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Objectiu principal: la sensibilització i 
la intervenció (amb unes pautes d’ac-
tuació), si s’escau, en aquests espais 
festius i d’oci on les condicions poden 
afavorir possibles interrelacions que 
donin peu a micromasclismes, assetja-
ments o agressions sexistes

Agents implicats en l’elaboració i 
execució del Protocol: Taula de Gène-
re, Ajuntament,  associacions/entitat i 
persones compromeses.

Dirigita a: entitats responsables d’acti-
vitats festives i/o d’oci, sector comerç, 
sector d’hosteleria, festes majors i ciu-
tadania en general.

Què són les agressions sexistes?
Agressions físiques o psicològiques, 
exercides sobre una persona per mo-
tius de gènere i/o orientació sexual, i/o 
aspecte físic en relació als estàndards 
estètics.

Qui les pot exercir?
Qualsevol persona assetjadora que es 
trobi en el context, no hi ha un patró 
exacte de qui emet una agressió sexis-
ta.  Es poden presentar entre persones 
conegudes o desconegudes, entre com-
panyes o no

Espais on es poden reproduir:
Les agressions sexistes són una de les 
representacions de la violència basada 
en qüestions de gènere i estan presents 
en tots els àmbits, tant en el públic 
com en el privat. En el context festiu 
i d’oci és una de les grans problemàti-
ques que impedeixen que sobretot les 
dones i persones amb altres identitats 
i expressions de gènere no hegemòni-
ques gaudeixin lliurement.  

PREMISSES/CRITERIS 

> Des de la corresponsabilitat, difon-
dre un enfocament conjunt de reacció; 
cal reconèixer que, així com les dones 
poden actuar davant una agressió se-
xista, i ho fan, la resta de ciutadania 
també pot i ha de fer-ho. Solament des 
d’aquest rebuig, es generaran accions 
visibles de tolerància zero. La passivitat 
i la complicitat no serveixen.

> Facilitar l’apoderament a les perso-
nes agredides. 

> Rebuig imminent d’agressions a al-
tres identitats i expressions de gènere 
no hegemòniques.  

> Res justifica una agressió, res.

> Qualsevol persona pot ser un agres-
sor/a. 

> Una agressió és una abús de poder 
d’una persona sobre una altra: no és 
un malentès, ni un conflicte.

> Allò personal també és públic, quan 
es fa una transgressió dels límits  es 
violen els drets de qualsevol persona 
a gaudir d’unes festes amb llibertat i 
respecte.

Des de la ciutat cal defensar el caràcter inclusiu i respectuós de les nostres festes i 
espais d’oci amb una implicació col·lectiva, imprescindible per tal de poder assolir-ho. VIOLÈNCIA 

PSICOLOGICA

NIVELL 1             NIVELL 2          NIVELL 3

ACTUACIÓ DAVANT UNA AGRESSIÓ DE NIVELL 1

ACTUACIÓ DAVANT UNA AGRESSIÓ DE NIVELL 2 I 3

VALORAR TIPUS DE NIVELL

   NIVELL 2                           NIVELL 3

Insultar, escridassar, 
burles sexistes, jutjar 
la vida sexo-afectiva, 
menysprear...

Amenaçar, fer 
xantatge, comentaris 
sobre aparença...

Amenaçar de mort, 
amenaçar amb el 
suïcidi...

VIOLÈNCIA 
FÍSICA

Envair l’espai, 
intimidar, tocaments 
no sexuals no 
desitjats, donar 
empentes...

Immobilitzar, 
arraconar, escopir, 
estirar cabells, 
perseguir...

Cops de puny/peu, 
retenir, agafar del 
coll...

VIOLÈNCIA 
SEXUAL

Bavejar, mirades o 
comentaris sexuals 
no desitjats...

Tocaments sexuals 
no desitjats, 
assetjaments per 
opció sexual, imposar 
pràctiques sexuals no 
segures...

Exhibicionisme 
sexual, violació (no 
només penetració), 
xantatge i amenaça 
per practiques 
sexuals...

VIOLÈNCIA 
AMBIENTAL

Cosificar, ús de 
llenguatge sexista...

Colpejar fort o 
llançar objectes, 
aïllar...

- Cal que tothom estigui atent 
davant d’una agressió sexista.
- Si ets present davant d’una 
agressió, el primer pas es 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 donar-li suport, oferir-li un 
espai de seguretat apartant-la de 
l’agressor/a però sense que es senti 
exclosa de la festa.
- Cal dialogar amb l’agressor/a 
convidant-lo a sortir de la festa. No 
obstant això, hem de veure quina 
actitud té, ja que no volem una 
confrontació directa.

RESPONSABLES D’ACTIVITATS AGENTS PREVENTIUS

AGENTS 
PREVENTIUS

RESPONSABLES 
D’ACTIVITATS

UNITAT MÒBIL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL 
(Exclusiu per Festa Major)

PERSONAL 
SANITARI

TELÈFON 
D’URGÈNCIES

SERVEIS PREVENTIUS 
(Creu Roja, SEM, ect)

POLICIA MUNICIPAL

CENTRES SANITARIS

POLICIA MUNICIPAL


