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QUÈ ESTÀ PASSANT? 
El sexisme és la forma de diferenciar i discriminar a les persones en funció del seu sexe 
biològic. Quan el sexisme situa a l’home com a sexe dominant, atorgant–li privilegis, és el 
masclisme. El masclisme només reconeix el sexe binari (mascle i femella) i atribueix un 
gènere a cada sexe (masculí i femení). Identifica sexe i gènere, quan en realitat són 
conceptes diferents. Estableix un rol de gènere para cada sexe. Discrimina i subordina a 
totes les persones que no pertanyen al sexe Home i gènere masculí. Subordina les dones 
als homes. Quan el sexisme situa la dona com a sexe dominant es diu femilisme, que no té 
res a veure amb el feminisme, ja que aquest últim busca la igualtat entre les persones, i 
desfer el sexisme. 

A banda, en tant que el sexisme masclista identifica els conceptes sexe-gènere, no 
reconeix la diversitat sexual-afectiva i de gènere. Per tant, no respecta; exclou i 
discrimina -i també subordina- a totes aquelles altres persones que tinguin una orientació 
sexual i/o identitat de gènere i/o expressió de gènere diferent al rol de gènere que ha 
dissenyat (dona/Home).  

Cal remarcar que les dones i les persones del col·lectiu LGTBI que no són de raça blanca 
reben una discriminació doble: la racial i la masclista. I, si a més, no tenen recursos 
econòmics, reben violència econòmica. 

Per tant, el sexisme i I'estructura patriarcal no només suposen una situació de privilegi de 
I'home sinó també una discriminació sobre les dones i sobre el col·lectiu de persones 
LGTBI. És la base de la violència masclista i LGTBI-Fòbica. És la raó de les violències 
sexuals contra les dones i contra el col·lectiu LGTBI en entorns d'oci i de festa. 

La nostra societat està basada en una violència estructural de gènere. El cas és 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 això 
fa que, sense tenir-ne consciència, permetem que el sexisme perduri socialment i, 
d'aquesta manera, la desigualtat. Pel que fa a la dona, aquestes conductes masclistes 
normalitzades són la base d'altres conductes més explícites que fan que s'assassinin dones 
pel sol fet de ser dones. Són la base de la violència de gènere. Pel que fa al col·lectiu 
LGTBI, aquestes conductes LGTBI-fòbiques normalitzades són la base d'aquelles altres més 
explícites que fan que s'assassinin persones del col·lectiu LGTBI pel fet de formar-hi part. 
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Cal una transformació social que trenqui els esquemes de I'estructura tradicional, injusta, 
que deixi d'utilitzar el sexe i el gènere, és a dir, el sexisme com a sistema per a valorar les 
persones, que el redueixi, per acabar, fent-lo desaparèixer, contribuint així a la desaparició 
de la violència masclista i LGTBI-Fòbica. 

Als espais d'oci i festa, I'alcohol, les drogues i les aglomeracions són un pretext perquè les 
violències masclistes i LGTBI-fòbiques siguin freqüents. 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 Ia identitat sexual que 
tinguin i l’expressió de gènere que vulguin. 

Així doncs, aquest Protocol és un instrument més per a la transformació social. Es tracta 
de saber detectar aquelles violències sexuals que són tan subtils i estan tan enquistades i 
normalitzades que es fan invisibles, quan precisament aquesta invisibilitat és la base 
d'aquelles altres violències mes greus. 

Cal desmuntar la base, i per a fer-ho cal saber detectar les actituds masclistes i LGTBI-
fòbiques que tenim enquistades i naturalitzades i començar a refusar- les. 

L'Ajuntament de Benifallet, a través d'aquest Protocol efectuat amb el suport del Pacte 
d'Estat contra la Violència de Gènere, prenent com a marc el "Protocol per a I'abordatge de 
la violència masclista a les Terres de I'Ebre" i seguint les "Recomanacions per a I'abordatge 
d’agressions sexistes i de violències sexuals en espais públics d'oci i festius de les Terres 
de I' Ebre 2018. ICD. Generalitat de Catalunya," estableix la manera d'actuar contra el 
sexisme i les violències sexuals als entorns d'oci i de festa de Benifallet, que va des de la 
prevenció, detecció, atenció fins la recuperació, potenciant la sensibilització per a 
identificar les violències sexuals, sobre tot les "normalitzades", i eradicar-les. 

 

Benifallet diu no a les violències sexuals 

No vull ser valenta, vull ser lliure 

Només sí és sí 

Benifallet, 2019 
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QUÈ VOLEM? 
Una societat materialment igualitària fent desaparèixer les violències 
sexuals dels espais d'oci i de festa per a aconseguir que totes les 
persones es puguin relacionar en igualtat, llibertat i respecte en un 
espai que fomenti les relacions lliures, consentides, segures i 
respectuoses. 

 

Que necessitem per a efectuar aquesta transformació? 

 Fer visibles les violències sexuals que tenim normalitzades. 
 Generar una actitud, individual i social, de rebuig contra les violències sexuals que 

tenim normalitzades. 
 Generar una actitud de rebuig contra la persona autora de les violències sexuals. 
 Fer desaparèixer de "l'inconscient" social que qui rep una violència sexual és 

"perquè s'ho ha buscat”. 1 
 Que els espais públics d'oci i de festa al municipi siguin uns espais segurs i lliures 

on no es produeixin violències sexuals. 
 Donar una resposta institucional coordinada contra la violència masclista i LGTBI-

Fòbica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La persona autora de la violència és la única responsable; mai la persona que la rep. 
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DE QUÈ PARLEM? 

