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La policia, com a força de seguretat recolzada per l’Estat, serveix i protegeix a la

ciutadania mantenint l’ordre públic, assegurant que les persones actuïn de la

manera òptima pel col·lectiu, encara que aquesta vagi en contra d’alguns

interessos individuals. Per dur a terme el seu objectiu, és imprescindible comptar

amb el compliment de la llei i la cooperació amb els agents per part de la

ciutadania; si aquesta no percep a la policia com a agent de protecció i opta per no

cooperar i no seguir les normes, resulta molt més complicat garantir la seguretat

de la comunitat. Es disposa de dues alternatives per fomentar el compliment de la

llei i la cooperació amb la policia: la coerció i amenaça de l’ús de la força, per una

banda, i la legitimitat i el govern per consentiment, per l’altra. La legitimitat és la

via que garanteix que les persones decideixin sotmetre’s a decisions i regles de

manera voluntària, des del sentiment del deure en comptes de la por al càstig o

l’anticipació d'una recompensa (Tyler, 2021).

A Catalunya, des dels cossos policials es detecta un agreujament en les percepcions

i actituds de les persones joves envers la policia en els darrers anys. Es notifica una

tendència negativa en el respecte, en la voluntat d'obeir a l’autoritat i de seguir les

normes, i fins i tot una propensió a l’enfrontament i a la violència contra els agents.

Aquest comportament es manifesta especialment en escenaris com els botellots,

sobretot quan aquests són multitudinaris i la identitat individual es dilueix amb la

del col·lectiu. La impressió és que cada vegada és més freqüent que es produeixin

agressions contra la policia, com per exemple llançaments d’objectes. A vegades,

aquestes agressions ocorren fins i tot després que el jovent simuli un fals accident

per telèfon perquè els agents s’acostin al macrobotellot.

En aquest marc, l'objectiu del present estudi és conèixer els diferents factors que

determinen la relació entre la policia i les persones joves a Catalunya. Més enllà de

la comprensió del fenomen objecte d’interès, que constitueix un propòsit per sí

mateix, l’elaboració d’aquest estudi contribueix a la superació de dues limitacions

de la literatura acadèmica sobre la relació entre la policia i la ciutadania. Per una

banda, la majoria d'estudis consideren exclusivament a la població adulta, deixant

de banda a les persones joves, que tradicionalment es caracteritzen per mantenir

una relació conflictiva amb l'autoritat. Per altra banda, la literatura existent es

produeix majoritàriament en el marc dels Estats Units, davant una escassetat de

referències a Europa, encara major a Espanya o a Catalunya. Finalment, mitjançant

aquest estudi es proporcionen pautes perquè el coneixement generat es tradueixi

en el disseny i la implementació de polítiques públiques adreçades a millorar la

relació entre el jovent i la policia a Catalunya i, en última instància, facilitar la

protecció de la seguretat i el benestar de tots els individus.
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L’elaboració del present estudi es recolza en tres metodologies – revisió de la literatura acadèmica, anàlisi quanXtaXva i anàlisi

qualitaXva. La revisió de la literatura consXtueix el pas previ que permet conèixer la perspecXva de l’acadèmia sobre els factors que

determinen la relació entre la policia i les persones joves. Aquests factors es classifiquen en tres categories:

(1) la jusZcia processal en el tracte dels agents de policia envers la ciutadania,

(2) les caracterísXques sociodemogràfiques i la ideologia que predisposen les percepcions de la joventut envers la policia, i

(3) els factors contextuals, en aquest cas els propis dels botellots.

Un cop establerta la perspecXva de la literatura acadèmica sobre els factors que determinen la relació entre la policia i les persones

joves, es contrasten les idees recollides en el marc català a través d'una anàlisi quanXtaXva i una anàlisi qualitaXva, ambdues

conduïdes per GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública S. L.).

Anàlisi quantitativa:

Qüestionari online dirigit a 825 joves residents a Catalunya que tenen entre 14 i 30 anys. Els resultats obtinguts aproximen la

situació del jovent a Catalunya des d'una gran varietat de vessants. En el present estudi, es seleccionen aquells resultats que

permeten contrastar la influència del tracte dels agents de policia (1) i la influència de les característiques individuals de les

persones joves (2) sobre les percepcions i actituds d’aquestes envers la policia en el marc català.

Anàlisi qualitativa:

Dos grups de discussió (focus groups) amb joves catalans d’entre 16-18 anys i 19-24 anys, respectivament, i una guerrilla

etnogràfica en botellots a la zona de Marina de Barcelona. L’anàlisi qualitativa permet explorar els factors contextuals propis

dels botellots (3) i aproximar les percepcions i actituds del jovent envers la policia d'una manera més propera a la

perspectiva pròpia de les i els joves.

Focus groups: Reunions de persones d’un perfil prèviament establert amb un tècnic especialista que 

actua de moderador. Es duen a terme en sales condicionades perquè els analistes puguin seguir-les a 

través d’un vidre/mirall i es graven per a la posterior anàlisi de les reaccions, actituds i opinions 

expressades. 

