Isona i Conca Dellà

Castell de Mur

Conca de Dalt

Gavet de la Conca

Senterada

Llimiana

La Pobla de Segur

Sant Esteve de la Sarga

Sarroca de Bellera

Salàs de Pallars

Abella de la Conca

S’ha finançat a càrrec als crèdits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat.

EL PERQUÈ D’AQUESTA GUIA
Aquesta guia neix de la necessitat dels ajuntaments de la comarca amb col·laboració del
Consell Comarcal del Pallars Jussà per a donar resposta a la demanda de les Comissions de
Festes de la comarca i/o les persones organitzadores d’activitats d’oci en quan a orientacions
per prevenir i actuar davant de les violències sexuals que es produeixen en els espais públics
d’oci dels seus pobles.
Les violències sexuals que es produeixen als espais públics no són noves, ben al contrari.
Segurament són les manifestacions de les violències envers les dones més generalitzada pels
seu caràcter estructural, però a la vegada més invisibilitzada ja que històricament s’ha
naturalitzat i normalitzat.
Aquesta guia se suma a altres iniciatives que ha tingut el Consell Comarcal del Pallars Jussà
conjuntament amb els ajuntaments de la comarca per a sensibilitzar a les Comissions de festes
i persones organitzadores d’activitats d’oci nocturn i contribuir a unes festes majors i festes
lliures de violències i sexismes.
Aquesta iniciativa està impulsada pels ajuntaments de la comarca amb fons del Pacte d’Estat
contra les violències de gènere amb la coordinació tècnica del Serveis Socials, el SIAD i el SAI
del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

QUÈ FER ABANS DE LA FESTA MAJOR O DE LA FESTA
Poseu-vos en contacte amb el vostre Ajuntament per a demanar els diferents productes de la
Campanya “També va amb tu” per tal de poder sensibilitzar a les persones assistents a la festa
que les violències sexuals i de gènere ens incumbeix a totes les persones i què no es poden
tolerar.
Per tal de gestionar de forma adequada les situacions d’assetjament, abús o agressió sexual
que es puguin produir durant la festa, has de tenir en compte les consideracions següents:
-

Quan contractis seguretat privada sol·licita que tinguin formació específica en quan a
violència sexual i en els espais d’oci, estableix un protocol intern de funcionament i
també que tinguin coneixement del Protocol elaborat per la Generalitat de Catalunya.

-

En el supòsit que no contractis seguretat privada posa’t en contacte amb el Cap de
Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Tremp (Passeig
Pompeu Fabra, 20, 25620 Tremp, Lleida. Tel. 973658800) per notificar les dates en les
que fareu la festa i les persones referents (Hauràs de facilitar el nom i el telèfon de
contacte). Això permetrà que quan hi hagi un avís al 112 els Mossos d’Esquadra es
puguin posar en contacte amb ella per gestionar de forma més àgil l’atenció i protecció
de la víctima.
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RECOMANACIONS I REQUISITS A SEGUIR LES PERSONES REFERENTS:
-

Que estiguin formades en violències sexistes en entorns d’oci nocturn i tingui clar quin
és el protocol d’actuació que es facilita en aquesta guia.
Que hi hagi dues persones referents, a ser possible una parella mixta.
Les persones referents en el servei cal que no consumeixin begudes alcohòliques.

GLOSSARI

ASSETJAMENT SEXUAL I/O
LGTBIFÒBIC
Persecució
Bromes sexistes
Actituds llepissoses
Insistència
Proposicions incomodes i no
desitjades
Insults de caràcter LGTBIfòbic
Etc.

ABÚS SEXUAL

AGRESSIÓ SEXUAL

Actes que atempten contra la
llibertat o la identitat sexual
de la persona, SENSE violència
o intimidació i sense el
consentiment de la persona.

Actes que atempten contra la
llibertat o la identitat sexual
de la persona, AMB violència
o intimidació i sense el
consentiment de la persona.

