analitzaran les dades a través de la prova 

t d’Student per mostres independents. 

També s’hi ha inclòs dades sociodemogràfiques per determinar possibles correlacions 

entre aquestes variables i l’AS o la percepció de masclisme. Les variables 

sociodemogràfiques han estat: edat, sexe, gènere i orientació sexual. 

Procediment 

La primera tasca per tal de realitzar el treball va ser la recerca de documentació teòrica 

per tal de poder crear el qüestionari de Google. Es va contactar amb les autores d’ambdós 

instruments per demanar permís per la utilització i traducció d’aquest. Una vegada creat 

el Google Forms, el qüestionari va ser revisat pel tutor del treball.  

Una vegada contrastat l’instrument, es va administrar en línia a partir d’un correu per part 

de la coordinació d’estudis d’ambdues universitats, i a través dels diversos grups de 

whatsapp dels diferents cursos.  

Les dades obtingudes del formulari van ser buidades a l’Excel i després al programa 

estadístic SPSS (falta citar) on es va realitzar la prova t d’Student de mostres independents 

per cada variable. 
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Resultats 

Un cop recollides les dades a partir dels qüestionaris que es van facilitar, amb la matriu 

de l’SPSS s’han creat les variables que volem estudiar a partir dels ítems. 

Estadístic descriptius de les dades sociodemogràfiques 

En total han participat 168 alumnes, dels quals un 92% van són dones (n=154) i un 8% 

(n=14) són homes. En relació als països on estudien, un 52% (n=89) dels participants 

estudien a Florència i un 48% (n=79) estudien a Girona. La relació entre aquestes dues 

variables (sexe i ciutat on estudien) es mostren a la Figura 2.  

Sexe i universitat on estudienLes edats de les persones participants està compresa entre 

18-52 anys, amb una mitjana de 23.02 anys i una desviació típica de: 5,206 (veure Taula 

4). 

Figura 2.  

Sexe i universitat on estudien 

 

En quant al gènere de les persones participants (veure Figura 3. Gènere), un 89% (n=149) 

es va identificar amb identitat femenina, un 9% (n=15) amb identitat masculina, i un 4% 

amb identitat no binària (n=4). 
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Figura 3. Gènere 

 

En relació a les orientacions sexuals dels i les participants (veure Figura 4.  

Orientació sexual), la majoria són persones heterosexuals (n=131), seguit de persones 

bisexuals (n=24), homosexuals (n=6), pansexuals (n=4), demisexuals (n=2) i asexuals 

(n=1). 

Figura 4.  

Orientació sexual 

 

Les estadístiques descriptives es presenten a la Taula 4. 
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Taula 4.  

Estadístiques descriptives de les variables 

Variables N Mínim Màxim Mitjana Desviació 

estàndar 

Edat 168 18 52 23,02 5,206 

AS V 168 31,00 128,00 55,44 20,82 

Factor 1 168 19,00 72,00 29,55 11,66 

Factor 2 168 6,00 30,00 14,85 6,72 

Factor 4 168 6,00 27,00 11,04 3,87 

AS F 168 7,00 35,00 12,61 6,04 

Factor 3 168 7,00 35,00 12,61 6,04 

MAS 168 20,00 52,00 25,63 4,54 

 

A continuació s’exposen els resultats obtinguts en els qüestionaris, els quals estan 

organitzats en 2 categories: la comparació dels índexs de Masclisme (MAS) i la 

comparació de la percepció d’AS. En tots els resultats s’estan comparant dues mostres: la 

florentina i la gironina. Cal recalcar que les taules senceres de les proves que s’han emprat 

es poden veure a l’Annex 2. 

Comparació de l’índex de Masclisme (MAS) 

A l’índex de masclisme extret a través de l’escala EVAMVE (Marchal Torralbo et a, 

2018), s’han trobat diferències significatives en ambdues mostres. Sent la mostra 

florentina (XF= 26,74; SDF=4,38) la que obté un índex de masclisme més elevat que la 

gironina (XG= 24,38; SDG= 4,40); t(166) = -3,477, p = ,001. Els resultats es poden veure 

a la Taula 5.  