Guerrilla etnogràfica: Observació de les dinàmiques, presa de notes, recollida d’audiovisuals i 

entrevistes a quatre grups de joves que consumeixen alcohol en diferents punts de l’espai públic 

al llarg de la nit, juntament amb un equip expert en etnografia.

Finalment, s'emprèn una nova revisió de la literatura acadèmica per seleccionar les millors intervencions desXnades a fomentar la

relació entre la ciutadania i la policia i que compten amb una avaluació rigorosa dels resultats obXnguts.
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Hàbits sobre el consum d'alcohol 

Percepcions i actituds envers la policia

Característiques sociodemogràfiques

Qüestionari a 825 joves catalans d’entre 14 i 30 anys

48,2%
noies

51,3%
nois

13,9%
són estrangers

86,1%
son espanyols

73,9%
viuen a la província 
de Barcelona

5% 
viuen a Lleida

10,3%
viuen a Girona

10,3%
viuen a Tarragona

28,2%
mòduls o formació 
professional

27%
batxillerat

20%
estudis 
universitaris

20,5%
estudis 
obligatoris

Hàbits de consum d’alcohol i assistència a botellots

binge drinking
5 o més begudes alcohòliques 
en una mateixa ocasió

botellots macrobotellots

46,6%
mensual o 
esporàdic

44,8%
no hi van mai

8,6%
setmanal

aproximadament 7 de 
cada 10 joves catalans 
enquestats (70,4%) 
NO assisteixen als 
macrobotellots.

49,4%
mensual

18,6%
setmanal

32%
no ho fan mai

percepcions i actituds envers la 
policia

6,06
satisfacció mitjana 
amb la interacció

25,3%
creu que hi va haver un 
abús de poder i/o ús 
excessiu de la força per 
part de l’agent/els agents

25,9%
per protestar contra accions 
que consideren abusos de poder 
o opressions del sistema

19,8%
per enfrontar-se a la policia 
davant d’un comportament 
que creu inadequat o que el fa 
sentir-se atacat

Un 48% dels joves catalans han 
tingut un contacte directe amb 
la policia en l’últim any.

57,1%
creuen que hi va haver un abús de poder i/o 
ús excessiu de la força per part dels agents.

Un 54,7% dels joves catalans han 
tingut un contacte indirecte amb 
la policia en els últims 5 anys.

5,8
Mossos 
d’Esquadra

5,5
Policia 
Local

grau de satisfacció 
dels joves en una 
escala del 0 al 10

contactes joves 
amb la policia

joves que consideren que la 
violència està justificada per:

51,3%
respecta la 
policia

40%
confia en la 
policia

Respecte i 
confiança

02 Metodologia: Descripció de la mostra del qüestionari
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La confiança en la policia i el reconeixement de la seva legitimitat són dos conceptes que estan relacionats: perquè un individu

consideri que la policia és legíXma i senX que està obligat a seguir les seves instruccions, ha de confiar que els agents faran ús de

l’autoritat amb sensatesa i pel bé comú (Tyler, 2021). Les persones joves que confien en la policia i la perceben com a insXtució

legíXma són més propenses a complir la llei (Fagan & Tyler, 2005) i a cooperar amb els agents (Hinds, 2009). Considerant aquest

vincle, què es pot fer per augmentar la confiança i el reconeixement de la legiXmitat de la policia per part del jovent?

Segons la literatura, la resposta es troba en la justícia processal: les persones joves que es senten considerades i tractades amb

respecte, dignitat i neutralitat pels agents de policia són més propenses a confiar-hi i a reconèixer la legiXmitat de la insXtució (Tyler

& Huo, 2002; Piquero et al., 2005). Una explicació sociològica es basa en el model relacional de l’autoritat (Sunshine & Tyler, 2003):

les persones valoren i decideixen obeir la policia en tant que els agents representen la moral i interessos del grup on pertanyen; al

seu torn, un tracte poc respectuós genera una sensació d’exclusió del grup social que la policia representa i protegeix. El jovent, més

insegur sobre la seva posició dins la societat, esdevé més suscepXble al tracte rebut per part dels agents (Murphy, 2015). En aquest

senXt, els contactes tant directes com indirectes entre agents de policia i joves consXtueixen la via a través de la qual la jusZcia

processal o la falta d’aquesta es percep de manera més evident (Bradford et al., 2009).

3.1.   Teoria de la justícia processal

Els resultats obXnguts a parXr del qüesXonari permeten

comprovar la validesa de la teoria de la jusZcia processal en

el marc català mitjançant la conducció d’una anàlisi

bivariada – anàlisi quanXtaXva centrada en la relació entre

dues variables.