2.1. MARC LEGAL DEL PROTOCOL 
 
 
 

Àmbit internacional: 

 Conveni d’Istanbul, de 7 abril de 2014 
 Tractat d'Amsterdam de 1997, Article 13, parla de combatre la discriminació per raó 

de sexe i orientació sexual. 
 

Àmbit Estatal: 

 La Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere, inclou les agressions i la llibertat sexual 

 Codi Penal 

 

Àmbit Autonòmic: 

 Llei 5/2008, de 24 d' abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
 Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

L’adolescència 
 Llei 11/ 2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar I’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia bàsiques 
 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

 

Àmbit Municipal: 

 Llei 11/ 2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i 
activitats recreatives 

 Llei 4/ 2015, de 30 de març de protecció de seguretat ciutadana 
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2.2. TIPUS DE VIOLÈNCIES SEXUALS 

2.2.1. VIOLÈNCIA SEXUAL DONA / PERSONA 

Pel que fa al concepte violència sexual, ens trobem en que si partim de la definició de 
I'OMS resulta que no posa sexe a la persona autora ni a I'agredida. La Llei 5/ 2008, de 24 
d 'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista en canvi, sí que posa sexe 
a la persona afectada, i és DONA. Aquesta 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’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia bàsiques defineix I'assetjament per raó de 
l’orientació sexual, la identitat de gènere o expressió de gènere i parla de "persona" per a 
referir-se a la persona afectada. El codi penal tampoc posa sexe a l'hora de referir -se a la 
persona afectada. 

Així: 

Violència sexual: L'OMS la defineix 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 mitjançant 
coacció per una altra persona, independentment de la relació d'aquesta amb la víctima, en 
qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball" 

Violència sexual i abusos sexuals segons l'Art . 4 de la LLEI 5/ 2008, de 24 d'abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista: "Acte de naturalesa sexual NO 
CONSENTIT per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitja de 
violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, 
amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una 
relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu". La mateixa Llei, a l'Art 5, defineix 
assetjament com "qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’indole 
sexual que tingui com a objectiu, o produeixi l'efecte, d'atemptar contra la dignitat d'una 
dona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest" 

D'altra banda, la Llei 11/ 2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar I’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia bàsiques defineix I'Assetjament per raó de l’orientació sexual, la 
identitat de gènere o l’expressió de gènere com "qualsevol comportament basat en 
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d'una persona que tingui 
la finalitat o provoqui l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o 
psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest" 
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2.2.2. VIOLÈNCIES SEXUALS DELICTIVES SEGONS EL CODI PENAL 

Hi ha algunes violències sexuals que estan tipificades com a delicte al codi penal. Tant la 
persona agressora com la víctima poden ser un home o una dona, tot i que segons les 
últimes estadístiques publicades, el 90% de les víctimes dels delictes sexuals són dones, i 
un 98% de les persones autores són homes.  

S'especifiquen aquí els delictes que es poden donar en entorns d'oci i festa, tenint en 
compte que, dintre del títol dedicat als de delictes contra la llibertat sexual i indemnitat 
sexual, el codi penal distingeix: 

Agressió sexual: Atemptar a la llibertat sexual d'una altra persona amb VIOLÈNCIA o 
INTIMIDACIÓ (Art. 178 Codi Penal), parla de tocaments amb violència o intimidació, o que 
et facin realitzar una activitat sexual no desitjada per tu, amb violència o intimidació. 

És Violació quan, a més a més, hi ha accés carnal per qualsevol via (Art .179 Codi Penal). 

Assetjament sexual: Sol·licitar favors de naturalesa sexual, per a sí mateix o per a un 
tercer, en l’àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis, continuada o 
habitual, i amb aquest comportament provoqui a la víctima una situació objectiva i 
greument intimidadora, hostil o humiliant (Art. 184 Codi Penal). 

Abús sexual: Atemptat a la llibertat sexual d'una altra persona SENSE VIOLÈNCIA NI 
INTIMIDACIÓ, però el consentiment de la víctima està viciat. Pot haver accés carnal per 
qualsevol via (Art. 181 i 182 del Codi Penal). L’abús sexual, al codi penal, és una agressió 
sexual però SENSE violència ni intimidació.  

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

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

El sexting: Fer difusió d'imatges íntimes d'una altra persona obtingudes amb el seu 
consentiment, però no per a fer-ne difusió (Art. 197.7 del Codi Penal) 

L'Exhibicionisme: executar actes d’exhibició obscens davant de persones menors d'edat o 
incapacitades. 

Cal dir que el codi penal preveu com a agreujant el gènere, i motiu de discriminació als 
delictes d'odi. 

 

 

 



PROTOCOL CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN 
ENTORNS D’OCI I FESTA A BENIFALLET 

2019 

 

AJUNTAMENT DE BENIFALLET | C/. Major, 1. Benifallet 43512 – Tel. 977 462 005 
 

9 

2.2.3. VIOLÈNCIES SEXUALS COM A INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.        
L’ASSETJAMENT NO DELICTIU 

L'Article 37.5 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana, especifica com a infracció administrativa, "la realització o incitació 
a la realització d'actes que atemptin contra la llibertat i la indemnitat sexual, o 
l’execució d'actes d’exhibició obscena quan no constitueixi infracció penal".  