Taula 5.  

Prova t d’Student per mostres independents. Estadístiques de grup MAS. 

MAS Universitat N Mitjana DT gl t Sig (bilateral) 

Girona 79 24,3797 4,38 166 -3,477 <,001 

Florència 89 26,7416 4,40    

1 En negreta s’han marcat els valors més alts de les mitjanes. 

Els 20 ítems que aquest índex representa, tots mantenen la tendència d’obtenir 

puntuacions més altes a la participació de persones florentines que gironines, els ítems 
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que han obtingut una diferència significativa són els següents i s’expressen a la Taula 6.  

Prova t d’Student. Estadístiques dels ítems significactius.: 

- Ítem 5: “És normal dir que els homes enamorats són gelosos”. 

- Ítem 12: “Per a que una parella funcioni, la dona s’ha de preocupar en cuidar del 

seu aspecte físic”. 

- Ítem 16: “Per a que una parella sigui estable, l’home ha d’estar satisfet 

sexualment”. 

- Ítem 18: “Quan he tingut parella, a vegades he tingut la sensació que em 

ridiculitza”. 

Taula 6.  

Prova t d’Student. Estadístiques dels ítems significactius. 

 Universitat N Mitjana DT gl t Sig 

(bilateral) 

Ítem 5 Girona 79 1,16 ,465 131,4 -4,703 <,001 

 Florència 89 1,70 ,946 

Ítem 12 Girona 79 1,20 ,607 160,6 -3,032 ,003 

 Florència 89 1,54 ,826    

Ítem 16 Girona 79 1,47 ,830 156,4 -4,060 <,001 

 Florència 89 2,11 1,21    

Ítem 18 Girona 79 1,71 1,23 166 -2,633 ,009 

 Florència 89 2,24 1,34    

1 En negreta s’han marcat els valors més alts de les mitjanes. 

Comparació de l’AS V (visual/verbal) i F (físic) reportats 

En ambdós casos la mostra gironina obté una puntuació més elevada d’assetjament 

percebut (veure Taula 7.  

Prova t d’Student. Estadístiques de les 2 variables i ). És en l’AS V de participants 

gironines on existeix la diferència significativa (XG=58,92; DTG=19,17), en comparació 

a la mostra florentina (XF= 52,35; DTF=21,82); t(166) = 2,063, p = ,041. L’AS V explica 

3 factors del qüestionari EASIS-U (Guzmán, C. N. et al., 2016): el factor 1, 

comportaments de xantatge sexual (XG=30,74; DTG=10,20; XF= 28,47; DTF=12,77); 

t(166) = 1,271, p = ,205), el factor 2, assetjament sexual de component verbal 

(XG=16,44; DTG=6,73; XF= 13,44; DTF=6,43); t(166) = 2,965, p = ,004),  i el factor 4 
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comportaments d’interacció social de contingut sexual (XG=11,72; DTG=3,59; XF= 

10,44; DTF= 4,03); t(166) = 2,166, p = ,032); les seves significacions també es poden 

veure e la Taula 7.  

Prova t d’Student. Estadístiques de les 2 variables i . En l’AS F no s’han mostrat 

diferències significatives (XG=13,54; DTG=5,81; XF= 11,77; DTF=6,14); t(166) = 1,909, 

p = ,058). 

Taula 7.  

Prova t d’Student. Estadístiques de les 2 variables i els seus factors1 

 Universitat N Mitjana DT gl t Sig 

(bilateral) 

AS V Girona 79 58,92 19,17 166 

 

2,063 

 

,041 

 Florència 89 52,34 21,82 

Factor 1 Girona 79 30,75 10,20 166 1,271 ,205 

 Florència 89 28,47 12,77    

Factor 2 Girona 79 16.44 6.731 166 2,965 ,004 

 Florència 89 13.44 6.437    

Factor 4 Girona 79 11.721 3.591 166 2,166 ,032 

 Florència 89 10.438 4.036    

AS F Girona 79 13,54 5,81 166 1,909 ,058 

 Florència 89 11,77 6,14    

1 En negreta s’han marcat els valors més alts de les mitjanes. 

L’AS V incloïa 31 ítems, la mostra gironina presenta una tendència a ser tenir puntuacions 

més elevades que la mostra florentina en tots els ítems, però els que han obtingut una 

diferència significativa es mostren a la Taula 8. 