En primer lloc, se’ls demana a les i els joves si han Xngut

algun contacte personal amb un o més agents de policia en

els darrers 12 mesos. En cas afirmaXu, se’ls pregunta pel

nivell de saXsfacció amb el contacte en una escala del 0 al

10 i en quin grau els agents de policia (i) els han escoltat i

donat l’oportunitat d’explicar-se, (ii) han pres decisions i

actuat de manera justa, i (iii) els han tractat amb dignitat i

respecte, cadascun dels tres en una escala de l’1 (gens

d’acord) al 5 (molt d’acord). Aquests elements consXtueixen

tres components essencials d’un tracte processalment just.

El Gràfic 1 mostra que una major percepció de cadascun

dels tres components de la jusZcia processal per part de les

persones joves quan interactuen directament amb un o més

agents de policia està associada, de mitjana, a una major

saXsfacció amb el contacte en qüesXó.

Un cop establert el nivell de satisfacció del jovent amb el

contacte directe amb els agents de policia, molt susceptible

a la percepció de la justícia processal d'aquests últims,

s’explora la relació entre aquest nivell de satisfacció i la

confiança i reconeixement de la legitimitat de la policia per

part del jovent. En el qüestionari es captura el nivell de

confiança en la policia puntuant l’opinió “Confio en la

policia” en una escala de l’1 (gens d’acord) al 5 (molt

d’acord), i el reconeixement de la legitimitat de la policia a

través de la puntuació de fins a 7 opinions que reflecteixen

7 components de la legitimitat (veure Annex), també en una

escala de l’1 al 5. Un cop valorats aquests components es

computa la mitjana de les 7 puntuacions per obtenir un

índex que reflecteixi la percepció general de la legitimitat de

la policia per part del jovent.

Així, es determina que una major satisfacció amb el

contacte directe mantingut amb els agents de policia

implica, de mitjana, un major nivell de confiança en la

policia (Gràfic 2) i un major reconeixement de la legitimitat

de la policia (Gràfic 3) per part de les persones joves.
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3.1.   Teoria de la justícia processal

Finalment, s’explora si l’increment en la confiança i en la consegüent percepció de la legiXmitat de la policia es tradueix en una

major predisposició a cooperar amb la policia i a complir la llei per part del jovent. Al qüesXonari, la voluntat de cooperar amb la

policia es captura mitjançant la probabilitat amb què les persones joves acudirien o treballarien juntament amb la policia en cinc

escenaris diferents, en una escala de l’1 (gens probable) al 5 (molt probable). Per altra banda, el grau de compliment de la llei es

captura amb una pregunta sobre la freqüència amb què les i els joves cometen una sèrie de delictes més o menys greus, també en

una escala de l’1 (molt sovint) al 5 (mai) (veure Annex). Es confirma que una major percepció de la legiXmitat de la policia per part

de les persones joves està associada a una major predisposició a cooperar amb la policia (Gràfic 4) i, en menor mesura, també amb

una major propensió a complir la llei (Gràfic 5).

Més enllà de l’impacte de les interaccions personals entre el jovent i la policia, els contactes indirectes també influeixen sobre el

nivell de confiança i el reconeixement de la legiXmitat de la policia, i consegüentment, sobre la voluntat de cooperar amb la policia i

complir la llei per part de les persones joves. Al qüesXonari, se’ls demana a les i els joves si han “estat tesXmoni, senXt a parlar o

vist a través dels mitjans de comunicació o les xarxes socials algun contacte, posiXu o negaXu, entre un o més agents de policia i un

o més ciutadans en els darrers cinc anys que t’hagi cridat l’atenció”. A conXnuació, se’ls demana que valorin el contacte posiXva o

negaXvament, i si aquesta valoració es deu a l’actuació de l’agent o del ciutadà. Així, es determina que les persones joves que

valoren posiXvament el contacte indirecte per l’actuació de l’agent són els que, de mitjana, confien més en la policia (Gràfic 6) i són

més propensos a reconèixer la legiXmitat de la policia (Gràfic 7).

Gràfic 1. Sa#sfacció amb el contacte directe per part del jovent segons la percepció de la jus8cia processal dels agents de policia.

Nota: A l'eix horitzontal, la percepció de cadascun dels tres components de la jus9cia processal durant el contacte personal amb un o més agents de policia per part de les
persones joves (396 casos), en una escala de l'1 (gens) al 5 (molt). A l'eix verFcal, nivell de saFsfacció amb el contacte personal en una escala del 0 al 10. Les línies
con9nues representen les mitjanes de cada grup. Font: Elaboració pròpia.
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3.1.   Teoria de la justícia processal

Gràfic 2. Nivell de confiança en la policia per part del jovent segons el grau de satisfacció amb el contacte 
directe.

Gràfic 3. Reconeixement de la legi#mitat de la policia per part del jovent segons el grau de sa#sfacció 
amb el contacte directe.

Nota: A l'eix horitzontal, nivell de saFsfacció amb el contacte personal en una escala del 0 al 10 (396 casos). A l'eix
verFcal, la puntuació de l'opinió 'Confio en la policia' en una escala de l'1 (gens) al 5 (molt). Font: Elaboració
pròpia.

