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PRESENTACIÓ
L’augment d’actituds sexistes i de LGTBIfòbia que es produeixen en l’espai públic i d’oci i en
esdeveniments de festa, sota el pretext de l’ambient festiu i els excessos, s’han convertit en motiu
de preocupació i també de reivindicació social, i és aquesta escalada la que ens ha dut a realitzar
aquest pla per tal de dotar al municipi d’estratègies per poder prevenir-les, abordar-les i finalment
eradicar-les.
La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista ha posat les dones al centre, com a
subjectes de dret, i ha considerat la violència masclista com una vulneració greu dels drets humans
i les llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena ciutadania, la seva
autonomia i la seva llibertat. Aquest Pla també contempla la protecció de persones lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals (en endavant, LGTBI) enfront l’gtbifòbia . El dret a la llibertat i
el respecte a la identitat són fonamentals en un estat de dret.
D’altra banda, la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, té com objecte establir i regular els
mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret de la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe
en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida i ens interpel·la a les administracions a
complir-la i garantir que les polítques públiques vagin en aquesta direcció.
El més freqüent és que les víctimes de violències sexuals siguin les dones, però aquest tipus
d’agressions les poden patir homes o dones, pel seu aspecte o comportament, en funció de la seva
identitat o condició sexual; en definitiva qualsevol persona, independentment del seu gènere, que
no segueixi els estereotips heterosexuals.
Aquest Pla serà aplicable, especialment, a totes les activitats d’oci previstes i regulades per la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives i que inclou, entre d’altres, els establiments musicals, els concerts, les festes majors i
les revetlles populars i actes assimilables.
Les lògiques patriarcals (relacions de poder, jerarquies identitàries, masculinitat hegemònica, model
de sexualitat...) propicien que es normalitzin i legitimin les agressions sexistes en un entorn de festa,
quan ens trobem en un context informal, amb possible consum d’alcohol i drogues, així com també
d’associació de la festa amb la sexualitat.
Aquesta interrelació d’elements actua, d’una banda, legitimant les conductes de les persones
agressores i, d’una altra, menystenint els possibles sentiments de malestar, protesta o resposta de
la persona agredida, fet que permet que aquestes violències quedin silenciades o minimitzades i
que revictimitzin la persona que les pateix, convertint-la en la “responsable” de l’agressió viscuda.
La convivència i complicitat de l’entorn accentuen aquestes violències.
El Pla de prevenció i abordatge de les violències sexuals a l’espai públic i als entorns d’oci, vol ser
una eina per aconseguir un municipi lliure de violències sexuals.
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MARC NORMATIU

Les normes i altres instruments jurídics que fonamenten les accions al voltant d’aquest Pla, són:
Normativa Municipal
- Ordenança municipal reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics.
Normativa Autonòmica
- Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.
- Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
- Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
- Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
- Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (Art. 93).
- Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Normativa Estatal
- Constitució Espanyola de 1978 (art. 9.2, 14 i 15).
- Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal.
- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere.
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de tracte de dones i homes (art.7).
- Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Normativa Europea
- Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, Niça, 2000.
- Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la
violència domèstica, Istambul, 2014.

Normativa Internacional
- Declaració Universal dels Drets Humans, 1948.
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- Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), Nacions
Unides, 1979.
- Declaració de les Nacions Unides sobre l’eliminació de la violència contra la dona, 1993.
- Resolució de l’Assemblea General 48/104, de 20 de desembre de 1993, publicada el 23 de febrer
de 1994.
-Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (Nacions Unides), aprovat el 13 de
desembre de 2006.
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MARC CONCEPTUAL
Què és la violència sexual? definicions, tipologies, dimensions i nivells

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) inclou en aquesta definició qualsevol acte dirigit contra la
sexualitat d'una persona i comprèn situacions com tocaments, frecs, agressions, assetjament sexual
de carrer, exhibicionisme o violacions. És una de les manifestacions de la violència de gènere més
estesa i invisible i afecta les dones al llarg de tot el seu cicle vital, tant en l'espai públic com en les
seves relacions íntimes: 1 de cada 3 dones ha viscut situacions de violència física i sexual en totes
les regions del món, inclosa Europa Occidental.