Prova t d’Student. Estadístics dels ítems amb diferències significative i són els següents: 

- Ítem 3: “He rebut comentaris ofensius de caràcter sexual sobre alguna part 

concreta de la meva anatomia.” 

- Ítem 8: “He acudit a terceres persones com a mediadores per prevenir un futur 

assetjament sexual.” 

- Ítem 10: “He rebut comentaris ofensius de caràcter sexual sobre el meu aspecte 

físic.” 
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- Ítem 22: “He rebut frecs (“roces”) no desitjats provocats amb el cos de la persona 

assetjadora*.” 

- Ítem 26: “He rebut comentaris, acudits i bromes indecents freqüents.” 

- Ítem 31: “He rebut comentaris intimidants, públics i continuats referides al meu 

aspecte físic.” 

- Ítem 32: “He rebut comentaris indecents o obscens cap a la meva persona.” 

- Ítem 33: “M’han intimidat en base a exposar de tenir molta informació sobre la 

meva persona.” 

- Ítem 34: “M’han intentat fer un petó sense el meu consentiment.” 

Taula 8. 

Prova t d’Student. Estadístics dels ítems amb diferències significatives1 

 Universitat N Mitjana DT gl t Sig 

(bilateral) 

Ítem 3 Girona 79 2,78 1,298 166 2,757 ,006 

 Florència 89 1,21 1,377 

Ítem 8 Girona 79 1,67 ,996 154,6 2,239 ,027 

 Florència 89 1,35 ,854    

Ítem 10 Girona 79 2,72 1,260 166 3,409 <,001 

 Florència 89 2,06 1,265    

Ítem 22 Girona 79 1,72 1,025 155,1 2,361 ,019 

 Florència 89 1,37 ,884    

Ítem 26 Girona 79 2,81 1,311 166 2,159 ,032 

 Florència 89 2,38 1,257  

Ítem 31 Girona 79 2,37 1,398 145,5 3,862 <,001 

 Florència 89 1,62 1,071    

Ítem 32 Girona 79 2,66 1,358 166 2,994 ,003 

 Florència 89 2,04 1,296    

Ítem 33 Girona 79 1,72 ,595 114,8 3,813 <,001 

 Florència 89 1,18 1,280    

Ítem 34 Girona 79 2,52 1,100 154,8 4,135 <,001 

 Florència 89 1,75     

1 En negreta s’han marcat els valors de la mitjana més alts. 
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Comparació per sexes 

Deixant de banda els resultats principals d’aquest estudi pilot, també s’ha volgut analitzar 

i comparar la diferència de sexes entre homes i dones en relació a les 3 variables 

quantitatives (MAS, AS F i AS V). Degut al percentatge tan petit d’homes participants 

en aquest estudi pilot, s’ha utilitzat la prova no paramètrica U de Mann Whitney, els 

resultats de la prova es mostren a la Taula 9. 

Prova U de Mann-Whitney, rangs i estadístics de prova  

Taula 9. 

Prova U de Mann-Whitney, rangs i estadístics de prova. 

 Sexe N Rang promig U Mann- Whitney Sig. asin. 

(bilateral) 

MAS Dona 154 82,45 762,000 ,069 

 Home 14 107,07   

AS V Dona 154 89,47 312,000 <,001 

 Home 14 29,79  

AS F Dona 154 88,51 461,000 <,001 

 Home 14 40,43     

1 En negreta s’han marcat els valors dels rangs més alts. 

Els homes presenten un índex de masclisme més elevat que les dones, però no es 

presenten diferències significatives entre les dues mostres. Les dones, en ambdós tipus 

d’assetjament, AS V (RangD= 89,47; U= 312, p= <,001),  i AS F (RangD= 88,51; U= 461, 

p= <,001), presenten diferències significatives en comparació amb els homes (AS V: 

RangH= 29,79; U= 312, p= <,001; AS F: RangH= 40,43; U= 461, p= <,001) sent les dones 

les que perceben/pateixen més AS V i F. 