Nota: A l'eix horitzontal, nivell de saFsfacció amb el contacte personal en una escala del 0 al 10 (396 casos). A l'eix
verFcal, l'índex que reflecteix el reconeixement de la legiFmitat de la policia per part del jovent, en una escala de
l'1 (gens) al 5 (molt). Font: Elaboració pròpia.
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3.1.   Teoria de la justícia processal

Gràfic 4. Voluntat de cooperar amb els agents de policia segons el grau de reconeixement de la legitimitat 
de la policia per part del jovent.

Nota: A l'eix verFcal, l'índex que reflecteix la probabilitat de cooperar amb agents de policia per part del jovent, en
una escala de l'1 (gens) al 5 (molt). Cada número a sobre de les barres representa el valor mitjà de cada grup.
Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 5. Compliment de la llei segons el grau de reconeixement de la legi#mitat de la policia per part del 
jovent.

Nota: A l'eix verFcal, l'índex que reflecteix la freqüència amb què el jovent comet diferents delictes més o menys
greus, en una escala de l'1 (molt sovint) al 5 (mai). Cada número a sobre de les barres representa el valor mitjà de
cada grup. Font: Elaboració pròpia.
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3.1.   Teoria de la justícia processal

Gràfic 6. Nivell de confiança en la policia segons la valoració del contacte indirecte per part del jovent.

Nota: A l'eix horitzontal, la classificació del contacte indirecte per part del jovent segons si aquest és posiFu o
negaFu, i si es deu a l'actuació de l'agent o del ciutadà. A l'eix verFcal, el nivell mitjà de confiança en la policia per
cadascun dels quatre grups de joves que valoren el contacte indirecte (451 casos). Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 7. Reconeixement de la legi#mitat de la policia segons la valoració del contacte indirecte per part 
del jovent.

Nota: A l'eix verFcal, reconeixement de la legiFmitat de la policia (1-5) per cadascun dels quatre grups de joves
que valoren el contacte indirecte (451 casos). Les línies con9nues representen les mitjanes de cada grup. Font:
Elaboració pròpia.
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Les percepcions i acXtuds juvenils envers la policia són una funció de múlXples factors, entre els quals es troba la jusZcia processal

(Leiber et al., 1998), però també les caracterísXques i l’entorn que defineixen a les persones joves. D'aquesta manera, les persones

que estan predisposades a mantenir opinions favorables sobre la policia són més propenses a avaluar els contactes amb els agents

de policia de manera favorable, i vice-versa (Brandl et al., 1994).

Segons la literatura, majoritàriament produïda en el marc dels Estats Units i centrada en la població adulta, algunes de les

caracterísXques en què existeix un consens més ampli en la seva influència sobre la relació entre la ciutadania i la policia són: l’edat

– la relació millora a mesura que l’individu es fa gran –, la raça – les persones de raça afroamericana valoren pitjor a la policia, en

part degut a la seva capacitat d’analitzar els contactes amb agents en termes de relacions de poder –, la perXnença a una

subcultura delinqüent – les persones més tolerants a la delinqüència tendeixen a desconfiar dels símbols de control com la policia,

un fet que deriva d’una frustració d’estatus, és a dir, una incapacitat d’encaixar i destacar en el grup social dominant i en les metes

convencionals –, i la sensació de seguretat a la pròpia localitat – viure en localitats menys segures i més poblades implica una

pitjor percepció i valoració de la policia, la qual es considera parcialment responsable d'aquesta inseguretat.

3.2.   Sociodemografia i ideologia de les persones joves

La teoria de la jusZcia processal és necessària per explicar la

relació entre les i els joves i la policia a Catalunya, però no és

suficient. Les caracterísXques demogràfiques i el rerefons

socioeconòmic de les persones joves també determinen les

seves percepcions i acXtuds envers la policia. En el marc de

la teoria de la jusZcia processal, s’incorporen com a factors

que influeixen cadascun dels passos revelats en l’apartat

anterior: aspectes com l’edat o la tolerància a la

delinqüència no només influeixen en el nivell de confiança o

la percepció de la legiXmitat de la policia, sinó també en la

percepció de jusZcia processal per part del jovent.

A parXr dels resultats del qüesXonari, s’han seleccionat les

caracterísXques individuals i de l’entorn de les persones

joves a Catalunya amb una major influència sobre la relació

entre aquestes i la policia. En concret, a la Taula 1 s’exposa la

relació entre aquestes caracterísXques rellevants i el nivell

mitjà de saXsfacció del jovent amb els serveis dels Mossos

d’Esquadra, en una escala del 0 al 10. A grans trets, la

majoria de caracterísXques sociodemogràfiques detectades

en la literatura acadèmica també s'apliquen en el context

català.

Pel que fa a la ideologia, veiem que les percepcions i

acXtuds envers la policia varien segons l’afinitat políXca del

jovent. Entre d’altres exemples, es detecta aquesta

variabilitat en resultats com la saXsfacció amb els Mossos

d’Esquadra (Gràfic 8), o la creença en la idea que la majoria

dels agents de policia s’idenXfiquen amb una mateixa

ideologia políXca, la qual està més present en uns parXts

políXcs que en d’altres (Gràfic 9) – fins a 6 de cada 10 joves

catalans que tenen simpaXa per la CUP comparteixen

aquesta idea, mentre que entre les i els joves que opten per

Junts, ERC o directament mostren una tendència apolíXca,

aquesta proporció baixa fins el 30%.