L'Article 48 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives especifica com a infracció administrativa "la 
realització o incitació a la realització d'actes que atemptin contra la llibertat i 
indemnitat sexuals quan no constitueixin infracció penal" 

El "Protocol de Seguretat contra les violències 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 infracció administrativa i especifica: "Assetjament sexual no 
previst al Codi Penal però constitutiu d’infracció administrativa són tot un seguit de  
comportaments verbals, no verbals i/o físics d'índole sexual, no volguts per la persona 
receptora, o bé un sol incident que, pel seu caràcter summament ofensiu, pot constituir, 
per si sol, un cas d'assetjament sexual. És una forma d’abús que s'exerceix des d'una 
situació de poder psíquic o físic respecte a la persona assetjada i que es pot donar en 
qualsevol àmbit de relació entre persones (al carrer, en llocs públics, en entorns d'oci, 
etc.). No cal que existeixi una superioritat jeràrquica entre la persona assetjadora 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 obscè davant de persones adultes, sempre que no siguin 
discapacitades necessitades d'especial protecció  

 Masturbació en espais públics o oberts al públic davant de persones adultes, 
sempre que no siguin discapacitades necessitades d'especial protecció 

 Injúria sexual  
 Seguiment puntual i obscè 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 vexació sexual" 
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2.3. MARC CONCEPTUAL D’AQUEST PROTOCOL 

A banda de les violències sexuals delictives (2.2.2) i les no delictives, però que 
constitueixen infracció administrativa (2.2.3), n'hi ha d'altres que estan tan 
enquistades a la nostra ment que no les detectem. És importantíssim saber detectar-les ja 
que són la base de la piràmide d'aquelles situades al vèrtex de la mateixa quan a 
gravetat (les delictives). 

Amb la intenció de des normalitzar i fer visibles totes les violències sexuals, 
entenem, en aquest protocol que les violències sexuals poden ser sofertes tant per 
dones com a per persones del col·lectiu LGTBI, és a dir, per persones. Així entenem que 
el seu origen esta en el I'estructura sexista i masclista de la societat patriarcal i als 
efectes d'aquest protocol entenem: 

VIOLENCIES SEXUALS Són comportaments basats amb el sexisme que 
atempten conta la llibertat sexual, integritat física, psíquica o dignitat d'una persona 
creant-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. Les persones 
a qui afecten són mes dones i persones del col·lectiu LGTBI que homes.  

N'hi ha que són ràpidament detectades per la societat (les considerades delicte, segons el 
codi penal: agressió sexual, assetjament sexual i abús sexual, Staliking, sexting, 
exhibicionisme o les tipificades com a infracció administrativa), però n'hi ha d'altres que no 
són detectades per la societat perquè les tenim naturalitzades, normalitzades i 
invisibilitzades. 

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

MANIFESTACIONS VERBALS 

 Insults: Per exemple tenim normalitzats els insults: filla de puta, marica, bollera, 
puta, "perds oli”... o floretes de tipus sexual desagradable i humiliacions LGTBI-
fòbiques. 

MANIFESTACIONS NO VERBALS 

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

 Física o psicològica: tocaments "paupades", acorralaments, persecucions, 
aïllaments o ridiculitzacions LGTBI-fòbiques.  

 Simbòlica: publicitat sexista, llenguatge sexista, Metres de cànons que inciten a la 
violència o discriminació; posar preus d'entrada diferents a les homes que a les 
dones. 
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 Ambiental: crits, tirar objectes amb la finalitat d'intimidar a la dona o a persona del 
col·lectiu LGTBI. 
 

EXEMPLES DE VIOLÈNCIES SEXUALS INVISIBILITZADES:  

 Insults masclistes o LGTBI-fòbics: maricon, puta, bollera, tortillera ...  
 Comentaris masclistes o LGTBI-fòbics a una persona 
 Mirades d'índole sexual continuades no desitjades 
 Ridiculitzar sobre l'aparença 
 Acorralar, aïllar...  
 Tocaments sexuals no desitjats: arrambar-se per darrera per tocar amb els genitals, 

fer fregaments, etc 
 Fotos a les parts íntimes del cos d'una persona 
 Persecucions amb finalitat sexual, reiteradament i contra la nostra voluntat. 
 Intencions d’intimar amb una persona en estat d’embriaguesa; que no parin els 

tocaments tot i que es demana que et deixin en pau, etc.  
 Publicitat sexista: cartells que cossifiquin a la dona o ridiculitzin al col·lectiu LGTBI 
 Ús de llenguatge sexista als parlaments públics. 
 I totes les conductes que impliquin una vexació sexual en general. 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

3.1. PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 
 

Formació  

Formació específica sobre la temàtica i el circuit d’actuació 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 situació d'aquest tipus. 

La formació és obligatòria per a: 

 Comissió de festes 
 Comissions organitzadores d'actes festius 
 Persones del Punt lila 
 Persones itinerants i persones referents del protocol 
 Entitats públiques o privades adherides al protocol  
 Persones empresàries de l’oci nocturn que s'adhereixin. 

 

Programació de les festes  

 Inclusió al programa de festes o actes festius al·lusions al protocol 
 Inclusió de la temàtica al pregó 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'Annex1. 
 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 

agressió.  
 Xarxes socials 
 Xerrades a nivell de tota la població explicant el protocol, el sexisme i les violències 

sexuals 
 Xerrades a tota la població sobre temàtiques relacionades en les actituds 

masclistes, la violència masclista i la LGTBI-Fòbia 
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3.2. ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT 
 

 PUNT LILA: Es un lloc ben visible a l'espai de festa on es puguin adreçar les 
persones que sofreixen violències sexuals. En aquest lloc hi haurà un mínim de dos 
persones, amb formació i coneixement del protocol. La seva funció serà 
sensibilitzar i atendre les violències sexuals i activar el protocol. Les atencions es 
realitzaran un espai tranquil, tancat i discret (diferent del punt lila), el Punt d’Atenció 
a les Persones Agredides (PAPA). Les persones que estiguin al punt lila, caldrà que 
disposin d'un certificat negatiu d'antecedents penals per delictes de naturalesa 
sexual. A banda ha d'haver dos persones itinerants per la festa que s'identificaran 
amb un braçalet lila. 
 

