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Protocol contra el sexisme i les violencies sexuals en entorns d;oci i de festa. Benifallet 2019

QUE ESTA PASSANT?

El sexisme es la forma de diferenciar i discriminar a les persones en funcio del
seu sexe biologic. Quan el sexisme situa a Thorne com a sexe dominant atorgant-li
privilegis es el masclisme. El masclisme nomes reconeix el sexe binari (mascle i femella)
i atribueix a cada sexe un genere (masculi i femem). Identifica sexe i genere (quan en
realitat son conceptes diferents). Estableix un rol de genere para cada sexe. Discrimina
i subordina a totes les persones que no pertanyen al sexe home i genere masculi.
Subordina les dones als homes. Quan el sexisme situa la dona com a sexe dominant es
diu femillisme que no te res que veure amb el feminisme ja que aquest ultim busca I'
igualtat entre les persones i desfer el sexisme.

A banda, sent que el sexisme masclista identifica els conceptes sexe-genere no
reconeix la diversitat sexualafectiva i de genere. Per tant no respecta, exclou i
discrimina -i tambe subordina- a totes aquelles altres persones que tinguin una
orientacio sexual i/o identitat de genere i/o expressio de genere diferent al rol de
genere que ha dissenyat (dona/home).

Cal remarcar que les dones i les persones del col.lectiu LGTBI que no son de raga
blanca reben una discriminacio multiple, la racial i la masclista. I si a mes a mes no
tenen recursos economics, reben violencia economica.

Per tant, el sexisme a I'estructura patriarcal no nomes suposa una situacio de
privilegi de I'home sino tambe una discriminacio sobre les dones i sobre col-lectiu de
persones LGTBI. Es la base de la violencia masclista i LGTBI-Fdbica. Es la rao de les
violencies sexuals contra les dones i contra el col.lectiu LGTBI als entorns d'oci i de
festa.

La nostra societat esta basada en una violencia estructural de genere. El cas es
que ens han educat en uns valors que permeten i normalitzen unes conductes i
actituds en perjudici de les dones i de les persones del col-lectiu LGTBI. Ho tenim
arrelat des de sempre i aixo fa que, sense tenir-ne conscience, permetessim que el
sexisme perduri socialment i d'aquesta manera la desigualtat. Pel que fa a la dona,
aquestes conductes masclistes normalitzades son la base d'altres conductes mes
explicites que fan que s'assassinen dones pel fet de ser dones. Son la base de la
violencia de genere. Pel que fa al col.lectiu LGTBI aquestes conductes LGTBI-fobiques
normalitzades son la base d'aquelles altres mes explicites que fan que s'assassinen
persones del col-lectiu LGTBI performar-hi part.
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Cal una transformacio social que trenqui els esquemes de I'estructura tradicional,
injusta, que deixi d'utilitzar el sexe i el genere, es a dir, el sexisme com a sistema per a
valorar les persones, el redueixi i finalment el faci desapareixer. Contribuint aixi a fer
desapareixer la violencia masclista i LGTBI-Fdbica.

Als espais d'oci i festa I'alcohol, les drogues i les aglomeracions son un pretext
perque les violencies masclistes i LGTBI-fdbiques siguin frequents, cal actuar d'una
manera directa a fi d'aconseguir que siguin espais segurs i lliures on totes les persones
es puguin relacionar en igualtat, llibertat i respecte, tinguin el sexe que tinguin, tinguin
I' identitat sexual que tinguin i I'expressio de genere que vulguin.

Aixi doncs, aquest Protocol es un instrument mes per a la transformacio social.
Es tracta de saber detectar aquelles violencies sexuals que son tan subtils i les

tenim tan enquistades i normalitzades que es fan invisibles i just aquesta invisibilitat es
la base d'aquelles altres violencies mes greus.

Cal desmuntar la base i per a fer-ho cal saber detectar les actituds masclistes i
Igtbi-fobiques que tenim enquistades i naturalitzades i comengar a refusar-les.

L'Ajuntament de Benifallet a traves d'aquest Protocol efectuat amb el suport
del Pacte d'Estat contra la violencia de genere, prenent com a marc el "Protocol per a
I'abordatge de la violencia masclista a les Terres de I'Ebre" i seguint les "Recomanacions
per a I'abordatge degressions sexistes i de violencies sexuals en espais publics d'oci ifestius de
les Terres de I'Ebre 2018. ICD. Generalitat de Catalunya," estableix la manera d'actuar
contra el sexisme i les violencies sexuals als entorns d'oci i de festa de Benifallet, que
va des de la prevencio, deteccio, atencio fins la recuperacio, potenciant la
sensibilitzacio per a I' identificacio de les violencies sexuals, sobre tot, les
"normalitzades" per a erradicar-ies.