Tenint en compte les altres variables, en el gènere s’han trobat les mateixes diferències 

significatives que amb la variable sexe; i en relació a l’orientació sexual, no s’han trobat 

diferències significatives en relació a les 3 variables quantitatives. 
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Conclusions   

L’objectiu principal d’aquest estudi era detectar, analitzar i comparar el pensament 

masclista i les situacions reportades d’assetjament sexual de la comunitat universitària de 

Florència i Girona. 

D’acord amb la literatura revisada, la primera hipòtesi és que a la mostra de participants 

florentines hi haurà una puntuació més alta de pensament masclista i estereotips de gènere 

que a les participants gironines. La segona, que a causa d’aquest pensament masclista, hi 

haurà més situacions d’AS visual/verbal i físiques reportades a la mostra de Florència que 

a la de Girona. La tercera, que hi haurà un índex de masclisme més elevat als homes 

participants que les dones participants, de la mateixa manera que hi haurà més AS 

visual/verbal i físic a la mostra de dones participants. 

Hipòtesis 1 

Els resultats amb relació a la primera hipòtesi, revelen que hi ha un índex de masclisme 

més elevat a la mostra florentina que a la gironina, aquests resultats confirmen la hipòtesi 

d’aquest estudi pilot. A les troballes fetes per Minacori (2017), s’evidencia que hi ha una 

major sensibilització de la població espanyola respecte a la italiana en relació amb el 

masclisme.  

Al respecte, també, es confirmen totes les dades expressades per L’Institut Europeu per 

la Igualtat de Gènere (EIGE, 2020), on l’índex de la igualtat de gènere dels dos països 

indica que hi ha més igualtat de gènere, per tant, menys masclisme, a Espanya (E=72 

punts) que a Itàlia (I=63.5 punts). Es va crear aquest índex amb l’objectiu de què totes les 

persones tinguin les mateixes oportunitats, independentment del gènere. Dins d’aquest 

índex hi ha diferents dominis que també mostren una puntuació més elevada per la 

societat italiana que l’espanyola: on, per exemple, l’assoliment i la participació en la 

igualtat de gènere és un 73.3 per Espanya i un 56.1 per Itàlia.  

Hipòtesis 2 

En relació amb la segona hipòtesis, la qual era que es reportarien més AS a la mostra 

florentina que la gironina, no s’ha confirmat; és més, ha sortit al revés. Els resultats 

mostren que, en general, les persones participants gironines han patit/percebut més AS 

que les florentines, on la diferència significativa es mostra en l’AS de tipus verbal/visual.  
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Succeeix de manera similar a l’estudi de Rosario Ortega, Virginia Sánchez et al. (2010), 

on s’analitza l’AS entre una mostra florentina i una sevillana, on els resultats indiquen 

que les noies espanyoles experiencien més AS de tipus visual/verbal que les italianes. 

En aquest mateix context, Bermúdez & Meléndez-Domínguez (2020) van analitzar les 

tipologies de violències cap a les dones i van crear unes taxes per poder diferenciar la 

violència de gènere entre els països europeus; en els 4 tipus de violència (la física, la 

sexual, la psicològica i l’econòmica) que s’analitzen, Itàlia presenta una proporció més 

alta que Espanya. Sent la violència física i la psicològica les que mostren una diferència 

més gran, en els resultats d’aquest estudi. En el factor d’AS F no s’han trobat diferències 

significatives, però sí que les mitjanes d’ambdues mostres (la gironina i la florentina) són 

diferents, sent Girona la mostra que presenta un valor més elevat d’AS F percebut POSAR 

NÚMEROS. La violència psicològica, tal com diu la seva definició, “qualsevol acte que 

causi dany psicològic a algun individuo.” (Rights, H.T.M.F., 2014), pot adoptar la forma, 

per exemple, de coacció, difamació, insult verbal o assetjament; es podria relacionar amb 

els factors 1 (comportaments de xantatge sexual), 2 (AS de component verbal) i 4 (AS 

amb la persona assetjadora) de la variable AS V. En els tres, la mostra gironina presenta 

una mitjana més elevada que la florentina, és, però, en el factor 2 i 4 on s’expressen les 

diferències significatives POSAR NÚMEROS. Així doncs, una seguint amb la mateixa 

tendència que anteriorment, la mostra de Girona presenta puntuacions més elevades que 

la mostra de Florència, no concordant amb les troballes de Bermúdez & Meléndez-

Domínguez (2020). 