Malauradament, existeixen moltes manifestacions de violència sexual. Des del punt de vista
punible, poden classificar-se en tipologies de violències sexuals previstes al Codi Penal i tipologies
de violències sexuals no previstes al Codi Penal; aquestes darreres, es consideren però constitutives
d’infracció administrativa.
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Violències sexuals:
qualsevol acte de naturalesa sexual
dut a terme sense el consentiment
d’una de les parts.

Tipologies de violències sexuals
previstes al Codi Penal

-Assetjament sexual ( quan hi

Tipologies de violències sexuals
constitutives d’infracció
administrativa

ha

relació laboral, docent o de
prestació de serveis, continuada i
habitual)
-Abús sexual
-Violació
-Agressió sexual

-Assetjament sexual (no hi ha relació)
-Exhibicionisme obscè
-Masturbació en espais públics
-Injúria sexual
-Seguiment puntual i obscè
-Fotografiar parts íntimes de la persona
-Acorralament amb finalitats sexuals
-Altres conductes que impliquen
vexació sexual.

Font: GUIA PER A L'ELABORACIÓ DE PROTOCOLS DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D'OCI
Autor: Prado Soto, N. (Autor) / Pineda Lorenzo, M. (Autor) / Zbairi Pardillo, N. E. (Autor) / Creación positiva (Autor)
Editorial :Diputació de Barcelona
Any d'edició: 2018

Definicions de les tipologies de violències sexuals previstes al Codi Penal:

1. L'assetjament sexual (article 184 del Codi Penal)
En l’assetjament sexual com a delicte contra la llibertat sexual se sol·liciten favors de naturalesa
sexual, per al qui els sol·licita o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent o de
prestació de serveis, continuada o habitual, i amb això es provoca en la víctima una situació
objectiva i greument intimidadora, hostil o humiliant.
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Existeix però un assetjament sexual no previst al Codi penal, que estaria constituït per la mateixa
conducta descrita a l’article 184, és a dir, quan es demanen favors de naturalesa sexual, per al qui
els sol·licita o per a un tercer, que es dóna fora de l’àmbit d’una relació laboral, docent o de
prestació de serveis, continuada o habitual, i amb això es provoca en la víctima una situació
objectiva i greument intimidadora, hostil o humiliant.

2. Exhibicionisme (article 185 del Codi Penal)
La conducta de qui executi o faci executar a una altra persona actes d’exhibició obscena davant
persones menors d’edat o amb discapacitat necessitades d’especial protecció. Per tant, si els actes
d’exhibició obscena es cometen davant persones majors d’edat, es tractarà de conductes que no es
poden sancionar ni perseguir segons el Codi penal, però si per la via administrativa.

3. Agressió sexual (article 178 del Codi Penal)
Consisteix a “atemptar contra la llibertat sexual d’una persona utilitzant violència o intimidació”.
S’entén per “violència” la utilització de la força física i, per “intimidació”, la conducta de tipus
psicològic que té com a fi infondre por a patir un mal imminent i greu, o amenaces de patir-lo en la
víctima o altres persones properes a ella.
Es considera agressió sexual:
- Tocaments de naturalesa sexual, sense consentiment per part de la víctima, amb violència o
intimidació per part de l’agressor.
- Activitat sexual no desitjada per la víctima, sempre que hi hagi violència o intimidació i que no
impliqui penetració o accés carnal. Inclou obligar una persona a realitzar actes sexuals que no
comportin el contacte corporal amb l’agressor i que consisteixin a realitzar actes sexuals sobre la
mateixa víctima (tant si els fa un tercer, com si s’obliga la víctima a realitzar-los sobre ella mateixa).

4. L'abús sexual (article 181 del Codi Penal)
Tal com es recull actualment a l’article 181 del Codi penal, consisteix a fer actes que atempten
contra la llibertat i indemnitat sexuals, sempre que no s’utilitzi violència ni intimidació, però tampoc
hi hagi el consentiment lliure i vàlid de la persona agredida. Es tracta, doncs, d’una acció on es
pressiona o s’obliga algú a fer quelcom sexual que no vol fer, sense el seu consentiment.
Es considera que no hi ha consentiment vàlid quan:
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- es tracti de persones privades de sentit, o s’abusa del trastorn mental de la víctima o s’utilitzen
fàrmacs, drogues o altres substàncies que anul·lin la seva voluntat.
- l’abusador es preval de la seva situació de superioritat manifesta respecte de la víctima.
5. Violació (article 179 del Codi Penal)
Modalitat agreujada d’agressió sexual, pels casos en què, a més d’utilitzar la violència o la
intimidació, hi ha accés carnal.