 SI NO HI HA PUNT LILA: A cada acte festiu, sigui de festes majors, sigui una 
festa local, és necessari que hi hagi una o dos persones designades "persones 
referents del protocol" per la comissió de festes majors o per l’organització de la 
festa local i seran les encarregades d'atendre a les persones que sofreixen violència 
sexual per tal d' activar el protocol. Les persones referents del protocol portaran un 
braçalet lila per tal de ser identificades. Caldrà disposar d'un espai tranquil, tancat i 
discret per a poder efectuar les atencions. 
 

 S'obrirà un registre intern de situacions (Annex 4) que s’hagin atès a cada festa 
 

 Tant les persones del punt lila com les persones designades com a referents del 
protocol: 
 

o Han de disposar d'un certificat negatiu d'antecedents penals per 
delictes de naturalesa sexual. 

o Si són voluntàries, han de disposar de la cobertura personal d'una 
pòlissa d’assegurança de RC i accidents de voluntariat. 

o Han de conèixer el protocol i estar formades per a poder activar el 
protocol. 
 

 Després de cada festa es farà una memòria valorativa del Punt Lila per revisar el 
seu funcionament i valorar, si fos necessari, la possibilitat de fer canvis en el 
funcionament de cara properes festes. El responsable d’aquesta memòria serà la 
persona, o persones, referents de cada entitat organitzadora d’aquell acte.  
Caldrà presentar-la a la Comissió del Punt Lila en un termini màxim de 10 dies 
perquè es pugui reaccionar de cara altres actuacions.  
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3.3. COM ACTUAR, PERSONALMENT  
 

Si em passa a mi, què faig? 
 

 

Cada persona te els seus propis límits. És la persona qui rep la violència sexual LA ÚNICA 
que pot decidir si es sent agredida o no. LA ÚNICA que està legitimada per a decidir si 
posa límits o no, 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. Si la persona afectada és menor d’edat, 
cal avisar els seus progenitors i/o tutors legals. 

 

 

 

 

Vols ajuda?

Posa els teus límits i els 
respectarem. 

- Ves al Punt Lila

- Si tu no pots, digues-li 
algú que ho faci per tu

Posa els teus límits 
i els respectarem: 

no insistirem

SI NO 
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I si li ha passat a una altra persona, què puc fer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la persona afectada és 
menor d’edat, SEMPRE cal 

avisar els seus pares 

 112 

RISC EXTREM: PERILL PER LA INTEGRITAT FÍSICA 

 Avisa la seguretat privada, 
policia local, mossos o al 112 

 Avisa al Punt Lila o el Referent 
del Protocol  

 Recollir testimonis, identificar 
de l’agressor...  

Si la persona afectada és 
menor d’edat, SEMPRE cal 

avisar els seus pares 

 L’informem d’on està el Punt Lila 
o el seu Referent i que allí se li 
podran indicar els recursos i li 
acompanyem. 

 Si no es pot desplaçar, se la 
deixarà acompanyada d’amistats 
seves i s’anirà a buscar algú del 
Punt Lila o al referent del 
Protocol. MAI SE LA DEIXARÀ 
SOLA. 

SI DEMANA AJUDA NO DEMANA AJUDA 

 S’anirà a informar al Punt Lila o 
al referent del Protocol de la 
situació.  

ACORRALAMENTS, PERSECUCIONS O MIRADES 
REITERADES NO VOLGUDES, INSULTS SEXISTES, 

AÏLLAMENTS, RIDICULITZACIÓ SOBRE 
L’APARENÇA... I QUALSEVOL CONDUCTA QUE 

IMPLIQUI VEXACIÓ SEXISTA O SEXUAL EN 
GENERAL 

Es respectarà sempre la voluntat de la persona afectada 
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Es respectarà sempre la voluntat de la persona afectada, si vol ajuda o no. La persona 
afectada és lliure de posar els seus límits i els hem de respectar. Només en cas de risc de 
la seva integritat física es pot actuar contra la seva voluntat i sempre a través de les 
persones de seguretat o forces de seguretat. 

Mai ens encararem a la persona que realitza l'agressió. Només ho faran, i si cal, les 
persones encarregades del Punt Lila o a la persona referent del protocol. 

3.4. COM ACTUAR, DES DEL PUNT LILA   
 

Classificació de les Agressions per Nivell de gravetat 

TIPUS DE 
VIOLÈNCIA/AGRESSIÓ 

NIVELL 1 
INTERVENCIÓ 1 

NIVELL 2 
INTERVENCIÓ 2 

NIVELL 3 
INTERVENCIÓ 3 

VIOLÈNCIA 
PSICOLÒGICA 

Insultar, anomenar 
amb adjectius 
degradants, burles 
sexistes, 
escridassar, jutjar la 
vida sexo-afectiva, 
menysprear... 

Amenaçar, humiliar,  
fer xantatge, fer 
comentaris sobre 
l’aparença física, 
minvar l’autoestima, 
etc.  

Amenaçar de mort, 
amenaçar amb 
suïcidar-se com a 
forma de control...  

VIOLÈNCIA FÍSICA 

Envair l’espai, donar 
empentes, 
intimidar, etc.  

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

Cops de puny/peu, 
retenir, agafar del 
coll, mossegar, 
cremar, tallar, etc. 