BENIFALLET DIU NO A LES VIOLENCIES SEXUALS

NO VULL SER VALENTA, VULL SER LLIURE

Benifallet, 2019
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1QUE VOLEM?

Una societat materialment igualitaria fent desapareixer les violencies sexuals
dels espais d'oci i de festa per a aconseguir que totes les persones es puguin relacionar

en igualtat, liibertat i respecte en un espai que fomenti les relacions lliures,

consentides, segures i respectuoses.

Que necessitem per a efectuar aquesta transformacio?

• Fer visibles les violencies sexuals que tenim normalitzades.

• Generar una actitud, individual i social, de rebuig contra les violencies sexuals
que tenim normalitzades.

• Generar una actitud de rebuig contra la persona autora de les violencies
sexuals.

• Fer desapareixer de " I'inconscient" social que qui rep una violencia sexual es

"perque s'ho ha buscatu.(i)

• Que els espais publics d'oci i de festa al municipi siguin uns espais segurs i

lliures on no es produeixin violencies sexuals.

• Donar una resposta institucional coordinada contra la violencia masclista i
LGTBI-Fobica.

(1) La persona autora de la violencia sexual es tunica responsable. Mai ho 6s la persona que la rep.
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DE QUE PARLEM?

2.1 MARC LEGAL DEL PROTOCOL

-Ambit internacional: Conveni d'lstanbul, de 7 abril de 2014; Tractat
d'Amsterdam de 1997, on es recull a I'article 13 combatre la discriminacio per rao de
sexe i orientacio sexual.

-Ambit Estatai: La Llei Organica 1/2004, de Mesures de Proteccio Integral
contra la Violencia de Genere, inclou les agressions i la llibertat sexual; Codi Penal

-Ambit Catalunya: Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violencia masclista; Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infancia i I'adolescencia; Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar
I’homofobia, la bifobia i la transfobia basiques; Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes

-Ambit Municipal: Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulacio administrativa dels
espectacles publics i activitats recreatives; Llei 4/2015, de 30 de marg de proteccio
de seguretat ciutadana
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2.1.2. VIOLENCIA SEXUAL: DONA/PERSONA
Pel que fa al concepte violencia sexual, ens trobem en que si partim de la

definicio de I'OMS resulta que no posa sexe a la persona autora ni a I'agrejada. La Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violencia masclista, en canvi
si que posa sexe a la persona afectada i es dona. Tambe I'esmentada llei defineix
I'assetjament, posant sexe a la persona afectada, dona. D'altra banda, la llei 11/2014
per a garantir els drets LGBTI i per eradicar I'homofobia, la bifobia i la transfobia,
basiques defineix I'assetjament per rao de I'orientacio sexual, la identitat de genere o
i'expressio de genere i parla de" persona" per a referir-se a I'afectada. El codi penal
tampoc posa sexe a I'hora de referir-se a la persona afectada.

Aixf:

Violencia sexual: L'OMS defineix violencia sexual com "tot acte sexual, la
temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no
desitjats, o les accions per comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la
sexualitat d'una persona mitjangant coaccio per una altra persona, independentment
de la relacio d'aquesta amb la victima, en qualsevol ambit, inclosos la liar i el Hoc de
treball"

Violencia sexual i abusos sexuals segons I'art. 4 de la LLEI 5/2008, de 24
d'abril, del dret de les dones a erradicar la violencia masclista: "Acte de naturalesa
sexual NO CONSENTIT per les dones, inclosa I'exhibicio, I'observacio i la imposicio, per
mitja de violencia, d'intimidacio, de prevalent o de manipulacio emocional, de
relacions sexuals, amb independence que la persona agressora pugui tenir amb la
dona o la menor una relacio conjugal, de parella, afectiva o de parentiu". La mateixa
llei A I'art 5 es defineix assetjament com "qualsevol comportament verbal, no verbal
o fi'sic no desitjat d'indole sexual que tingui com a objectiu o produeixi I'efecte
d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil,
degradant,humiliant, ofensiu o molest"

D'altra banda, la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar
I’homofobia, la bifobia i la transfobia basiques defineix I'Assetjament per rao de
I'orientacio sexual, la identitat de genere o I'expressio de genere com "qualsevol
comportament basat en I'orientacio sexual, la identitat de genere o I'expressio de
genere d'una persona que tingui la finalitat o provoqui I'efecte d'atemptar contra la
seva dignitat o la seva integritat fisica o psfquica o de crear-li un entorn intimidador,
hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest"
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2.1.3 VIOLENCIES SEXUALS DELICTIVES. Codi
Penal