La diferència jurídica entre l’agressió (i la violació) i l’abús sexual és l’ús de la violència i la
intimidació.

Tipologies de violències sexuals no previstes al Codi penal, però que es consideren constitutives
d’infracció administrativa:

● Assetjament sexual fora de l’àmbit d’una relació laboral, docent o de prestació de serveis,
continuada o habitual,
● 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 íntimes del cos d’una persona.
● Acorralament amb finalitat sexual.
● Altres conductes que impliquin vexació sexual.

Aquestes violències sexuals a l’hora de ser expressades, poden prendre diferents dimensions :
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Dimensions de les violències sexuals

DIMENSIONS

REPRESENTACIONS

Simbòlica/Ambiental

Exhibició de símbols sexistes ofensius (imatges i músiques vexatòries) que
inciten la violència vers les dones o les persones LGTBI.

Física/Sexual

Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que
incomodin, violentin o no agradin a la persona o grup que les pateix.

Verbal

Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol altre
comportament hostil com insults, burles, comentaris despectius sobre la
persona, floretes(“pirops”) indesitjades… que tenen per objectiu ridiculitzar a
les dones o els relacionats amb la identitat de gènere.

Font: Protocol per un espai públic, d’oci i festiu lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques
(Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).
Entre les dimensions que prenen les violències sexuals es troben diferents nivells.
Nivells de les violències sexuals

El nivell 1 és aquell en què pot intervenir qualsevol agent implicat en el protocol i en què només
s’avisarà a la policia local si així ho demana la persona afectada. A partir
dels nivell dos, incloent el nivell 3, la intervenció anirà destinada a la policia local. Entenem el
nivell 3 com el més greu i perillós per la integritat tant de la persona agredida com de la resta
de persones assistents a l’espai públic i/o d’oci.
Tipus

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Violència

Insultar, escridassar, fer

Amenaçar, fer xantatge,

Amenaçar de mort,

psicològica

burles sexistes, jutjar la

fer comentaris sobre

amenaçar amb el suïcidi...

vida sexo-afectiva,

l’aparença...

menysprear...
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Violència física

Envair l’espai, intimidar,

Immobilitzar, arraconar,

fer tocaments NO

escopir, estirar els

sexuals no desitjats,

cabells, perseguir...

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

donar empentes...
Violència sexual

Tocaments sexuals no

Exhibicionisme sexual,

desitjats, assetjament

violació (no només

per orientació sexual,

penetració), xantatge i/o

imposició de pràctiques

amenaça per imposar

sexuals no segures...

pràctiques sexuals...

Bavosejar, mirades,
comentaris sexuals no
desitjats...

Violència

Colpejar objectes,

Colpejar fort o llençar

Cremar objectes, fer mal a

ambiental

cosificar, fer ús de

objectes, aïllar...

persones estimades, fer mal

llenguatge sexista...

als animals de companyia...

*EN CAS QUE ES TRACTI D’UNA AGRESSIÓ LLEU ES RESPECTARÀ LA DECISIÓ DE LA PERSONA
AGREDIDA D’ACTIVAR O NO EL PROTOCOL ( NIVELL 1)
*EN ELS CASOS GREUS (NIVELL 2)

I MOLT GREUS (NIVELL 3 ) S’ACTIVARÀ EL PROTOCOL

D’ACTUACIÓ.
Font: Protocol per un espai públic, d’oci i festiu lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques
(Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).

Espais d’intervenció
ESPAI PÚBLIC: és aquell espai de propietat pública, "domini" i ús públic, separat formalment de la
propietat privada. Més enllà de la mobilitat, a l’espai públic hi conviuen intensament moltes altres
activitats d’oci, de mercat i de festa i és el lloc de trobada, de convivència, coexistència o de
conflicte entre persones i grups de totes les edats i procedències. També és a l’espai públic on es
manifesta el grau de cohesió social dels nostres pobles, barris i ciutats. A l’espai públic del nostre
municipi és on s’hi desenvolupa la vida ciutadana i, per tant, està sotmès a tensions intrínseques a
la seva funció, les quals requereixen negociació contínua, tolerància i respecte.
ESPAI FESTIU I D’OCI:

