
                

“Festa per tothom!
No és No”

Protocol  Municipal  per  a  la  prevenció  i  l’abordatge  de  situacions
d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.

Regidoria de Benestar Social
II PLA IGUALTAT CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL



PROTOCOL D’ACTUACIÓ SANT PERE DE VILAMAJOR

 OBJECTIU:

Promoure espais fes#us lliures de sexisme i disposar d’una eina per a dur  a terme una 
actuació coordinada en cas d’agressió.

. Perquè hem d’aconseguir una Festa igualitària.

. Perquè en festes, també, hi ha agressions sexistes.

. Perquè hem d’aconseguir que Sant Pere de Vilamajor sigui un poble sense por

. Perquè és responsabilitat de tots i totes.

Què és una agressió Sexista?

És una agressió (3sica o no) exercida sobre una persona per mo#us de gènere i 
orientació sexual, o per l’aspecte 3sic  en relació als estàndards estè#cs, i realitzada 
per un company o qualsevol altra persona que es trobi en el context fes#u.

TIPOLOGIA DE LES MANIFESTACIONS SEXISTES:

SIMBÒLICA/AMBIENTAL

. Exhibició de símbols sexistes ofensius.

. Exhibició d’imatges ofensives i/o vexatòries per a les dones i per a les persones 
homosexuals i trans.
. Músiques que inciten a la violència masclista i a delictes d’odi per qües#ons de 
gènere, homofòbia i transfòbia.

VERBAL

.Comentaris ofensius i/o degradants en relació a la iden#tat de gènere i/o l’opció 
afec#vosexual.
. Abusos verbals o qualsevol altre comportament hos#l, com insults, burles i 
comentaris despec#us.
. Comentaris indesitjats sobre l’aspecte 3sic o el cos.
. Al·lusions de caràcter sexual no desitjades.

FÍSIC/SEXUAL

. Formes no benvingudes de contacte 3sic i tocaments no desitjats que incomodin, 
violen#n o no agradin a la persona o grup que els pateix.
. Intents d’agressions sexuals i/p agressions.



DIMENSIONS I NIVELLS DE LES AGRESSIONS:

 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3

VIOLÈNCIA
PSICOLÒGICA

Insultar, escridassar, fer
burles sexistes, jutjar la

vida sexoafec#va,
menysprear

Amenaçar, fer xantatge,
fer comentaris sobre

l'aparença…

Amenaçar de mort,
amenaçar amb el suïcidi…

VIOLÈNCIA FÍSICA

Enviar l'espai, in#midar,
fer tocaments no sexuals

no desitjats, donar
empentes …

Immobilitzar, arraconar,
escopir, es#rar cabells,

perseguir …

Cops de puny/peu,
retenir, agafar pel coll …

VIOLÈNCIA SEXUAL
Mirades o comentaris

sexuals no desitjats

Tocaments sexuals no
desitjats, assetjament per
opció sexual, imposició de

pràc#ques sexuals no
segures …

Exhibicionisme sexual,
violació (no només

penetració), xantatge i
amenaça per pràc#ques

sexuals …

VIOLÈNCIA
AMBIENTAL

Colpejar objectes,
cosificar, fer ús de

llenguatge sexista …

Colpejar fort o llançar
objectes, aïllar …

Cremar objectes, fer mal
a persones es#mades, fer

mal als animals de
companya …

• En cas que es trac# d’una agressió lleu es respectarà la decisió de la persona 
agredida d’ac#var o no el protocol (nivell 1)

• En els casos greus i molt greus s’ac#varà el protocol d’actuació (nivell 2 i 3)

ACTUACIONS PER A LA PREVENCIÓ:

És de vital importància fomentar les actuacions preven#ves per tal de caminar cap a 
unes festes no sexistes no discriminatòries.

Accions de prevenció:

1.- Programació de les festes amb perspec#va de gènere.

2.- Presentació Protocol:
o Comissió: . Guardia Municipal

. Brigada

. Serveis Socials

3.- Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el 
Protocol i com actuar preven#vament i en cas d’agressió.