Hi ha algunes violences sexuals que estan tipificades com a delicte al codi
penal. Tant la persona agressora com la victima poden ser tan un home com una
dona,. Tot i que segons ultimes estadistiques publicades el 90% de les victimes dels
delictes sexuals son dones i un 98% de les persones autores son homes. S'especifiquen
aqui els delictes que es poden donar en entorns d'oci i festa:

Dintre del titol dedicat als de delictes contra la llibertat sexual i indemnitat
sexual, el codi penal distingeix:

Agressio sexual: Atemptar a la llibertat sexual d'una altra persona amb
VIOLENCIA o INTIMIDACI6 (art. 178 codi penal), (tocaments amb violencia o
intimidacio, 0 que et facin realitzar una activitat sexual no desitjada per tu, amb
violencia 0 intimidacio..)

Es Violacio, quan, a mes a mes, hi ha acces carnal per qualsevol via. (art.179
Codi Penal).

Assetjament sexual: SoMicitar favors de naturalesa sexual, per a si mateix o per
a un tercer, en I'ambit d'una relacio laboral, docent o de prestacio de serveis,
continuada o habitual, i amb aquest comportament provoqui a la victima una situacio
objectiva i greument intimidatoria, hostil o humiliant. (art. 184 codi penal).

Abus sexual: Atemptat a la llibertat sexual d'una altra persona SENSE
VIOLENCIA Nl INTIMIDACIO, pero el consentiment de la victima esta viciat. Pot haver
acces carnal per qualsevol via.( art. 181i 182 del codi penal).

A Espanya I'edat del consentiment sexual esta fixada als 16 anys

L'Abus sexual, al codi penal, es una agressio sexual pero SENSE violencia ni
intimidacio.

L'stalking: Assetjament greu, reiterat, continuat en el temps. (172 ter Codi
Penal)

El sexting : Fer difusio d'imatges intimes d'una altra persona obtingudes amb el
seu consentiment pero no per a fer-ne difusio (art. 197.7 del Codi Penal)

L'Exhibicionisme : Qui executi o faci executar actes d'exhibicio obscens davant
de persones menors d'edat o incapacitades.

Cal dir que el codi penal preveu com a agreujant el genere i motiu de
discriminacio als delictes d'odi.
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2.1.4 VIOLENCIES SEXUALS COM A INFRACCIO ADMINISTRATIVE
L'ASSETJAMENT SEXUAL NO DELICITIU

L'article 37.5 de la Llei organica 4/2015, de 30 de mar?, de proteccio de la
seguretat ciutadana, especifica com a infraccio administrativa, "la realitzacio o incitacio
a la realitzacio d'actes que atemptin contra la llibertat i la indemnitat sexual, o
I'execucio d'actes d'exhibicio obscena quan no constitueixi infraccio penal"

L'article 48 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulacio administrativa dels
espectacles publics i les activitats recreatives especifica com a infraccio administrativa:
"la realitzacio o incitacio a la realitzacio d'actes que atemptin contra la llibertat i
indemnitat sexuals quan no constitueixin infraccio penal"

El "Protocol de Seguretat contra les violencies sexuals en entorns d'oci de la
Generalitat de Catalunya del departament d'interior de la Generalitat de Catalunya,
fixa criteris interpretatius i operatius per als professionals de la seguretat quan es
troben davant d'aquesta infraccio administrativa i especifica:

"Assetjament sexual no previst al Codi penal pero constitutiu d' infraccio
administrativa" son tot un seguit de comportaments verbals, no verbals i/o flsics
d'mdole sexual, no volguts per la persona receptora, o be un sol incident que, pel seu
caracter summament ofensiu, pot constituir per si sol un cas d'assetjament sexual. Es
unaforma d'abus que s'exerceix des d'una situacio de poder psiquic ofisic respecte a la
persona assetjada i que es pot donar en qualsevol ambit de relacio entre persones (al
carrer, en llocs publics, en entorns d'oci, etc.). No cal que existeixi una superioritat
jerarquica entre la persona assetjadora i I'assetjada."

El Protocol concreta les conductes que, sense configurar una llista
tancada, es consideren incloses en les dues infraccions administratives abans
esmentades.

Aquestes conductes son: •Exhibicionisme obsce davant de persones adultes,
sempre que no siguin discapacitades necessitades d'especial proteccio •Masturbacid
en espais publics o oberts al public davant de persones adultes, sempre que no siguin
discapacitades necessitades d'especial proteccio •Injuria sexual •Seguiment puntual i
obsce d'una persona o grup de persones •Fer fotos de parts intimes del cos d'una
persona •Acorralament amb finalitat sexual •Altres conductes que impliquin vexacid
sexual"
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2.2 MARC CONCEPTUAL D’AQUEST PROTOCOL

A banda de les violencies sexuals delictives(2.1.1) i les no delictives, pero, que
constitueixen infraccio administrativa (2.1.1), n'hi ha d'altres que estan tan
enquistades a la nostra ment que no les detectem. Es importantissim saber detectar-
les ja que son la base de la piramide d'aquelles situades al vertex de la mateixa quan a
gravetat (les delictives).