és aquell on es desenvolupa l’acte festiu o d’oci, és a dir, la zona que

delimita la festa o àrea d’influència de l’espai d’oci.
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Cal també tenir en compte els entorns festius i d’oci, que són els llocs que envolten l’espai festiu i
d’oci i que tot i estar menys concorreguts formen part de l’espai festiu i d’oci i és on el perill de patir
una agressió augmenta.
En les violències sexuals en els àmbits festius i d’oci es donen dues dimensions interrelacionades
que actuen sobre la problemàtica, les lògiques heteropatriarcals i el context específic d’oci, les quals
incideixen normalitzant les agressions sexistes:
a) Lògiques patriarcals:
●
●
●
●

Relacions de poder
Jerarquies identitàries
Masculinitat hegemònica
Model de sexualitat

b) Entorns festius i d’oci :

● Context informal
● Consum d’alcohol i drogues
● Associació festa/sexualitat

DIAGNOSI
Part descriptiva
La població total empadronada a Tortosa, és de 34159 persones de 84 nacionalitats diferents, de
les quals 16970 estan empadronades amb el gènere masculí, i 17189, amb el gènere femení. El
municipi de Tortosa compta amb 3 EMD i 2 pedanies.
Al municipi hi ha diferents associacions i entitats que tenen una llarga trajectòria, en concret de les
entitats relacionades amb el món associatiu de les dones algunes estan constituïdes des de l’any
1995. Actualment hi ha vuit associacions de dones: l’associació de dones de Jesús, del barri del
Roser (Ferreries), Reguers, la Unió, Vinallop, Bítem, Remolins i BIDA (associació de dones per a la
igualtat del gènere i el benestar).
Totes elles realitzen activitats dirigides a les seves sòcies i algunes associacions com la de Jesús i
Ferreries són molt actives i dissenyen un programa anual d’activitats i sortides culturals. Tot i això,
un dels aspectes rellevants d’aquest teixit associatiu, és que cap de les associacions, ofereix
activitats amb perspectiva de gènere i de prevenció cap a la violència masclista. Això ens demostra
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que no hi ha prou consciència de la necessitat de treballar aquests aspectes en l’àmbit associatiu.
Caldria doncs, treballar amb aquesta línia amb les associacions de dones i entitats.
A banda, hi ha constituïdes una vintena d’associacions de veïns, moltes d’aquestes, vinculades a les
associacions de dones, des de les quals es treballa per visibilitzar, millorar i dinamitzar el barri o
zona a la qual pertany l’associació en concret.
El municipi de Tortosa compta a més, amb associacions culturals com ara musicals, de correfocs, de
joventut i esportives que desenvolupen les seves activitats, en l’entramat cultural de la ciutat.
Existeixen dues entitats feministes que s’anomenen “Vaga feminista” i “Llibertes” i un col·lectiu per
la diversitat sexual i afectiva que s’anomena “LGTeBRE”. A més, l’Ajuntament disposa d’un pla per la
diversitat sexual, afectiva i de gènere (2018-2021), eina que serveix per dinamitzar les accions
necessàries per visibilitzar al col·lectiu, i promoure la igualtat d’oportunitats, així com la no
discriminació per raó de gènere al municipi.
En aquesta mateixa línia, anomenar que es va crear al 2019, el SAI Tortosa (Servei d’atenció
integral) per a les persones del col·lectiu LGTBI, que ofereix informació, atenció i assessorament en
l’àmbit de la diversitat sexual, així com formació i sensibilització relacionat amb aquest tema.

ZONES D’OCI
La zona d’oci nocturn de Tortosa està situat a la zona de l’eixample i de la pujada a la Simpàtica, on
hi ha concentrat més número de pubs, especialment amb el local El Carrer de l’Habana, i a
Ferreries, amb el Moet. Cal fer constar que hi ha mancança d’espais d’oci nocturn i que si el jovent
surt de la ciutat, i més en el període d’estiu, Amposta, L’Ampolla i La Ràpita, són alguns dels seus
destins.
FESTES
●

La segona quinzena de juliol se celebra la Festa del Renaixement de Tortosa durant quatre dies (de
dijous a diumenge). A la festa hi participen més de 3.000 persones vestides d’època i s’hi
ofereixen una seixantena d’espectacles diaris, amb més de 500 actors i actrius o músics
participants. La festa és concentra al nucli històric de Tortosa, especialment als barris de Remolins,
Rastre i Centre, i amb menys intensitat al barri de Santa Clara. Un dels elements de la festa són les
tavernes de la Ruta de Saboga, on es pot menjar i beure fins una mica més de la mitja nit, però hi ha
uns espais que són els espais de la festa nocturna, i es troben ubicats a les tavernes de les
Avançades de Sant Joan on la festa dura fins que surt el sol i, de manera informal, l’espai de la
pujada a les Avançades, que s’ha convertit en un espai de gran aglomeració de jovent. En aquests
espais és on es dona el “botellón” entre els i les joves.

PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
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●

Festes patronals de La Cinta: La Festa Major de Tortosa se celebra en honor a la seva patrona la
Mare de Déu de la Cinta, té el seu inici el dissabte anterior al cap de setmana del primer diumenge
de setembre, dia en què se celebra la proclamació de les pubilles i pubilletes i el pregó de la Festa
Major. Les Festes de la Cinta, com popularment s’anomenen, se celebren durant cinc dies, de dijous
al primer dilluns de setembre. Els espais de la festa són múltiples, però els vinculats als espectacles
nocturns, es concentren al Parc Teodor González, on es fan els concerts amb un format més juvenil,
i la plaça de l’Auditori, on es fan els balls més tradicionals amb orquestres i taules, menys un dia,
que es fa l’espectacle d’Imagina Ràdio, que és el dia que més tard acaba l’actuació. L’espai informal
on s’agrupen les i els joves per a fer el “botellón” i continuar la festa és al voltant del parc,
especialment al passeig de Ribera on poden tindre els cotxes o les motos aparcades.
Desprès estan les Festes de la majoria de barris de la ciutat que es celebren durant l’estiu amb
diferent repercussió. Les que comptem amb més participació són les de Ferreries i Remolins.
També hem de tindre en compte que en diferents dates senyalades també es fan revetlles o
celebracions populars o de pagament amb molta afluència, com a Sant Joan, Cap d’any,
Carnestoltes...

15

PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
A L’ESPAI PÚBLIC I EN ENTORNS D’OCI I FESTIUS

Part subjectiva (anàlisi qualitativa)

Per tal de comprendre les dimensions d’aquesta realitat social al nostre municipi, s’ha realitzat una
diagnosi qualitativa analitzada en funció del treball i col·loquis realitzats.

1
2
3

Tallers a 8 grups de diferents Instituts del municipi i graus del campus
Terres de l'Ebre de l' URV.
Edats compreses entre els 15 i 36 anys.
annex1
Col·loqui amb entitats de dones i col·lectiu LGTeBre.
Edats compreses entre els 25 i 70 anys.
annex 2

Col·loqui amb personal tècnic de Salut, Joventut i Socioeducatius del
Municipi.
Edats compreses entre 25 i 60 anys.
annex 2

El mètode de treball que hem utilitzat per assolir els resultats que presentem en aquesta apartat ,
ha combinat diverses eines i metodologies per realitzar un treball de recollida i anàlisi de la part
subjectiva i vivenciada dels diferents protagonistes: (1) els i les joves, (2) entitats i associacions
vinculades al gènere, (3) recursos tècnics de joventut, salut i socioeducatius.
Percepció dels i les joves de les situacions de violència sexual a l’espai públic i a l’oci.