VIOLÈNCIA SEXUAL 

Bavejar, mirades o 
comentaris sexuals 
no desitjats... 

Tocaments sexuals 
no desitjats, 
imposar pràctiques 
sexuals no 
desitjades,  
assetjament per 
opcions sexuals... 

Violació (no només 
amb penetració), 
exhibicionisme 
sexual, xantatge i 
amenaça per 
pràctiques 
sexuals... 

VIOLÈNCIA 
AMBIENTAL 

Cossificar, ús de 
llenguatge sexista, 
publicitat sexista... 

Colpejar fort o 
llançar objectes, 
aïllar... 

Cremar propietats o 
objectes de valor, 
fer mal a animals... 
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Mesures a aplicar segons el Nivell de Gravetat 

INTERVENCIÓ 1 Amb l’agressor: AVÍS! 
Se li comunica que està realitzant una agressió sexista i que la 
persona agredida se sent incòmoda i violentada. Se li fa saber 
que, si no atura aquesta actitud, se’l convidarà a abandonar 
l’espai de la festa.  
 
Amb la persona agredida: 
Cal donar-li suport. Li oferim un espai de seguretat apartant-la de 
l’agressor/a, però sense que se senti apartada de la festa.  
S’ha de respectar la seva resposta; si no vol donar-ne cap, és la 
seva decisió. 
 

 

INTERVENCIÓ 2 Amb l’agressor: EXPULSIÓ! 
Es valorarà la possibilitat d’avisar el cos policial. El personal de 
seguretat s’encarregarà de retenir la persona agressora. 
 
Amb la persona agredida: 

 Cal donar-li suport. Li oferim un espai de seguretat 
apartant-la de l’agressor/a, però sense que se senti 
apartada de la festa. 

 S’ha de respectar la seva resposta; si no vol donar-ne cap, 
és la seva decisió. 

 L’acompanyem als serveis sanitaris que calguin.  
 Escoltar les seves necessitats: l’acompanyem al PAPA, 

oferim abric, aigua, infusió, menjar... acompanyem al 
cotxe, a casa, a l’hospital, busquem amics/es, truquem els 
pares, etc.  

 Informar sobre els recursos d’atenció del SIAD (o el SIE, 
segons el cas) 

 Informar sobre la possibilitat d’activar el PROTOCOL 
CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN 
ENTORNS D’OCI I DE FESTA DE BENIFALLET (Annex 2) 

 
 

 

 

 

 



PROTOCOL CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN 
ENTORNS D’OCI I FESTA A BENIFALLET 

2019 

 

AJUNTAMENT DE BENIFALLET | C/. Major, 1. Benifallet 43512 – Tel. 977 462 005 
 

18 

INTERVENCIÓ 3 Amb l’agressor: EXPULSIÓ! 
Expulsió de la festa. No ho hem de fer nosaltres sinó el vigilant de 
seguretat. 
El personal de seguretat s’encarregarà de retenir la persona 
agressora i trucar els Mossos d’Esquadra.  
 
MESURES LEGALS 
En cas d’agressions greus constitutives de delicte (abús sexual, 
xantatge, amenaça per pràctiques sexuals, violència física, 
amenaces de mort, etc.) es pot valorar actuar sense el 
consentiment de la persona agredida, expulsant l’agressor i 
emprenent les accions legals corresponents.  
 
Amb la persona agredida: 

 Cal donar-li suport. Li oferim un espai de seguretat 
apartant-la de l’agressor/a, però sense que se senti 
apartada de la festa: PAPA 

 L’acompanyem als serveis sanitaris. 
 Derivació a Mossos d’Esquadra 
 Informar sobre els recursos d’atenció del SIAD (o el SIE, 

segons el cas) 
 Informar sobre la possibilitat d’activar el PROTOCOL 

CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN 
ENTORNS D’OCI I DE FESTA DE BENIFALLET (Annex 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112 

RISC EXTREM: PERILL PER LA INTEGRITAT FÍSICA 

 Avisa la seguretat privada, 
policia local, mossos o al 112 

 Avisar als Serveis Mèdics 
 Avisa al Punt Lila o el Referent 

del Protocol  
 Recollir testimonis, identificar 

PERSONA AGREDIDA: 
 
- Allunyar-la de l’agressor 
(si es pot) 
- Oferir-li espai tranquil 
- Informar dels recursos 
- Informar de l’opció de 
denunciar 
-  Que no es renti ni es 
netegi fins que no l’hagin 
visitat els serveis mèdics  
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 Allunyar-la de l’agressor 
 Oferir-li un espai tranquil (PAPA) 
 Informar de la opció 

d’interposar denúncia 
 Preguntar-li si vol trucar al 112 
 Informar dels recursos existents 
 Respectar la seva decisió de 

denunciar o no 
 Denunciar la violència sexual 

pels altaveus de la festa  

ACORRALAMENTS, PERSECUCIONS O MIRADES 
REITERADES NO VOLGUDES, INSULTS SEXISTES, 

AÏLLAMENTS, RIDICULITZACIÓ SOBRE 
L’APARENÇA... I QUALSEVOL CONDUCTA QUE 

IMPLIQUI VEXACIÓ SEXISTA O SEXUAL EN 
GENERAL 

Es respectarà sempre la voluntat de la persona afectada 

SI DEMANA AJUDA NO DEMANA AJUDA, PERÒ ES PERCEP 
CONSUM DE DROGUES I/O ALCOHOL 

 Se l’informarà de la situació i se 
li dirà que, quan estigui més 
tranquil/a, pot acudir al Punt Lila 

  Buscar amistats seves perquè 
no es quedi sol/a 

 Denunciar la violència sexual 
pels altaveus de la festa  

Si la persona afectada és 
menor d’edat, SEMPRE cal 
avisar els seus tutors legals 
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Com actuar davant la persona autora de la violència sexual 
o agressió sexista? 