Amb la intencio de desnormalitzar i fer visibles totes les violencies sexuals,
entenem, en aquest protocol que les violencies sexuals poden ser sofertes tant per
dones com a per persones del col- lectiu LGTBI, es a dir, per persones. Aixf entenen que
el seu origen esta en el I'estructura sexista i masclista de la societat patriarcal i als
efectes d'aquest protocol entenem:

v

VIOLENCIES SEXUALS Son comportaments basats amb el sexisme que
atempten conta la llibertat sexual, integritat fi'sica, psi'quica o dignitat d'una persona
creant-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

Les persones a qui afecten son mes dones i persones del col- lectiu LGTBI que
homes.

N'hi han que son rapidament detectades per la societat (les considerades
delicte, segons el codi penal: agressio sexual, assetjament sexual i abus sexual.
Staliking, sexting, exhibicionisme o les tipificades com a infraccio administrativa ). N'hi
han d'altres que no son detectades per la societat perque les tenim naturalitzades,
normalitzades i invisibilitzades.

LES VIOLENCIES SEXUALS NORMALITZADES que no son delictives,ni infraccions
administratives poden ser:

ES PODEN MANIFESTAR DE MOLTES FORMES:

Verbal

insults: Per exemple tenim normalitzat I'insult: Fill de puto o filla de puta,
marica, bollera, puta, "perds oli” .., o floretes de tipus sexual desagradables;
humiliacions LGTBI-fobiques.

8



Protocol contra el sexisme i les violencies sexuals en entorns d'oci i de festa. Benifallet 2019

No verbal

Per exemple mirades "bavoses"; mirades de menyspreu LGTBI-fbiques

Fi'sica o psicologica (tocaments "paupades", acorralaments,
persecutions, aillaments o ridiculitzacions LGTBI-fobics)

Simbolica ( publicitat sexista, llenguatge sexista, Metres de cannons que
inciten a la violencia o discriminacio; posar preus d'entrada diferents a les homes que a
les dones)

Ambiental (crits, tirar objectes amb la finalitat d'intimidar a la dona o a
persona del col- lectiu LGTBI)
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EXEMPLES DE VIOLENCIES SEXUALS INVISIBILITZADES:

Insults masclistes o LTBIfobics (maricon, puta, bollera..etc )

Comentaris masclistes o LGTBIfobics a una persona

Mirades d'indole sexual continuades no desitjades

Ridiculitzar sobre I'aparenga

AilIar, acorralaments

Tocaments sexuals no desitjats (arrambar-se per darrera
per tocar amb els genitals, fer fregaments, etc)

Fotos a les parts mtimes del cos d'una persona

Que ens persegueixen amb finalitat sexual,
reiteradament i contra la nostra voluntat.

- Que estigues borratxa, et comences a enrotllar amb algu
i quan tu vols parar ell no et deixi.

- Publicitat sexista (cartells que cossifiquen a la dona o
ridiculitzen al col - lectiu LGTBI)

- Us de llenguatge sexista als parlaments publics.
I totes les conductes que impliquin una vexacio sexual
en general
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3 PROTOCOL D’ACTUACIO

3.1.- PREVENCIO i SENSIBILITZACIO:

Formacio Formacio espedfica sobre la tematica i el circuit d'actuacio del
protocol per a totes les persones involucrades en espais d'oci i de festa , per tal de
coneixer que poder fer si es troben amb una situacio d'aquest tipus.

La formacio es obligators per a:

Comissio de festes;

Comissions organitzadores d'actes festius;

Persones del Punt lila; persones itinerants i persones referents del protocol

I tambe per a les entitats publiques o privades adherides al protocol i persones
empresaries d'oci nocturn que s'adhereixen.

Programacio de les festes o acte festiu amb perspectiva de genere.
Inclusio al programa de festes o acte festiu al - lusions al protocol
Inclusio de la tematica al prego de les festes.
Campanya amb lema: BENIFALLET LLIURE DE VIOLENCES SEXUALS. NO VULL

SER VALENTA, VULL SER LLIURE: Cartells amb el contingut que s'especifica a
I'annex 1.