De manera més alarmant, la jusXficació de la violència per

protestar contra accions considerades abusos de poder o

opressions del sistema, com per exemple quan els agents de

policia intenten dissuadir una manifestació políXca que

creuen legíXma, també varia segons la inclinació políXca del

jovent a Catalunya (Gràfic 10). En una escala de l’1 (mai) al 5

(sempre) sobre la mesura en què la violència està jusXficada

en aquest escenari, s’aprecia una diferència entre les i els

joves que tenen més simpaXa per la CUP (3,48) i tota la

resta, amb una puntuació mitjana menor que 3.
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3.2.   Sociodemografia i ideologia de les persones joves

Gènere  
Home 5,7 
Dona 6,0 

Edat  
14-18 5,6 
19-24 5,8 

25-30 6,1 

Lloc de naixement 

Espanya 5,7 
Estranger 6,3 
Nivell d'estudis 

Obligatoris (o menys) 5,2 
Postobligatoris professionals 5,8 

Postobligatoris   5,9 
Universitaris 5,6 
Ocupació 

Estudio 5,8 
Treballo 6,1 
Ambdues 5,8 
Cap 4,8 

 
 

Expectatives de futur  

Per sobre 6,1 

Igual 5,7 

Per sota 5,3 

Satisfacció amb la vida  

D'acord 6,6 

Ni d'acord ni en desacord 5,4 

En desacord 5,0 

Igualtat d'oportunitats  

D'acord 6,8 

Ni d'acord ni en desacord 6,0 

En desacord 5,0 

Percepció de seguretat  

[0,3] 4,3 

[4,6] 5,6 

[7,10] 6,3 

Subcultura delinqüent  

[1,2) 6,4 

[2,4) 5,2 

[4,5] 4,2 
 

Taula 1. Nivell mitjà de sa#sfacció amb els serveis dels Mossos d'Esquadra per part del jovent a
Catalunya, segons les caracterís#ques individuals i de l'entorn més rellevants.

Nota: 'Expectatives de futur' engloba tres respostes a la pregunta del qüestionari "En comparació amb la classe social
dels teus pares, en quina situació creus que estaràs d'aquí 10 anys?". 'Satisfacció amb la vida' reflecteix si la persona
jove està d'acord o no amb l'opinió "Últimament estic satisfet/a amb la meva vida". 'Igualtat d'oportunitats' reflecteix
si la persona jove està d'acord o no amb l'opinió "A Catalunya es garanteix als joves una igualtat d'oportunitats real";
'Subcultura delinqüent' reflecteix la tolerància a la delinqüència de les persones joves, les quals puntuen com de
malament creuen que està cometre fins a 7 delictes més o menys greus en una escala de l'1 (gens malament) al 5
(molt malament), i a posteriori es calcula la mitjana de les 7 puntuacions per obtenir un índex de tolerància general a
la delinqüència, també de l'1 al 5 (veure Annex). Font: Elaboració pròpia.
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3.2.   Sociodemografia i ideologia de les persones joves

Gràfic 8. Nivell mitjà de satisfacció amb els serveis dels Mossos d'Esquadra per part del jovent, segons
el partit polític pel qual tenen més simpatia / més proper a les seves idees

Gràfic 9. Creença per part del jovent en l'homogeneïtat política dins dels cossos policials, segons el
partit polític pel qual tenen més simpatia / més proper a les seves idees

Gràfic 10. Justificació de la violència per motiu de protesta per part del jovent, segons el partit polític
pel qual tenen més simpatia / més proper a les seves idees

Nota: Els números representen la saFsfacció mitjana amb els serveis de Mossos d'Esquadra per cada grup de persones
joves, en una escala del 0 al 10. Font: Elaboració pròpia.

Nota: Els números representen el percentatge de joves enquestats que consideren que la majoria d’agents de policia a
Catalunya s’identifiquen amb una mateixa ideologia política (fosc) i el percentatge de joves que pensen el contrari
(clar). Font: Elaboració pròpia.

Nota: Els números representen el valor mitjà de les puntuacions individuals del jovent entre l'1 (mai) i el 5 (sempre) a
la pregunta "Fins a quin punt creus que la violència està jusFficada per protestar contra accions que consideres que
són abusos de poder o opressions del sistema (per exemple, quan els agents de policia intenten dissuadir una
manifestació́ políFca que creus legíFma)?". Font: Elaboració pròpia.
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A través dels focus groups amb joves catalans d’entre 16 i 18

anys i d’entre 19 i 24 anys, respecXvament, es detecta una

preferència intensa i comparXda pel jovent per senXr-se

lliures i autònoms i passar-s’ho bé amb els amics, davant

d'un rebuig i desconfort per les obligacions com els estudis o

la feina i la dependència dels pares i els mestres. En aquesta

línia, sorXr de festa es presenta com una de les possibilitats

més accessibles per desconnectar i escapar-se de les

obligacions. Aquest anhel es veu alimentat per una

frustració derivada de diferents causes, entre les quals

s’inclouen la pandèmia, les dificultats per assolir les metes

del sistema educaXu i la incertesa sobre el futur.