Avisar de que la seva actitud o comentari ha estat detectat, que està prohibit i serà reprès, 
avisant-lo que seria possible la seva expulsió si es reiteren els fets. 

S'ha d'evitar la confrontació física, moment en que els fets poden ser derivats als serveis 
policials per evitar l'augment de la tensió. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Recomanacions per a l'abordatge d’agressions sexistes i violències sexuals en espais públics d'oci i festius a 
les Terres de l'Ebre. ICD. Generalitat de Catalunya 
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RECUPERACIÓ 

4.1. TELÈFONS D’AJUDA 
 
 

 

RECURSOS A OFERIR A LA PERSONA AGREDIDA  

Emergències 112 

Mossos d’Esquadra 977 923 120 

Línia d’Atenció a les Víctimes de Violència Masclista 900 900 120 (24 h. Gratuït)  

Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) 977 700 161 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 977 445 308 

Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI) 977 445 308 

Infància Respon 116 111 (menors d’edat) 

Hospital Verge de la Cinta 977 519 100 

Urgències d’Atenció Primària 977 502 638 

Urgències ASSIR (Atenció a la salut sexual) 977 502 638 
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RECOMANACIONS 

5.1. ADHESIONS ALTRES PROTOCOLS 
 

Es recomana que l'Ajuntament de Benifallet s'adhereixi al Protocol de 
seguretat de contra les violències sexuals en entorns d'oci de la 

Generalitat de Catalunya per tal que el present Protocol sigui 
d’aplicació conjunta amb els professionals de seguretat. 

5.2. RECOMANACIONS LEGALS 
 

 Incorporar elements o clàusules que tinguin a veure amb la prohibició 
d'actituds d'assetjament sexual i d'altres comportaments discriminatoris en 
els espais públics 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 creació d'una 
ordenança que obligui a tos els espais d'oci oberts al públic, siguin de titularitat 
privada o publica, a adherir-se al protocol. Als existents i als de nova creació amb 
l’obligació de formació dels titulars o personal per tal de conèixer què poder fer si  
es troben amb una situació de violència sexual al seu local. 

 Es recomana que aquest protocol sigui aprovat en Ple Municipal 

5.3. RECOMANACIONS DE CARA ALS ESPAIS 
DESTINATS A FESTES D’OCI  
Aquest protocol serà de compliment obligat per les festes locals que tenen lloc en horaris 
nocturns, amb major acumulació de gent i elevat consum d’alcohol. Actualment, són:  

 Festa Major de Benifallet 
  

 Altres Actes Festius a Benifallet: 
o Festa de Cap d'Any 
o Carnaval 
o Festa de les Coves 
o Sant Joan 
o Mare de Deu del Carme 
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o Mare de Deu d'Agost  
o Festa del Pont de la Constitució 
o Ball de Nadal (Quintes i Quintos) 
o Festes de Quintes/os (estiu) 

La resta d’activitats i actes celebrats a la població de forma regular no estan obligats a 
l’aplicació d’aquest protocol per tractar-se d’actes diürns, tot i que això no eximeix els seus 
organitzadors de l’obligació de formar-se sobre aquest Protocol i com actuar davant les 
violències sexistes.  

Cadascuna d’aquestes festes està obligada a disposar d’un punt d’atenció i informació 
sobre violències sexistes i un altre, privat, d’atenció única i exclusiva a les persones que 
hagin viscut una agressió sexual i necessitin atenció i assessorament. Serà responsabilitat 
de l’entitat organitzadora la localització i adequació d’aquests espais prèvia celebració dels 
actes.  

A excepció de la Festa Major, es permet que el Punt Lila sigui present a la barra del bar, on 
caldrà indicar quina persona és la seva referent, mostrant al públic la certificació de la 
formació rebuda i facilitant informació sobre violència sexual i telèfons d’atenció a les 
persones agredides.  

En canvi, el Punt d’Atenció a les Persones Agredides (PAPA) serà privat i únicament 
conegut per la persona, o persones, del punt lila d’aquell acte. Caldrà que prèviament 
l’hagin condicionat i preparat perquè sigui un espai càlid, segur i acollidor per atendre 
correctament les persones usuàries. Cal recordar-se’n d’emplenar el Registre de Casos 
(Annex 4) i fer la memòria corresponent (Annex 3).  

CAL ANALITZAR ELS ESPAIS DE LA FESTA EN PERSPECTIVA I DIVERSITAT DE GÈNERE 

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

 S’ha de revisar la il·luminació del trajecte de la vora del riu per a accedir 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 il·luminació per a accedir als servei públics (WC)  
 Hi ha deficient il·luminació als voltants immediats del serveis públics 

Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere s’està treballant per aconseguir la 
transversalitat de la mirada de gènere a totes les Regidories Locals, fet que ajudarà a 
pensar en les dones i el col·lectiu LGTBI a l’hora de planificar la il·luminació de carrers, la 
poda d’arbres, etc.  

 



PROTOCOL CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN 
ENTORNS D’OCI I FESTA A BENIFALLET 

2019 

 

AJUNTAMENT DE BENIFALLET | C/. Major, 1. Benifallet 43512 – Tel. 977 462 005 
 

24 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
Seria important una reunió a l'any, com a mínim, per tal de fer un 
seguiment d'aquest protocol i avaluar-lo i si cal modificar tot allò que 
sigui necessari per a millorar-lo. 