Cartells informatius amb el quadre resum dels circuits (annex 2)
Falques que aniran sonant al ball o acte festiu i cada vegada que es produeixi

agressio.
Falques de radio
Xarxes socials
Xerrades a nivell de tota la poblacio explicant el protocol, el sexisme i les

violencies sexuals
Xerrades a tota la poblacio sobre tematiques relacionades en les actituds

masclistes, la violencia masclista i la LGTBI-Fobia.

una
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3.2.- ATENCIOiACOMPANYAMENT

- PUNT LILA: Es un Hoc ben visibilitzat a I'espai de festa on es puguin adregar les

persones que sofreixen violencies sexuals. Aquest Hoc estaran un minim de dos

persones, amb formacio i coneixement del protocol: la seva funcio sera sensibilitzar i

atendre les violencies sexuals i activar el protocol. Les atencions es realitzaran un espai

tranquil, tancat i discret (diferent del punt lila). Les persones que estiguin al punt lila,
caldra que disposin d'un certificat negatiu d'antecedents penal per delictes de
naturalesa sexual. A banda ha d'haver dos persones itinerants per la festa que

s'identificaran amb un bragalet lila.

- SI NO HI HA PUNT LILA: A cada acte festiu (sigui de festes majors, sigui una

festa local) es necessari que hi hagi una o dos persones designades "persones
referents del protocol" per la comissio de festes majors o per I'organitzacio de la
festa local i seran les encarregades d'atendre a les persones que sofreixen violencia
sexual per tal d' activar el protocol. Les persones referents del protocol portara un

bra^alet lila per tal de ser identificades. S'haura de disposar d'un espai tranquil, tancat

i discret per a poder efectuar les atencions.

- S'obrira un registre intern de situacions que hagin passat a cada festes

- Tant les persones del punt lila com les persones designades com a referent del
protocol:

* Han de disposar d'un certificat negatiu d'antecedents penals per

delictes de naturalesa sexual.

* Si son voluntaries han de disposar de La cobertura personal d'una
polissa d'asseguranga de RC i accidents de voluntariat.

* Han de coneixer el protocol i estar formades per a poder activar el
protocol.
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3.2.1 COM ACTUAR?

A) EM PASSA A MI. QUE FAIG?

VOLS AJUDA?

£a
Si, vull ajuda.
La persona
posa els teus

limits i els
respectem.

PERILL
EXTREM

NO vull ajuda. La
persona posa els
teus limits i els
respectem.

0No insistirem

- Acudeix al punt lila o a persona
referent del protocol a la festa.

- Si no pots, comunica a algu que ho
faci per tu.

*Si la persona afectada es menor d'edat s'haura d'avisar al pare, la mare o tutor/a legal

• Cada persona te els seus propis limits. Es la persona qui rep la violencia sexual L'UNICA
que pot decidir si es sent agredida o no. L'UNICA que esta legitimada per a decidir si
posa limits o no i quan, com i on els posa. Hem de respectar sempre la seva voluntat
(sempre i quan estigui en plenes facultats i/o no perilli la seva integritat i no sigui
menor d'edat)
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B) COM ACTUO SI DETECTO UNA VIOLENCIA SEXUAL A UNA PERSONA?

PERILL EXTREM. RISC INTEGRITAT FfSICA

Avisa a seguretat privada, policfa local,
mossos o 112

Avisa a punt lila o referent protocol
Testimonis,identificacio agressor

Acorralaments, persecucions o mirades reiterades no
volgudes , insults sexistes, aillaments, ridiculitzacio sobre

i qualsevol conducta que impliqui vexacio
sexista o sexual en general
aparen^a•••

£JJ
Es respectara sempre la voluntat de la persona afectada

Si la persona afectada no
demana ajuda pero es percep
que esta drogada o borratxa

Si la persona afectada demana
ajuda

a

-CL-Se T informa d'on esta el punt lila o persona
referent del protocol a la festa i que li poden
oferir recursos i seI'acompanya.
-Si no es pot despla^ar, se la deixara
acompanyada d'amics o amigues i s'anira a
buscar a algu del punt lila o a la persona
referent del protocol. MAI SE LA DEIXARA
SOLA.

-S'informara al punt lila
o persona referent del
protocol de la situacio

Si la persona afectada es menor d'edat s'haura d'avisar al pare, la mare o tutor/a legal

Es respectara sempre la voluntat de la persona afectada, si vol ajuda o no. La persona afectada es
lliure de posar els seus limits i els hem de respectar. Nomes es cas de rise de la seva integritat fisica es
pot actuar contra la seva voluntat i sempre a traves de les persones de seguretat o forces de
seguretat.

Mai ens encararem a la persona que realitza I'agressi6. Nomes ho faran, si cal, les persones
encarregades del punt lila o a la persona referent del protocol
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C) COM S'ACTUA DES DEL PUNT LILA O LA PERSONA REFERENT
DEL PROTOCOL A LA FESTA?