Hem realitzat tallers a centres educatius de secundària, de formació professional i universitat (INS
C. Despuig, INS Dertosa i INS de l’Ebre i a la URV Campus Terres de l’Ebre), on hem emprat tres
eines: una dinàmica, un qüestionari i un posterior col·loqui. (podeu veure l’enquesta a l’annex 1.1 ).
El total de persones participants van ser 189, de les quals 121 són de gènere femení i 68 de gènere
masculí d’edats compreses entre els 15 i 36 anys. Les edats que més predominen són els nois de
15 anys i les noies de 16 anys.
Les festes que més participen són les festes majors de la Cinta i el Renaixement ,i durant aquestes,
la sensació d’inseguretat que perceben les noies, és molt més alta que la dels nois.
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Els espais concrets on diuen que han patit o han vist alguna violència sexual, són molt diversos,
Col·legi de Jesús, carretera de Roquetes a Ferreries, Pavelló de Remolins, Auditori Felip Pedrell, els
voltants del Carrer de l’Habana, Carrer Sant Blai, Plaça Alfons, estació de Renfe i els voltants,
estació de la Hife i els voltants, el barri del Rastre, passeig de Ribera, a la Plaça Agustí Querol,
voltants del Carrer Cervantes, les dues baixades del Pont Roig, pont de l’Estat, bars propers al
Mercadona de Ferreries i edifici Orleans. D’entre els quals, destaquen:
-A la discoteca Karibú i el seu entorn.
-A les Festes de la Cinta, a l’entorn del parc, zona dels lavabos, zona d’atraccions, al Passeig de
Ribera i a les festes del Renaixement, majoritàriament a les avançades de Sant Joan.
-Al parc Teodor Gonzàlez.
En canvi quan es pregunta, quins espais o zones generen més inseguretat a les noies són el Parc
Teodor González, Barri del Rastre, Remolins i Carrer Sant Blai, dels quals ni al barri del Rastre ni
Remolins, no han sortit en cap cas en zones on han patit o han vist alguna agressió.
Els fets que desencadenen aquesta inseguretat per part de les noies, són anar soles i els carrers
poc il·luminats i el motiu que els hi genera inseguretat, és patir una agressió sexual, pel fet de ser
dona.
En el cas dels nois, aquesta inseguretat es tradueix en por a patir un atracament i el lloc que
anomenen sentir-se més insegurs, és al barri del Rastre. Aquest fet, i el que hem comentat abans de
les noies, sol anar lligat als rumors i a la estigmatització d’un barri, on hi ha la percepció subjectiva
de que el major nombre de fets delictius es produeixen al barri del Rastre, i amb les dades
objectives, això no és cert.
Quan es produeixen aquestes violències, les reaccions més habituals amb la finalitat de que
l’agressió pare, és o bé ignorar a l’agressor o bé tenir un comportament “borde” amb l’agressor. En
la majoria de casos no hi ha cap tipus de relació amb la persona agressora.
Tipus de violències sexuals que reconeixen les joves i els joves són: comentaris sexuals, bromes
masclistes, mirades sexuades, insistència en una petició, invasió de l’espai vital i acorralament.
Destaquem algunes de les reflexions que les joves i els joves fan al voltant de la violència sexual.
(a) El tema de la racialització tant dels agressors com de les víctimes, ja que molts cops, les
noies mostren recel de col·lectius de joves d’altres orígens i a la vegada, noies d’origen
marroquí verbalitzen que senten que són més propenses a les violències sexuals, pel seu
origen.
(b) (2) La normalització de la majoria de violències sexuals, com per exemple els acudits
sexistes, agressions verbals, mirades sexuades… fa que sigui poc habitual el rebuig
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d’aquestes actituds.
PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
A L’ESPAI PÚBLIC I EN ENTORNS D’OCI I FESTIUS

(c) El canvi dels estereotips i del fi del model patriarcal no es donarà si no hi ha un canvi de
model de societat, i es vincula a un diferent model d’educació i als valors que se’n deriven.
(d) Hi ha sensació d’impunitat i poca eficàcia de la justícia en els casos d’agressions sexuals.
Aquesta sensació té un impacte negatiu alhora de fer denúncies.
(e) Es vincula la percepció de més seguretat a la existència de més presència policial i més
il·luminació.
(f) El fe de que hi hagi més aglomeració de persones en l’àmbit de festa, la importància de
regular aquests comportaments, amb un pla de prevenció i abordatge.

Percepció de les entitats de les situacions de violència sexual a l’espai públic i a l’oci.