Tocaments sexuals no
desitjats o no consentits.
Magrejar
Arrambar-se per darrere per
tocar els genitals.
Fregaments.
Etc.
SENSE FORÇA I/O
INTIMIDACIÓ

Tocaments sexuals no
desitjats i no consentits.
Magrejar
Arrambar-se per darrera per
tocar els genitals
Fregaments
Etc.
AMB FORÇA I/O INTIMIDACIÓ
L'agressió es considera una
violació si hi ha un accés
corporal per via vaginal, anal
o bucal o introducció de
membres corporals o objectes
per alguna de les dues
primeres vies.
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QUE FER SI VEUS O ET DIUEN QUE HI HA UNA PERSONA QUE ESTÀ SENT ASSETJADA SEXUALMENT
PERSONA QUE FORMA PART DE L’ORGANITZACIO
ASSETJADOR

PERSONA ASSETJADA

Se li demana que aturi l’assetjament
(s’ha de fer de forma assertiva, explicant que
és un comportament no acceptable)

Se li oferirà si la podem ajudar
Valorarem en tot moment quin és el nostre paper

ATURA
L'ASSETJAMENT I
MARXA

Intenta recollir la
màxima
informació sobre
qui és, com va
vestit, etc... per si
més endavant s’ha
d'avisar al 112

Assegura’t que
s'allunyi de la
persona
assetjada

Continuar atent que no aparegui
de nou, si torna avisa a altres
persones de l'organització
(Seguretat Privada, ...) perquè et
donin suport per fer que l'agressor
aturi l'assetjament.

NO ATURA
L’ASSETJAMENT

Avisar altres
persones de
l'organització
perquè et donin
suport.

Trucar a 112
Mossos
d’Esquadra

Intenta recollir la
màxima informació
sobre qui és, com
va vestit, etc...

NO NECESSITA RES

SI QUE NECESSITA

DE NOSALTRES EN
AQUELL MOMENT

AJUDA O VOL QUE
INTERVINGUEM

Respectarem la
seva decisió i no
insistirem

Se li oferirà la
possibilitat que si
canvia d’opinió pot
adreçar-se a
nosaltres

Se la informarà que pot trucar al
900 900 120 i/o al 112

Mantindrem la calma en
tot moment. Li
proporcionarem un espai
segur i tranquil.

Se li preguntarà si vol que
truquem al 112

Se li informarà dels recursos i
entitats d’atenció especialitzada
(mira Pàg. 5)
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QUE FER SI VEUS O T’AVISEN QUE S’ESTÀ PRODUINT UN ABÚS O UNA AGRESSIÓ SEXUAL.
PERSONA QUE FORMA PART DE L’ORGANITZACIÓ
Veiem o ens avisen que s’està produint un abús o una agressió sexual

Preservar a la víctima de l’abús o l’agressió
Mirar de parar l’agressió sense posar-se en risc. NO OBLIDAR que ella té tota la nostra credibilitat

Abús sexual SENSE
utilització de la força o
violència física

Avisar altres
persones de
l'organització
perquè et donin
suport.

Trucar a 112
Mossos
d’Esquadra i/o
Seguretat Privada

RECORDA:
Pregunta-li què necessita
Dóna-li aigua i si vol alguna cosa de menjar
Respecta les seves decisions i la seva intimitat, sobretot sense
prejutjar-la en cap moment.
Acompanya-la a un lloc segur i tranquil.
No la deixis sola i dóna-li el suport emocional i físic que
necessiti.
Cal que mantinguis la calma i la confidencialitat .
Explica-li que té dret a interposar denúncia i a rebre atenció
sociosanitària.
Explica-li breument els serveis d’atenció existents.
Recull la màxima informació de l’agressor i els possibles
testimonis.

Acompanya-la al lloc acordat amb
Mossos d’Esquadra.

Agressió sexual AMB
utilització de la força o
violència física

Trucar a 112
Mossos
d’Esquadra

Avisar altres
persones de
l'organització
perquè et donin
suport.
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