PERILL EXTREM. RISC INTEGRITAT FISICA

Persona agredida:
Se I'allunyara de I'agressor, si es pot ( i
sempre i quan no posessim en perill la
nostra integritat fisica).
Se li oferira un espai tranquil
Se I'informara dels recursos existents
Se I'informara de la possibilitat
d'interposar denuncia.
*Que no es renti o netegi fins que no
sigui visitada per serveis medics (per no
destruir proves)
Altaveus: No tolerem violencia sexual ni
agressions sexistes.

S'avisa a cossos de seguretat( seguretat privada,
Policia Local,Mossos o 112 )
S'avisa als serveis medics
Testimonis, identificacio agressor

Acorralaments, persecucions o mirades reiterades no
volgudes , insults sexistes, aillaments, ridiculitzacio
sobre aparenfa... i qualsevol conducta que impliqui
vexacio sexista o sexual en general

JJEs resDectara semore a voluntat de la persona afectada
Si la persona afectada no

demana ajuda pero es percep
que esta drogada o borratxa

Si la persona afectada demana
ajuda

&
41Se I'allunyara de I'agressor

Se li oferira un espai tranquil
Se la informara de la possibilitat d'interposar
denuncia.
Se li preguntara si es vol que es truqui al 112
Se I'informara dels recursos existents
Es respectara la seva decisio si vol denunciar
o no.
Es procurara que la persona agredida pugui
continuar la festa.
Altaveus: No tolerem violencia sexual ni
agressions sexistes.

Se la informara de la situacio i de que
quan estigui mes tranquil.la si vol pot
acudir al punt lila o a la persona
referent del protocol.

Es buscara amics o amigues de la
persona per tal de que no la deixin sola

Altaveus: No tolerem violencia sexual

Si 4s persona menor d'edat s'avisara al pare/mare o tutor/a legal

Com actuar davant la persona que autora de la
violencia sexual o agressio sexista?

Avis de que la seva actitud o comentari ha estat detectat, que es prohibit i sera repres, avisant-lo que seria possible laseva expulsio si es reiteren els fets.
S'ha d'evitar la confrontacid fisica, moment en que els fets poden ser derivats als serveis policials per evitar I'augmentde la tensio.(2)

( 2) Recomanacions per a I'abordatge degressions sexistes i violencies sexuais en espais publics d'oci i festius a les Terres de I'Ebre.ICD. Generalitat de Catalunya
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RECUPERACIO

RECURSOS A OFERIR A LA PERSONA AGREDIDA

EMERGENCIES 112

FORCES DE SEGURETAT

Seguretat privada del Hoc de festa

Mossos d'esquadra 977923120

SERVEIS ESPECIALITZATS

Servei d'lntervencio Especialitzada SIE 977700161

Servei d'lnformacio i Atencio a les dones Consell Comarcal del Baix Ebre SIAD 977445308

Institut Catala de les Dones

Servei d'Atencio Integral LGTBI SAI Consell Comarcal del Baix Ebre 977445308

Atencio 24 H violencia masclista 900900120

Atencio Persones Menors d'edat. Infancia respon 116 111

URGENCIES SANITARIES

Urgencies de I'Hospital 977519100

Urgencies d'Atencio Primaria 977451213

Urgencies d'ASSIR 977502638
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RECOMANACIONS

5.1 ADHESIONS A ALTRES PROTOCOLS

• Es recomana que I'Ajuntament de Benifallet s'adhereixi al Protocol de
seguretat de contra les violencies sexuals en entorns d'oci de la
Generalitat de Catalunya i, per tal de que el present Protocol sigui
d'aplicacio conjunta amb els professionals de seguretat.

5.2 RECOMANACIONS ASPECTES LEGALS:

• Incorporar elements o clausules que tinguin a veure amb la prohibicio
d'actituds d'assetjament sexual i d'altres comportaments discriminatoris en
els espais publics d'oci, que possibilitin sancions cap a aquestes situacions i
actituds.

• Pel que fa als espais d'oci i de festa en general
Es recomana la creacio d'una ordenanga que obligui a tos els

espais d'oci oberts al public, siguin de titularitat privada o publica, a adherir-se
al protocol. Als existents i als de nova creacio amb obligacio de formacio dels
titulars o personal per tal de coneixer que poder fer si es troben amb una
situacio de violencia sexual al seu local.

• Es recomana que aquest protocol sigui aprovat en Pie Municipal
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5.3 Recomanacions Espais. Espais de festa i d'oci analitzats en
perspectiva de genere.