Es va realitzar una trobada de dones per poder conèixer quina percepció es té de la violència sexual.
En aquesta trobada van participar 5 entitats de dones de diferent objectiu i 1 de LGTBI+.
D’aquest treball, es va arribar a les següents conclusions:
(a) Falta pedagogia en l’àmbit de l’educació sobre les violències sexuals, remarcant que hi ha
poca consciència del masclisme entre el jovent, que hi ha molts comentaris normalitzats
masclistes en general a la població. El masclisme present en la societat, fa difícil la
coherència entre el que se’ls intenta transmetre al jovent amb tallers o xerrades des de
l’escola o inclús a les pròpies famílies
(b) El fàcil accés que sol haver per part dels menors a les begudes alcohòliques i el consum de
substàncies tòxiques, no ajuden a la consciència col·lectiva de la permissivitat que existeix,
enfront les conductes masclistes i a que més solen ser “tapades” amb l’excusa del consum,
per part del jovent. Referent a aquest punt, les persones participants van exposar que les
accions que es poden plantejar per revertir aquest fet, passa per la formació del jovent a les
escoles i instituts, oferir alternatives d’oci i més control en la venda de begudes
alcohòliques.
(c) Existeix més inseguretat als entorns de la festa, als pàrquings, descampats, etc... i més
agressions després de la festa, als llocs més foscos o amb menys gent. .Per intentar
disminuir aquestes situacions de sensació de perill i inseguretat, el grup va proposar posar
els lavabos en llocs més visibles i amb més il·luminació, així com també, més controls
policials al voltant de la festa I al finalitzar la festa.
(d) La importància de les xarxes socials per al jovent i ens trobem en què hi ha molta difusió de
contingut sexual de caràcter masclista.
(e) En l’oci privat hi ha masclisme
(f) El col·lectiu LGTBI s’autocensuren al expressar-se i perceben discriminació i agressions
sexuals degut a la orientació sexual que tenen
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D’altra banda, es va treballar tot el tema de propostes de les quals destaquem:
●

Col·locació de diferents punts lila en ambients festius i de concentració de gent.

●

Tenir en compte el lloc on es realitza la festa.

●

Més control amb les begudes alcohòliques.

●

Més sensibilització als centres educatius i més treball amb les famílies,

●

Formació als agents de seguretat que treballen en pubs i discoteques.

●

Més presència policial als voltants de les festes.

●

Realització de tallers pràctics amb el jovent sobre violències sexuals.

●

Promoció de cartells als locals, on posi “local lliure de violències sexuals” i “espai lliure de
LGTBIfòbia”.

Percepció dels recursos tècnics de joventut, salut i socioeducatius de les situacions de violència
sexual a l’espai públic i a l’oci.

(a) Amb l’excusa de la festa, hi ha un abús de substàncies tòxiques i consum d’alcohol que
accentua la sexualització, Molts cops el jovent accedeix a consumir per tal de desinhibir-se i
poder d’aquesta manera “amagar” el seu caràcter introvertit o insegur, que fa que busquin
en l’alcohol o drogues, aquella qualitat del seu caràcter que pensen els ajudarà a conèixer
nois i noies.
(b) Els mitjans de comunicació són sexistes, hi ha una violència estructural i una publicitat
sexista que no ajuda a realitzar un canvi en la societat i tots els ímputs que reben de les
sèries i pel·lícules, té a veure amb un model sexista androcèntric. Malauradament encara
existeix el concepte de “vendre més i guanyar més” utilitzant la cosificació i sexualització de
la dona, als mitjans de comunicació.
(c) Relacionat amb l’anterior, es va anomenar la vestimenta sexualitzada dels cambrers i
sobretot cambreres, (de manera obligatòria) als bars i discoteques.
(d) Es va exposar l’existència de rols de gènere sexualitzats, les insinuacions, els comentaris
sexistes, la intimidació, els tocaments, la invasió de l’espai físic, les mirades intimidants, les
persecucions quan vas sola, etc..tot això relacionat amb una normalització d’actituds
masclistes i la normalització de control entre les parelles, per part de l’home, entre els més
joves.
(e) Per últim, altres aspectes a tenir en compte que van sorgir, van ser el xoc cultural que
pateixen les persones d’altres països, donat que es percep que augmenta el sexisme.
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(f) També es va assenyalar que les parelles homosexuals, són increpades en els espais
festius.

El que es va proposar per treballar i millorar aquesta realitat va ser:
● Promoure campanyes que posin el focus amb l’agressor i no en la víctima.
● Informar a la gent de les barres de pubs i discoteques i de com afecta aquesta sexualització
en tots els àmbits.
● Fer més cursos i formacions d’empoderament a les noies joves, formació al professorat per
donar eines de com actuar davant d’una detecció d’agressió sexista.
● Comptar amb un punt lila que pugui sensibilitzar i prevenir aquests aspectes en els espais
festius.
● Treballar amb les famílies per a que aquesta prevenció i sensibilització tingui sentit.
● Més espais de reflexió, on tothom pugui tenir l’oportunitat d’escoltar, intervenir i interactuar
amb persones d’altres orígens.
● Campanyes de divulgació i sensibilització per promoure els rols de gènere i les seves
implicacions.