En el context dels (macro)botellots, el propi jovent destaca

una sèrie d’aspectes negaXus que els generen incomoditat

i/o malestar. Entre aquests, destaquen l’estat d’alerta davant

el perill d’una multa per part de la policia, la falta de lavabos

públics, les indisposicions pròpies i alienes derivades d’un

consum excessiu d’alcohol, el fred a l’hivern,

l’esXgmaXtzació de les persones joves que parXcipen en

aquests espais per part dels mitjans de comunicació i per

part d’alguns pares, i la violència i la inseguretat que aquesta

genera, entre d’altres.

La violència està molt present en l’oci nocturn dels més

joves, que també són els més propensos a assistir als

botellots com un fi per sí mateix i a participar en els

botellots multitudinaris. En el grup de discussió amb joves

d’entre 16 i 18 anys, tots han estat testimonis o s’han vist

involucrats en situacions amb un fort component de

violència. De manera igualment alarmant, tot i generar-los

incomoditat o rebuig, accepten i normalitzen el fenomen

com un component més de l’oci nocturn.

Així, es distingeix entre una minoria de joves autors dels

actes violents – per exemple, els que inicien l’enfrontament

contra els agents de policia – i una majoria que els

normalitza i es limita a observar o a desplaçar-se cap a una

altra zona quan aquests actes tenen lloc molt a prop seu.

Paral·lelament, en les actituds generals envers la policia per

part del jovent, aquesta dinàmica del relat i el contra relat

també queda reflectida: per una banda, es detecta un relat

intens, contundent i actiu que valora negativament a la

policia (“perfil crític / negatiu”), i per altra banda, apareix un

contra relat que, de manera molt més passiva, reacciona al

primer des de l’empatia i ofereix una millor puntuació als

agents de policia (“perfil neutre / positiu”).

03 Factors que determinen la relació entre el jovent i 
la policia a Catalunya

Més enllà de la jusZcia processal dels agents i de les caracterísXques que defineixen a les persones joves, els factors contextuals

també determinen la qualitat dels trobaments entre joves i agents i, consegüentment, les percepcions i acXtuds d’uns envers els

altres. Existeix un cos abundant de literatura que pretén idenXficar els factors de risc en entorns on es consumeix alcohol, els quals

augmenten la probabilitat de beure en excés i de cometre danys, destrosses i altres fets delicXus, com per exemple els

enfrontaments contra agents de policia per part del jovent.

Entre aquests factors contextuals de risc, destaquen l’existència d’un entorn permissiu – tant pel que fa a la supervisió adulta com a

la censura social per part de la resta d’iguals –, la disponibilitat d’alcohol barat, concentracions massa elevades de persones, música

alta i dolenta, poca netedat, i la possibilitat de ballar (Hughes et al., 2011). Aquests factors afecten especialment els individus que

són més propensos a tolerar la delinqüència i/o jusXficar la violència, fins i tot com a part desitjable i necessària de l’acXvitat social.

Tot i que aquests factors contextuals de risc acostumen a estar presents en botellots, especialment quan aquests són massius, en

l’esfera acadèmica no existeix literatura específica per a aquest Xpus d’escenaris, ja que consXtueixen un fenomen quasi

exclusivament espanyol i la majoria d’arXcles provenen de països de parla anglesa.

3.3.   Factors contextuals dels (macro)botellots



13

03 Factors que determinen la relació entre el jovent i 
la policia a Catalunya

Il·lustració 1. Resum visual dels factors determinants de la relació entre la policia i el jovent a Catalunya, agrupats en tres
categories: la justícia processal dels agents de policia (quadres negres, al centre de la il·lustració); les característiques
individuals del jovent (en color verd, a dalt a la dreta), i els factors contextuals propis dels botellots (en color vermell, a baix a
l'esquerra).

Font: Elaboració pròpia.
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• GaranXr la inclusió de la perspecXva de la jusZcia processal en el disseny de les actuacions i políXques policials envers la

població jove, reconeixent la seva importància en la influència sobre les percepcions i acXtuds del jovent. 

• Treballar en la recollida i explotació de dades i en l'ús d’indicadors i sistemes promocionals vinculats a la jusZcia 

processal dins del cossos policials.

• Impulsar noves políXques dirigides a garanXr la jusZcia processal dels agents de policia en els contactes amb el jovent, 

agafant com a referència les intervencions que funcionen en altres països i avaluant la seva efecXvitat per comprovar 

que també funcionen en el marc català i en la població jove. 