Festa major i actes festius

Festa Major de Benifallet
Actes Festius a Benifallet:

Festa de Cap d'Any
Reis
Cursa del Pastisset
Clotxa
Matan^a del Pore (Associacio de Dones organitza)
Carnaval
Festa de les Coves
Sant Joan
Mare de Deu del Carme
Mare de Deu d'Agost (Ass. Dones)
Firebre
Jornades Gastronomiques
Jornades Culturals
Cursa del Pastisset
Festa del Pont de la Constitucio
Ball de Nadal (Quintes i Quintos)
Festes de Quintes/os (estiu)

S’han analitzat els espais publics en perspectiva de genere i de diversitat
sexual:

Pel que fa a espai on es realitzen els actes de la festa major:

-S’ha de revisar d’ihluminacio del trajecte de la vora del riu per a accedii: a la
carpa del Ball de festes

Pel que fa a la zona on es realitzen altres actes festius diferents a la
festa major:

- Hi ha deficient lHuminacio del per a accedir als servei publics (WC)
- Hi ha deficient ibluminacio als voltants immediats del serveis publics
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6AVALUACIO I SEGUIMENT DEL
PROTOCOL

Seria important una reunio a I'any, com a minim, per tal de fer un seguiment d'aquest

protocol i avaluar-lo i si cal modificar tot alio que sigui necessari per a millorar-lo.

7AGENTS IMPLICATS EN L’ELABORACIO
DEL PROTOCOL

A I'inici, el grup motor que comen$a a treballar en aquest proces esta format
per:

Consistori
Associacio de Dones
Associacio de Joves
Futbol Sala
Fent Sendera
AMPA
Grup de Jota
Maria Fernandez
Alexandra Cabau

Olivia Curto

Rosa Comes
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GLOSSARI.

Dones: En aquest protocol quan ens referim al concepte "clones" ho fem
independentment de la seva edat, tal i com diu el Conveni d' lstambul i englobem,
tambe, en el mateix sentit a les dones lesbianes, bisexuals i trans".
Genere: Concepte basat en una construccio sociocultural quefa referenda a alio que es
femeni i alio que es mascull. Estableix una forma d'actuar segons el genere (mascull i
femenf). Es diferent al concepte Sexe.

Sexe: Concepte basat en la biologia que fa referenda al sexe biologic i serveix per a
diferencia a unes persones de les altres. Tradicionalment nomes es reconeixen dos
sexes: mascle ifemella. Perd aquest concepte tradicional es incomplet, ja que no te en
conte les persones transexuals ni a les intersexuals. Es diferent del genere.
LGTBI:

Orientacio sexual i afectiva L'atraccio sexual i afectiva que una persona sent cap a una
altra independentment del seu sexe biologic (heterosexual, homosexual, bisexual,
pansexuaL.etc) El sexisme discrimina a tota persona que no sigui heterosexual.
Identitat de genere: Com una persona s'identifica amb un genere en concret
independentment del seu sexe biologic. El sexisme discrimina a tota persona no
s'identifiqui al el rol de genere assignat al seu sexe biologic

Expressio de genere: Com una persona expressa el seu genere. El sexisme, discrimina a
tota persona que la seva expressio de genere no es correspon amb el rol de genere
assignat tradicionalment (etiqueta: afeminat, matxorra)

LTBI-Fobia: Conjunt d' actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes,
gais, bisexuals, transgeneres i intersexuals i altres persones que no compleixen amb el
rol de genere dissenyat pel sexisme.
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ANNEX 1

FRASES PER A CARTELL

Des del grup motor a I'ultima reunio es proposa:

• Aquesta nit no vull ser valenta, vull ser lliure

• No soc la teva consumicio

• La meva roba no es la teva excusa

• Deixa'm ser una altra cosa que no sigui un cos

COM A LEMA

Des del grup motor a I'ultima reunio es proposa:

• Nomes si es si

• Tu no ets millor que jo

• Respectem-nos

• Die No

• Benifallet diu No a les violencies sexuals

• Benifallet lliure de violencies sexuals

• No vull ser valenta, vull ser lliure

Finalment, el lema escollit es:

"Benifallet diu no a les violencies sexuals. No vull ser valenta, vull ser lliure"
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QUADRE RESUM FORMES P'ACTUAR DAVANT UNA VIOLENCIA SEXUAL O AGRESSIO SEXISTA

Em passa a mi. Oue faia? Vein aue li esta passant a una altra persona. Oue faia?

PERILL EXTREM. RISC
INTEGRITAT FfSICA

VOLS

AJUDA?
112 emergencies Avisar a punt lila o referent protocol

Testimonis, identificacio agressor
S'avisa a punt lila o referent protocolMossos Esquadra 977923120NOvullajuda. Tu

poses els teus limits
i els respectem.
No insistirem

Si, vull ajuda.Tu
poses els teus
limits iels
respectem

900 900 120 Atencio 24 H
violencia masciista.