Després de cada festa, els responsables de la seva organització estan 
obligats a fer una memòria sobre el Punt Lila d’aquell acte, memòria 

que hauran d’entregar a la Comissió del Punt Lila en un termini màxim de 10 dies des de la 
celebració de la festa. Aquestes memòries també ens serviran per anar avaluant aquest 
protocol i detectar punts dèbils a modificar o potenciar.  

A l’Annex 3 podrem trobar una plantilla d’aquesta memòria a emplenar pels organitzadors 
de cada acte. Excepcionalment, els referents del Punt Lila de la Festa Major podran fer una 
única memòria per a tots els dies i no una per cada nit de festa.  
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AGENTS IMPLICATS 
A les primeres reunions per la redacció d’aquest Protocol, hi 
participen: 

 El Consistori 
 L’Associació de Dones 
 L’Associació de Joves 
 Futbol Sala 
 Fent Sendera 
 AMPA 
 Grup de Jota 
 Maria Fernandez 
 Bar Ca Treig 
 
 Olivia Curto, psicòloga del SIE 
 Rosa Comes, advocada del SIE 

Un cop fet aquest Protocol, i vist el funcionament pràctic durant la Festa Major, o una festa 
nocturna qualsevol, cal diferenciar els agents d’acció lila per categories.  

Agents d’assessorament i atenció 

 Punt Lila 

El Punt lila és un espai mòbil coordinat per l’Observatori per a la Igualtat i fàcilment 
identificable a la Festa Major on es disposarà d’informació relativa al protocol d’abordatge i 
intervenció contra les agressions sexistes en espais d’oci al poble de Benifallet.  

Les funcions del Punt Lila seran: 

1)informar a la ciutadania sobre l’existència del protocol i els recursos que 
tenen a la seva disposició en matèria de violència de gènere;  

2) facilitar un espai preparat per a què les persones que hagi patit una agressió puguin rebre 
atenció psicològica i puguin adreçar-se per activar el protocol;  

3) definir l’espai de la festa com a lliure d’agressions masclistes.  

El punt lila comptarà amb dues tècniques especialistes amb l’atenció i abordatge de les situacions 
de violència de gènere en el context d’oci. Seran les persones referents per a les brigades: 
LOURDES DOLIU MARGALEF, Psicòloga i ANDREA HURTADO MONTAÑA, tècnica d’igualtat.  
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La Brigada i el personal tècnic hauran d’anar anotant les incidències que es produeixen durant la 
festa en el Registre Intern (Annex 4). 

El punt lila estarà disponible de les 3h fins les 7h les nits de la festa major, i de la 1 fins a les 5, la 
resta de festes.  

 Brigades 

Grup de voluntaris/es que poden esdevenir un doble agent: identificatiu i dissuasiu. Identificatiu, 
perquè genera més opcions on poder adreçar-se en cas d'haver patit una agressió. Dissuasiu, 
perquè l'existència d'un conjunt de persones repartides per l'espai i identificades com a membres 
del Punt Lila, amb el lema #nomésSiésSI,  pot contribuir a la reducció dels cassos d'agressió. 

Les funcions de la brigada són:  
1) presència en l'espai de la festa;  
2) acompanyar a les persones que han patit una agressió fins al Punt d’Atenció (PAPA, 

diferent a cada festa, segons en quin espai se celebri)  i contactar amb seguretat;  
3) Informar del Punt Lila i de l'existència del protocol. 

 
L'existència del grup de voluntari/es va adreçat únicament a les persones que pateixen 
una agressió o a ser punts mòbils informatius per a la ciutadania, en cap cas 
han de tractar amb l'agressor ja que aquesta és tasca del personal de seguretat 
 

Agents d’intervenció 

 Personal de seguretat:  

El personal de seguretat s’encarregarà de valorar els nivells d’agressió que s’hagin pogut produir; 
i, en funció de la valoració, intervindran aplicant les mesures corresponents cap a l’agressor (avís, 
expulsió, activació del protocol de Benifallet i/o mesures legals), però no atendran a la persona 
agredida ni realitzaran acompanyaments a l’Hospital i/o Mossos d’Esquadra, si fos el cas. Això 
correspon a les persones referents del Punt Lila. S’afavorirà que, en la mesura del possible, les 
persones del personal de seguretat encarregades del protocol siguin dones.  

Agents detectors: derivaran al personal de seguretat 

 Brigades: agents encarregats de la detecció en tot l’espai de la festa. En cas que es detecti 

una agressió hauran d’adreçar-se al Punt Lila i/o trucar a seguretat. 

 Paradetes d’atraccions, firaires...: agents encarregats de la detecció i derivació. En cas 

que es detecti una agressió, les persones de les paradetes hauran d’adreçar-se al Punt Lila 

i/o trucar al personal de seguretat.  
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 Regidors d’escenari: agents encarregats de la detecció i derivació a la zona d’escenari i 

pista de ball. En cas que es detecti una agressió, hauran d’adreçar-se al Punt Lila i/o trucar 

al personal de seguretat. Se’ls exigirà la transmissió de missatges de veu i/o imatge de 

missatges preventius de la Violència Sexista.  

 Personal de barra: persones que estaran cada nit a la barra del ball de la festa major. En 

cas que detectin una agressió, hauran d’adreçar-se al Punt Lila i/o trucar al personal de 

seguretat.  
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GLOSSARI 

Dones: En aquest protocol quan ens referim al concepte "dones" ho 

fem independentment de la seva edat, tal i com diu el Conveni 
d’Istanbul i englobem, també, en el mateix sentit a les dones lesbianes, 
bisexuals i trans". 