Tal com s’expressa en el model de cultura nacional de Hostfede et al (2010), la dimensió 

“control a la incertesa”, la qual mesura el grau en què els i les membres d’una cultura se 

senten amenaçats per situacions ambigües o desconegudes; Espanya presenta una 

puntuació més elevada (86) que Itàlia (75). Una situació d’AS, tal com diu la seva 

definició: “qualsevol comportament (verbal o no verbal) no desitjat que genera un entorn 

sexualment incòmode i hostil” (Welsh, 1999; p. 170) es podria encasellar en una situació 

ambigua o desconeguda, i més per les persones italianes, les quals mostren un cert grau 

de desvinculació amb l’assoliment i la participació en termes d’igualtat de gènere (EIGE, 

2020).  
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Hipòtesis 3 

En els resultats de les variables quantitatives amb els sexes, s’ha pogut confirmar la 

hipòtesi que els homes presenten una mitjana més elevada de masclisme que les dones, i, 

que són aquestes les que pateixen/perceben més AS tant de tipus visual/verbal com físic.  

Aquestes troballes coincideixen amb la majoria d’evidències científiques expressades 

anteriorment. Si una cosa és clara, és que molts dels organismes nacionals i mundials, 

així mateix com articles, es refereixen a la violència de gènere com “violència contra les 

dones” (Garcia Sotelo, 2006; Crovetto, M. & Victoria M., 2004; Rights, H.T.M.F., 2014; 

Gamito Gomez et al., 2020).  

Com ja s’ha comentat anteriorment, en aquest estudi s’analitza i compara l’AS entre 

iguals. Ivy i Hamlet (1996) (citat a Cheng et al., 2018) es van centrar específicament en 

aquest tipus d’assetjament sexual, i van descobrir que, el 68% de les dones declaraven 

haver sigut objecte d’assetjament sexual. A l’estudi de Griffin & Venable (1952) es 

reflecteix com, des de la matriculació a la universitat dels Estats Units, el 27% de les 903 

dones universitàries que van participar, havien patit algun tipus d’assetjament o situació 

no desitjada, des de petons i carícies fins a relacions sexuals no consentides. Aquestes 

dues evidències concorden amb la hipòtesis formulada. Una altra troballa que coincideix 

amb la hipòtesis, és la de Bastiani et al. (2019), on la freqüència d’AS en una mostra 

d’universitaris va ser major en dones que en dones. Les evidències de Vega-Gea et al. 

(2016) també es confirmen que les noies reportin més AS de tipus físic que els nois. 
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Discussió 

En relació a les dues primeres i principals hipòtesis, s’ha vist que a la participació 

florentina hi ha un índex més elevat de masclisme que a la mostra gironina; però, que és 

a la mostra gironina on es reporta més l’AS, tant de tipus verbal/visual com físic. Una 

cosa semblant ocorre a l’estudi d’Uresti Maldonaldo et al (2017), on els resultats indiquen 

que a major presència de conductes masclistes, menys trets d’expressivitat positius 

associats a la feminitat, és a dir, a més presència d’AS, més trets d’expressivitat negatius 

associats a la feminitat, per tant, més masclisme.  

Cal destacar que la violència de gènere pot normalitzar-se i reproduir-se degut a les 

desigualtats estructurals, com les normes, actituds i estereotips socials al voltant del 

gènere en general i la violència contra les dones en particular. Per tant, cal reconèixer 

aquestes desigualtats estructurals per poder detectar aquest tipus de violència (Rights, 

H.T.M.F., 2014). En l’índex de la igualtat de gènere (EIGE, 2020), el qual indica en quin 

grau cada país està regit per normes igualitàries per tots els gèneres, el qual indica que hi 

ha més igualtat de gènere, per tant, menys masclisme, a Espanya (E=72 punts) que a Itàlia 

(I=63.5 punts). Degut a això, pot ser que la violència de gènere i els estereotips clàssics 

italians més normalitzats que a la cultura espanyola.  