Perill extrem Rise integritat Fisica
Acorralaments, persecucions o mirades reiterades no
volgudes , insults sexistes, alllaments, ridiculitzacid
sobre aparen^a... i qualsevol conducta que impliqui
vexacio sexista o sexual en general

Si no hi ha Perill extrem:
- Acudeix al punt lila o a persona referent del
protocol a la festa.
- Si no pots, comunica a algu que ho faci per tu.

Si la persona afectada no demana ajuda
pero es nota que esta drogada o
borratxa o es menor d'edat.

Si la persona afectada demana
ajuda

SEMPRE:

-Se T informa d'on esta el punt lila o
persona referent del protocol a la festa i
que li poden oferir recursos i se
I'acompanya.
-Si no es pot desplagar, se la deixara
acompanyada d'amics o amigues i s'anira
a buscar a algu del punt lila o a la
persona referent del protocol.
MAI SE LA DEIXARA SOLA.

Es respectara sempre la voluntat de la persona agraviada, si
vol ajuda o no. La persona agredida es lliure de posar els
seus limits i els hem de respectar

-Comunica-ho al punt lila o persona
referent del protocol de la situacio.

Nom£s en cas de rise de la seva integritat fisica es pot actuar
contra la seva voluntat i sempre a traves de les persones de
seguretat o forces de seguretat o 112.
Mai ens encararem a la persona que reafitza I'agressio
Nomes ho farem, si cal, les persones encarregades del punt
lila o a la persona referent del protocol.
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• Si la persona afectada es menor d'edat s'haura d'avisar al pare,

la mare o tutor/a legal

COM S'ACTUA DES PEL PUNT LILA O LA PERSONA REFERENT DEL PROTOCOL A LA FESTA?

• Si la persona afectada es menor d'edat s'haura d'avisar al pare,
la mare o tutor/a legalPERILL EXTREM. RISC INTEGRITAT FfSICA

SEMPRE:

Es respectara sempre la voluntat de la persona
afectada, si vol ajuda o no. La persona agredida
es lliure de posar els seus limits i els hem de
respectar

S'avisa a cossos de seguretat (seguretat privada,
polida local, mossos o 112 )
S'avisa als serveis medics
Testimonis, identificacid agressor

Persona agredida:
Se I'allunyara de I'agressor, si es pot ( i sempre i quan
no posessem en perill la nostra integritat fisica).
Se li oferira un espai tranquil
SeI'informara dels recursos existents
Se I'informara de la possibilitat d'interposar denuncia.
*Que no es renti o llimpie fins que no sigui visitada per
serveis medics (per no destruir proves)
Altaveus: No tolerem violencia sexual ni agressions

Nomes en cas de rise de la seva integritat ffsica
es pot actuar contra la seva voluntat i sempre a
traves de Jes persones de seguretat o forces de
seguretat o 112.rAv i r fA r

Acorralaments, persecutions o mirades reiterades no volgudes , insults
sexistes, aillaments, ridiculitzacid sobre aparen^a... i qualsevol conducta
que impliqui vexacid sexista o sexual en general

COM ACTUAR DAVANT LA PERSONA AUTORA:

Avfs de que la seva actitud o comentari ha
estat detectat, que ds prohibit i sera reprds, avisant-lo
que seria possible la seva expulsid si es reiteren els fets.

Si la persona afectada no demana ajuda
pero es nota que esta drogada o
borratxa o es menor d'edat.

Si la persona afectada demana ajuda

S'ha d'evitar la confrontacid ffsica, moment
en que els fets poden ser derivats als serveis policials per
evitar I'augment de la tensio.(6)

Se I'allunyard de I'agressor
Se li oferira un espai tranquil
Se la informarade la possibilitat d'interposar
denuncia.
Se li preguntara si es vol que es truque al 112
Se I'informara dels recursos existents
Es respectara la seva decissio si vol denunciar o no.
Es procurara que la persona agredida pugui
continuar la festa.
Altaveus: No tolerem violdncia sexual ni
agressions sexistes.

Se la informara de la situacio i de que quan
estigui mds tranquil.la si vol pot acudir al punt
lila o a la persona referent del protocol.
£s buscard amics o amigues de la persona per
tal de que no la deixin sola

(6)RECOMANACIONS PER A L'ABORDATGE DEGRESSIONS SEXISTES I

VIOL&NCIES SEXUALS EN ESPAIS PUBLICS D'OCI I FESTIUS A LES

TERRES DE L'EBRE. ICD.GENERALITAT DE CATALUNYAAltaveus: No toferem violencia sexual ni
agressions sexistes
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