Intervenció: Reunió d'una hora entre l'agent i el 

seu supervisor. De manera processalment justa, el 

supervisor guia l'agent perquè desglossi  el 

raonament uXlitzat en una interacció amb un 

ciutadà i analitzi la presència o absència dels 

components de la jusZcia processal durant 

aquesta interacció.

Resultats: Menor propensió per part dels agents a 

resoldre incidents amb una detenció i a veure's 

involucrats en incidents amb ús de la força. 

Reunió amb supervisor (Seattle, 
EEUU) – Owens et al., 2018

Intervenció: Formació intensiva de 40 hores 

repartides en 5 dies sobre la perspectiva i els 

components de la justícia processal, impartida   

als agents de policia que treballen en hot spots

(punts calents de delinqüència). 

Resultats: Davallada d'un 14% en els incidents en 

els punts de delinqüència afectats, i disminució  

en la tendència per part del veïnat a classificar a  

la policia com a institució que fa un ús excessiu de 

la força.

Formació intensiva (AZ-MA-TX, 
EEUU) – Weisburd et al., 2022

4.1.   Teoria de la justícia processal

Intervenció: Ús d'un guió per part dels agents per 

relacionar-se de manera processalment justa amb 

els conductors durant proves aleatòries 

d'alcoholèmia. En el guió respecta la neutralitat,  

la dignitat i el respecte, es proporcionen motius 

de fiar i es dona veu als conductors. 

Resultats: Major propensió per part dels 

conductors a catalogar la policia com a 

processalment justa, a estar satisfets amb el cos i 

a reconèixer-ne la legitimitat.

Guió (Brisbane, Austràlia)
– Mazerolle et al., 2013

Intervenció: Visites no anunciades al veïnat 

d'alguns districtes per mantenir  una conversa    

de 10 minuts. Amb un to respectuós i formal,      

els agents es presenten i demanen l'opinió a la 

ciutadania sobre els problemes de la comunitat     

i sobre la feina dels cossos policials. 

Resultats: Millora per part dels veïns en el 

reconeixement de la legiXmitat i de l'efecXvitat de 

la policia, així com en la voluntat de cooperar amb 

la policia i complir la llei.

Visites no anunciades (New Haven, 
EEUU) – Peyton et al., 2019
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MoXvació: A Chicago, pràcXcament 1 de cada 5 

vícXmes d'homicidi l'any 2016 van ser joves de 19 

anys o menys. Addicionalment, la majoria 

d'incidents consisXen en provocacions menors 

que escalaven fins a converXr-se en tragèdia. 

Intervenció: Sessions grupals durant la jornada 

escolar per aprendre a gesXonar millor la presa de 

decisions en situacions d’alt risc i tensió, dirigides 

a nois estudiants de batxillerat en els districtes 

més pobres de la ciutat. Una sessió setmanal 

durant un o dos cursos acadèmics, amb acXvitats 

per aprendre a pensar en el propi procés de 

raonament i ser capaços d'alenXr-lo. 

Resultats: Reducció de les detencions per delictes 

violents entre un 45% i un 50% i augment d'un 

19% en la taxa de joves que finalitzen els estudis 

secundaris.

Becoming a Man (Chicago, EEUU)
– Heller et al., 2017

MoXvació: Els disturbis de Londres de 2011 van

generar una ona de vandalisme sobre empreses i

comerços locals, saquejos i problemes de

comportament anXsocial en molts districtes.

Intervenció: Les autoritats de Greenwich van

pintar les persianes de les boXgues locals que

inicialment havien estat vícXmes d'atacs vandàlics

durant els disturbis amb els rostres dels bebès del

districte. En comptes d'incrementar la presència

policial per reduir el vandalisme, es va optar per

dissenyar noves normes socials que parXssin d'un

senXment d'afecte i de perXnença al grup.

Resultats: Reducció del comportament anXsocial

en un 24% i foment de la cohesió social al barri.

Les pintures encara hi són, ja que els comerciants

han adoptat la idea com a pròpia i han ampliat la

seva aplicació.

Babies of the Borough 
(Greenwich, Londres)

4.2.   Sociodemografia i ideologia de les persones joves

RECOMANACIONS

• Adaptar les intervencions policials a les necessitats específiques de les persones joves, així com el context on es 

desenvolupen aquestes intervencions. 

• Comptar amb diagnòstics d’aquest col·lectiu i les seves característiques i necessitats.

• Fer ús de les ciències del comportament en el disseny de les intervencions per millorar la seva efectivitat.
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4.3.   Factors contextuals dels (macro)botellots

Intervenció: Entre d'altres, visites dels agents als 

establiments on es consumeix alcohol amb un 

major risc de violència i criminalitat; programa de 

formació dirigit als porters i als cambrers dels 

establiments per incenXvar la professionalitat i la 

responsabilitat  en el tracte i servei als clients, i 

més agents de policia als carrers idenXficats 

prèviament com a ubicacions d’alt risc. 

Addicionalment, creació d'una base de dades 

especialitzada per idenXficar i catalogar els 

incidents derivats del consum d’alcohol – franja 

horària, espai geogràfic, autors dels fets, 

implicació dels  porters, Xpus de violència, 

etcètera.