A la literatura revisada, hem pogut veure com Itàlia presenta uns índexs més elevats sobre 

la violència i igualtat de gènere en quasi tots els àmbits (EIGE, 2020; Bermúdez & 

Meléndez-Domínguez, 2020), això podria indicar que hi ha comportaments masclistes 

més normalitzats, degut a les desigualtats estructurals i els estereotips de gènere de 

cadascuna de les cultures (Rangel da Silva et al., 2011). 

En el model de Hofstede et al (2010), s’expressa la dimensió Feminitat-Masculinitat, on 

Itàlia (XMF=70) presenta una puntuació molt més elevada que Espanya (XMF=42). No s’ha 

volgut fer ús d’aquesta dimensió ja que presenta estereotips de gènere discriminatoris 

clarament marcats: “s’expressa que una puntuació alta (masculina) indica que la societat 

estarà impulsada per la competència i l’èxit. Una puntuació baixa (femenina) significa 

que els valors dominants en la societat són la cura dels demés i la qualitat de vida”. On 

s’evidencia <<l’èxit>> amb la persona masculina i <<la cura >> amb la persona femenina 

(Ellemers, N., 2018).  

Es pot concloure doncs, que existeix una tendència a tenir un índex de masclisme més 

elevat per part de les persones participants italianes, i, que en conseqüència a això, 
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aquestes persones tenen normalitzades conductes masclistes, és a dir, tenen normalitzades 

diferents tipus d’AS i, per això no el perceben com a tal. I viceversa; les persones 

gironines presenten una tendència a obtenir puntuacions més baixes en l’índex de 

masclisme i, degut a això, no tenen tan marcats els estereotips de gènere, per tant, podrien 

tenir “desnormalitzades” algunes conductes masclistes, sabent identificar els tipus d’AS 

que existeixen i quan es produeixen. 
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Orientacions futures 

En aquest treball s’han trobat resultats molt interessants, però té les seves limitacions, les 

millores que es proposen són: 

- Ampliar la mostra o crear una mostra significativa per poder 

comparar les dues ciutats. 

- Realitzar l’alfa de Cronbach pel qüestionari EASIS-U modificat per 

veure la fiabilitat i validesa interna. 

- Fer un procediment de selecció de la mostra, per evitar algun biaix, 

com podria ser la opció de no respondre al qüestionari una vegada 

passen l’enllaç. 

- Complementar els resultats quantitatius amb entrevistes semi-

estructurades qualitatives, a persones gironines que hagin viscut a 

Florència; i a persones florentines que hagin viscut a Girona. 
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Annex 2. Taula 10. Prova de mostres independents per les 3 variables 

 

 

Taula 10 

Prova de mostres independents. 

  Prova de Levenne Prova de t per a la igualtat de mitjanes 

 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferència de 

mitjanes 

Diferència 

d’error 

estàndard 

95% d’interval de 

confiança de la diferència 

 Inferior Superior 

 

 

AS V 

 

S’assumeixen 

variàncies iguals 

,174 ,677 2,063 166 ,041 6,57574 3,18723 ,28300 12,86847 

 No s’assumeixen 

variàncies iguals - - 2,079 165,985 ,39 6,57574 3,16279 ,33126 12,82021 

 

AS F 

S’assumeixen 

variàncies iguals .265 .677 2.063 166 ,058 1,76902 ,92662 -,06045 3,59850 

No s’assumeixen 

variàncies iguals 
- - 2.079 165,307 ,057 1,76902 ,92356 -,05448 3,59253 

 

 

MAS 

 

S’assumeixen 

variàncies iguals 

2,096 ,150 -3,477 166 ,001 -2,36183 ,67928 -3,70297 -1,02068 

No s’assumeixen 

variàncies iguals 
- - -3,478 163,826 ,001 -2,36183 ,67909 -3,70272 -1,02093 