Gènere: Concepte basat en una construcció sociocultural que fa 

referència a allò que és femení i allò que és masculí. Estableix una forma d'actuar segons el 
gènere (masculí i femení). És diferent al concepte Sexe. 

Sexe: Concepte basat en la biologia que fa referència al sexe biològic i serveix per a 

diferenciar a unes persones de les altres. Tradicionalment només es reconeixen dos 
sexes: mascle i femella. Però aquest concepte tradicional és incomplet, ja que no té en 
compte les persones transsexuals ni a les intersexuals.  

LGTBI: és la sigla composta per les inicials de les paraules Lesbianes, Gais, Bisexuals i 

Transgènere. En sentit estricte agrupa les persones amb les orientacions sexuals i 
identitats de gènere relatives a aquestes quatre paraules, així com les comunitats formades 
per elles.  

LTBI-Fobia: Conjunt d'actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i altres persones que no compleixen amb el 
rol de gènere dissenyat pel sexisme. 

Orientació sexual i afectiva L’atracció sexual i afectiva que una persona sent 

cap a una altra, independentment del seu sexe biològic. Es pot ser heterosexual, 
homosexual, bisexual, asexual, etc. El sexisme discrimina a tota persona que no sigui 
heterosexual. 

Identitat de gènere: Com una persona s'identifica amb un gènere en concret 

independentment del seu sexe biològic. El sexisme discrimina a tota persona no 
s'identifiqui al el rol de gènere assignat al seu sexe biològic. 

Expressió de gènere: Com una persona expressa el seu gènere. El sexisme, 

discrimina a tota persona que la seva expressió de gènere no es correspon amb el rol de 
gènere assignat tradicionalment (afeminat, marimatxo, amarinat, etc.) 
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ANNEX 1: 

CAMPANYA DEL PROTOCOL 
A BENIFALLET 
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FRASES PER A CARTELL 

Des del grup motor a l'última reunió es proposa: 

 Aquesta nit no vull ser valenta, vull ser lliure 
 No soc la teva consumició 
 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 l'última reunió es proposa: 

 Nomes si es si 
 Tu no ets millor que jo 
 Respectem-nos 
 Diem No 
 Benifallet diu No a les violències sexuals 
 Benifallet lliure de violències sexuals 
 No vull ser valenta, vull ser lliure 
 Finalment, el lema escollit es: 

 

"Benifallet diu no a les violències sexuals. No 
vull ser valenta, vull ser lliure" 

 

I decidim fer cartells de campanya i altres amb aquestes frases per anar compartint a les 
xarxes socials.  

 

 

 

 

 

 



PROTOCOL CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN 
ENTORNS D’OCI I FESTA A BENIFALLET 

2019 

 

AJUNTAMENT DE BENIFALLET | C/. Major, 1. Benifallet 43512 – Tel. 977 462 005 
 

32 

 

1. Cartell de la Campanya Local 
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2. Cartell per a xarxes socials 
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ANNEX 2: 

QUADRE ACTUACIONS DES 
DEL PUNT LILA 
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ANNEX 3: 

PLANTILLA PER A FER LA 
MEMÒRIA DEL PUNT LILA  
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PUNT LILA BENIFALLET – VALORACIÓ D’UNA ACCIÓ  
 

NOM ACTIVITAT  DATA  

HORA  

DURADA  

RESPONSABLE/S  

LLOC  

OBJECTIUS 1. Informar a la ciutadania sobre l’existència del Protocol i els recursos al 
seu abast en matèria de violència sexista. 
2. Facilitar un espai preparat per a què les persones que hagin patit una 
agressió puguin sentir-se segures i assessorar-se per decidir si activen o 
no el Protocol Local. 
3. Definir l’espai de la festa com un espai lliure d’agressions masclistes. 

DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 

 

RELACIÓ AMB EL 
MARC DE L'ENTITAT 

El grup motor del Protocol Local contra les Agressions Sexistes en Espais 
d’Oci i Festa a Benifallet és un grup de voluntaris/es coordinat per la 
Regidoria d’Atenció a la Dona i la Regidoria de Perspectiva de Gènere de 
l’Ajuntament de Benifallet. 
S’emmarca dins les actuacions locals del Pacto de Estado contra la 
violència de gènere 

DIFUSIÓ  
 

PRESSUPOST  

TRÀMITS 
BUROCRÀTICS/ 
LEGALS/ LOGÍSTICS 

 

MATERIAL  ADAPTACIÓ DE 
L'ACTIVITAT EN CAS 
D'IMPREVISTOS 

 

ALTRES  
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PUNT LILA BENIFALLET – VALORACIÓ D’UNA ACCIÓ  

REVISIÓ DATA  

HORA  

HEM COMPLERT 
OBJECTIUS? 
PERQUÈ? 

 

COM ENS HA AJUDAT  
L'ACTIVITAT A ASSOLIR 
ELS OBJECTIUS? 

 

QUÈ ÉS EL QUE MILLOR 
A FUNCIONAT? 
QUÈ NO FARÍEM IGUAL? 

 

HI HA HAGUT ALGUN 
CONFLICTE? COM 
L'HEM RESOLT? 

 

HI HA HAGUT ALGUN 
DESAJUST LOGÍSTIC? 
(Horaris, material, 
pressupost, etc.) 

 

COM APLICAREM 
AQUESTA REVISIÓ? 

 

ALTRES ASPECTES A 
VALORAR 
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ANNEX 4: 

REGISTRE INTERN DE 
PERSONES ATESES  
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