Resultats: Reducció de les agressions derivades 

del consum d’alcohol (4%), especialment en els 

establiments d’elevat risc idenXficats i tractats 

individualment (en el cas més exitós, davallada 

dels incidents en un 41%).

Tackling Alcohol-Related Street Crime
(Cardiff, RU) – Maguire & Nettleton, 2003

Intervenció: Mitjançant la participació d'un equip 

de recerca de la universitat, la policia, agències 

governamentals, agents sanitaris i grups 

comunitaris locals, s'implementen, entre d'altres: 

la creació d'un comitè i la designació d’un oficial 

responsable per coordinar i liderar el programa; 

un fòrum comunitari per discutir sobre les 

diferents estratègies entre els diferents agents 

involucrats; la formació del personal de vigilància 

dels establiments i negocis de l’àrea de risc; un 

servei d’autobús nocturn per assegurar la 

seguretat dels viatges d’anada i tornada a l’àrea 

d’oci nocturn, etcètera. 

Resultats: Reducció molt important en el consum 

d’alcohol, violència i criminalitat, tot i que no es 

sosté al llarg dels anys.

Safety Action Projects (Surfers Paradise, 
Austràlia) – Homel et al., 1997

• Incrementar la presència visible i les inspeccions d'agents de policia a les zones més conflictives, així com la discreció 

d’aquests a l’hora de multar o detenir els individus que consideren més perillosos.

• Potenciar acords i projectes comunitaris que incloguin a altres actors més enllà de la policia.

• Promocionar l’avaluació rigorosa de les diferents polítiques implementades, així com la recol·lecció d’estadístiques i 

informació a nivell local per part dels cossos policials.

• Pel cas específic dels botellots, valorar l’habilitació de zones per dur-los a terme de forma controlada, i així poder 

incidir directament sobre els factors contextuals de risc.

RE C O M A N A C IO N S
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Legi2mitat de la policia

El reconeixement de la legiXmitat de la policia per part del jovent es captura a través de la puntuació de set opinions

en una escala de l’1 (gens d’acord) al 5 (completament d’acord). Aquestes set opinions són: “Tothom hauria de seguir

les instruccions dels agents encara que vagi en contra del que un/a cregui que és correcte”; “Si em trobés en una

situació de risc o de perill, demanaria ajuda a la policia”; “Si amb els amics parlem de la policia, jo defenso la seva

feina”; “Li Xnc molt respecte a la policia”; “La policia abusa del seu poder”; “Generalment les actuacions que fa la

policia són consistents amb les meves idees sobre el que està bé i està malament”; “Si parlés amb uns quants agents

de la policia, descobriria que en moltes coses pensen igual que jo”. Tot i que al qüesXonari també s’inclou la confiança

en la policia com a component de la legiXmitat, aquesta es tracta de manera separada en l’explotació de dades i

redacció de l’informe, d’acord amb la teoria que es vol demostrar.

Predisposició a cooperar amb la policia

La predisposició a cooperar amb la policia per part de les i els joves es captura a través de la probabilitat auto-

reportada d’aquests a acudir o treballar juntament amb els agents de policia en cinc escenaris diferents, en una

escala de l’1 (gens probable) al 5 (molt probable). Aquests cinc escenaris són: “Trucar a la policia per reportar un

accident”; “Trucar a la policia per reportar un crim, com per exemple una banda de joves pegant a algú o destrossant

una propietat pública”; “Reportar acXvitats perilloses o sospitoses a la policia, com ara algú sospitós passejant i

mirant en un aparcament de cotxes o en una illa de cases”; “Ajudar a la policia a trobar algú sospitós d’haver comès

un crim donant-los informació que necessiten”; “ParXcipar en un comitè local per discuXr problemes amb la policia

de la localitat”.

Compliment de la llei

El grau de compliment de la llei per part de les i els joves es captura a través de la freqüència auto-reportada

d’aquests a cometre cinc transgressions o delictes més o menys greus, en una escala de l’1 (molt sovint) al 5 (mai).

Aquests cinc fets són: “Incomplir les normes de seguretat viària” ja sigui com a vianant o com a conductor; “Fer molt

soroll a la nit”; “Tirar les escombraries on toca”; “Robar productes barats d’una boXga o restaurant”; “Consumir

drogues il·legals com el cànnabis”.

Per2nença a una subcultura delinqüent

Per conèixer la propensió de les i els joves a pertànyer a una subcultura delinqüent, se’ls demana com de malament

creuen que està cometre fins a set accions delicXves, en una escala de l’1 (gens malament) al 5 (molt malament).

Aquestes set accions delicXves són: “Saltar-se les classes obligatòries”; “MenXr sobre l’edat”; “Robar ítems amb un

valor de menys de 50 €”; “Destrossar un bé públic a propòsit (exemple: contenidor)”; “Destrossar un bé privat a

propòsit (exemple: vehicle)”; “Vendre drogues il·legals”; “Agredir un agent de policia”.
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