4.- Designar, dins de l’organització de la festa, les dones i els homes responsables 
d’ac#var el Protocol  i de vetllar per la seva aplicació.

5.- Elaboració de materials gràfics i de difusió:
o Cartells de sensibilització i anunci sobre el fet que es tracta d’una festa no 

sexista i lliure de violència masclista, per penjar a les barres, als lavabos i a llocs 
estratègics.

o Cartell iden#fica#u del punt d’atenció en un espai visible a la zona de festa.

o Inclusió de la informació al programa de festes.

o Distribució Polseres 

COM ACTUAR QUAN ES PRODUEIX UNA AGRESSIÓ SEXISTA

Qui  pot denunciar l’agressió?

1.- La persona agredida
2.- Qualsevol persona que sigui tes#moni de l’agressió

Com actuar amb la persona víc=ma d’agressió per part de les persones responsables 
de l’organització de la festa:

1.- Acompanyar i donar suport a la persona, o persones, que pateixin una agressió.
2.- Crear un espai de seguretat al voltant de la persona agredida.
3.- Donar una resposta individual i comunitària a l’agressió en el moment que es 
produeix.
4.- Iden#ficar les agressions, ja que la resposta anirà en consideració al nivell i a les 
caracterís#ques de l’agressió. (Dimensions i nivells de les agressions en el quadre 
annex)
5.- Seguiment posterior de la situació, si la persona ho demana. Ac#var el protocol 
d’actuació.

Com actuar amb la persona agressora:

1.- AVÍS. Es comunica a la persona agressora que està protagonitzant una agressió i 
que la persona agredida se sent incòmoda i violentada. Se li fa saber que si no atura 
aquesta ac#tud, serà expulsada de l’espai fes#u.

2.- EXPULSIÓ: Si la persona agressora no atura l’assetjament es comunicarà a la 
Guàrdia Municipal, que posarà en marxa el seu protocol intern.

3.- REBUIG COMUNITARI: Es recomana que, un cop realitzada l’expulsió, es recordi per 
megafonia que no es toleren discriminacions sexistes ni cap #pus de violència 
masclista i homòfoba a les festes.



CONTACTES D’INTERÈS

Guardia Urbana: 605 913 434
Emergència: 112

Seguiment posterior a les actuacions o intervencions:
Serveis Socials:  93 845 39 44 

(Penjar el Protocol a la WEB de l’ajuntament.)

FASES I CRONOLOGIA DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOCOL

INFORMATIVA: . Comunicació diferents agents  

 . Difusió Programa de festes MAIG/JUNY 2018

 . En#tats  

FORMACIÓ: Específica en#tats i organització festes
2019. Desprès de la seva

aprovació al Ple. 

IMPLEMENTACIÓ PROTOCOL  2019



ESQUEMA PROTOCOL ACTUACIÓ:

ACTUACIÓ DAVANT UNA AGRESSIÓ SEXUAL DE NIVELL 1

RESPONSABLES  D'ACTIVITAT AGENTS PREVENTIUS

Cal que tothom es#gui atent davant d'una agressió sexista. Cal donar-li suport , oferir-li un
espai de seguretat apartant-la de

l'agressor/a però sense que es sen#
exclosa de la festa. Si ets present davant d'una agressió, el primer pas és

poder parlar amb la persona agredida.

S'ha de respectar la resposta de la persona agredida. Si no
vol donar cap resposta és la seva decisió.

Cal dialogar amb l'agressor/a
convidant-lo a sor#r de la festa. No
obstant això, hem de veure quina

ac#tud té, ja que no volem una
confrontació directa.

ACTUACIÓ DAVANT UNA AGRESSIÓ SEXUAL DE NIVELL 2 i 3

RESPOSABLES ACTIVITAT UNITAT GUARDIA MUNICIPAL
PERSONAL
SANITARI

TELÈFON
D'URGENCIA

VALORAR TIPUS DE NIVELL

NIVELL 2 NIVELL 3

SERVEIS PREVENTIUS (Creu Roja ) CENTRES SANITARIS

GUARDIA MUNICIPAL GUARDIA MUNICIPAL






