CIRCUIT ESPECÍFIC DEL PROTOCOL
Circuit del Protocol d’actuació davant les agressions sexistes en espais festius

PREVENCIÓ

Materials de
Campanya
missatges,
cartells, falca,
etc.

Comissions
participatives,
entrevistes amb
entitats de
Sitges

Formació
entitats festes
populars i
agents
intervenció

Programació
amb perspectiva
de gènere

Espais de suport:
Punt Lila

Tipus de violències sexuals (existeixen altres tipologies que també poden de ser detectades)

Personal de les
barres, locals
nocturns, vigilants...

Passos a seguir
1.
ETECCIÓ DE LA SITUACIÓ
2.
ALORACIÓ DE RESPOSTA IMMEDIATA I/O
TRUCADA COSSOS POLICIALS. Possible
coordinació amb el Punt Lila (en horari de
Barraques i Ball Festa Major)
3.
TENCIÓ A LA PERSONA AGREDIDA
ALORAR GRAU DE RISC. Si hi ha un risc elevat,
avisar a Seguretat o Cossos Policials (900 900 120)
5.
NTERVENCIÓ AMB LA PERSONA AGRESSORA
a.
econeixement agressió i acords.
b.
o reconeixement acords. Negació.
Expulsió.
c.
egació de l’expulsió o comportament
violent: serveis de seguretat.

3.
raslladar tota la informació sobre
recursos de recuperació
4.
gafar contacte i trucar l’endemà si
es creu convenient

900 900 120. Telèfon atenció les 24h

ctitud col·lectiva de rebuig a les
agressions

Policia Local

2.

016 Servei telefònic d’informació i
assessorament jurídic en matèria de
violències masclistes

ue la persona agredida pugui
seguir a la festa

Registre de les situacions succeïdes

RECUPERACIÓ

1.

Atenció a la persona agredida
Principis
1.
tenció prioritària a la persona agredida
2.
o qüestionar l’agressió
3.
especte a les seves decisions
4.
ctitud de cura
5.
nformació rigorosa
6.
o centrar procediment per via penal
Passos a seguir
1.
ferir un espai tranquil
2.
tenció i privacitat en aquest espai
3.
ecollir i traslladar informació, amb el seu
consentiment
4.
actar la intervenció amb la persona agredida
5.
xplicació de tot el procediment
Recursos i serveis disponibles

Díptic informatiu i circuit envers les
agressions sexuals

Principis

Violació amb
intimidació i/o
amb violència
física

Persona que pateix
l’agressió

Punt Lila

“No em toquis la Tecla”, Punt Lila

ATENCIÓ

4.

Acorralaments

GAV Mossos d’Esquadra

Persones que hi ha a
les Festes

Tocaments
puntuals o
continus no
desitjats

Emergències 112

QUI DETECTA?

Invasió
continuada de
l’espai vital

Protocol violència masclista

Comentaris
masclistes,
lesbofòbics,
gaifòbics i
transfòbic

SIAD (Servei d’Informació i
assessorament a les Dones)

DETECCIÓ

Mirades
sexuades no
desitjades i
continuades

1

Tipus d’agressions i “intensitat” de la violència”
Mirades sexuades no desitjades i continuades.
Persona o grup de persones que no para de mirar d’una forma desagradable
1
i constant. Normalment amb una intenció de sexualitzar el cos de l’altre
generant incomoditat o per enriure’s.

2

3

4

5

6

Comentaris sexuats no desitjats o comentaris masclistes, lesbofòbics,
gaifòbics i transfòbics.
Els coneguts popularment com a “piropos” o comentaris que vagin en la
direcció de valorar el cos de les dones. També comentaris de mofa o de
menyspreu pels comportaments pel fet de ser dona, per lesbofòbia, per
gaifòbia o per transfòbia.
Invasió continuada de l’espai vital.
Comportament invasiu continuat i voluntari, generant incomoditat a la
persona o persones que ho pateixen.
Tocaments puntuals o continus no desitjats.
Tocar a una altra persona sense ser desitjat. Encara que sigui un fet puntual
també s’ha de tenir en compte.
Acorralaments.
Posar impediments perquè una persona no es pugui moure lliurement. Pot
ser exercit per un persona o per un grup de persones.
Violació amb intimidació i/o amb violència física.
Obligar a realitzar una pràctica sexual amb penetració bucal, vaginal o anal.
No hi ha desig ni consentiment per part de la persona que la pateix. Pot ser
mitjançant altres formes de violència que no només la física: violència
psicològica (intimidacions, xantatges, pressions, submissió química,...),
violència ambiental, violència econòmica, violència simbòlica, etc.
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