Conclusions

La violència sexual no deixa de ser una expressió més de l’estructura patriarcal, de la violència
masclista, i per tant de la configuració dels poders i els rols a la nostra societat. Aquests rols, que
estan clarament diferenciats, no es valoren de la mateixa manera, i això fa que tinguem interioritzat
un ordre simbòlic patriarcal, que normalitza o accepta situacions clarament punibles i denunciables.
En quasi tots els espais que hem treballat hem trobat dubtes, disculpes i normalització de
conductes clarament masclistes i tipificades com a violència sexual. Evidentment són les conductes
més “lleus” però també les més nombroses, les que es donen en la quotidianitat de moltes
persones, i molt relacionat amb la violència simbòlica. Aquesta violència, té un gran impacte en la
composició ideològica i imaginària del rol home-dona que acaba alimentant les violències contra els
dones.

Per això en els diferents col·loquis el tema de la formació, l’ educació, el paper de les xarxes socials i
els mitjans de comunicació, amb especial èmfasi amb la publicitat, ha sortit com a clau a l’hora de
prevenir aquestes conductes. Hem de treballar la part educativa, però amb especial atenció a la
construcció de la masculinitat i feminitat en les diferents espais simbòlics que acaben sent els que
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construeixen la imatge d’una societat. En definitiva, no podem prevenir la violència sexual si no
generem les relacions d’igualtat i de respecte a la diversitat, enlloc de generar relacions de poder i
d’abús entre els diferents rols de la nostra societat.

Tal com diu el Protocol per a l’Abordatge de la violència masclista a les Terres de l’Ebre, quan parla
dels eixos d’intervenció, la violència masclista requereix una atenció integral. Això comprèn quatre
eixos bàsics d’intervenció que són: la prevenció, la detecció i la recuperació i reparació.

Prevenció
S’entén per prevenció el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la
problemàtica de la violència masclista mitjançant la reducció dels factors de risc. La prevenció evita
així la seva normalització. Les actuacions preventives han de considerar tant les situacions en què
encara no s’han manifestat les situacions d’abús, per tal d’actuar a l’avançada, especialment entre
la població jove, com aquells casos en què ja s’han donat situacions de violència, per evitar-ne la
cronicitat.
Un dels objectius de la prevenció és poder sensibilitzar la ciutadania, i especialment les dones, que
cap forma de violència és justificada ni tolerable, entenent la sensibilització com el conjunt
d’accions pedagògiques i comunicatives encaminades a generar canvis i modificacions en
l’imaginari social que permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista.

Detecció
S’entén per detecció la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que
permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència sexual. La detecció permet conèixer
les situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat.

Atenció
S’entén per atenció el conjunt d’accions destinades a una persona per tal de facilitar la
superació de les situacions o conseqüències generades per la violència sexual, tot garantint la
seguretat i facilitant la informació necessària sobre els recursos i/o procediments necessaris per a
la resolució de la situació. S’ha de vetllar per tant, que tant les habilitats personals i professionals
dels equips, com els instruments tècnics imprescindibles, facilitin una atenció de qualitat i evitin la
victimització secundària.

21

PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
A L’ESPAI PÚBLIC I EN ENTORNS D’OCI I FESTIUS

Recuperació
S’entén per recuperació l’etapa del cicle personal i social que fa una dona que ha viscut
situacions de violència, mitjançant la qual es produeix el restabliment dels àmbits danyats per
la situació viscuda .En definitiva, la reparació esdevé la forma en què el conjunt d’actors socials
contribueixen al procés de recuperació de les dones que han viscut situacions de violència sexual,
en el nostre cas.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PLA

Objectiu general:

Promoure un municipi igualitari, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries.

Objectius específics:

-

Articular una actuació homogènia i coordinada que permeti millorar la resposta
municipal, davant les situacions de violències sexuals.

-

Sensibilitzar i prevenir respecte a les actituds sexistes i discriminatòries.

-

Donar una resposta col·lectiva, amb corresponsabilitat davant una agressió i/o
discriminació sexista.

-

Potenciar espais que fomentin les relacions segures, consentides, lliures i
igualitàries .

-

Formar i sensibilitzar els col·lectius i els agents implicats que poden col·laborar en el
Pla, amb especial atenció a les festivitats en què hi ha una gran aglomeració de
persones.

-

Generar una resposta institucional que abordi les violències sexuals, d’acord amb la
Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

-

Generar una resposta institucional que abordi les violències sexuals, d’acord amb la
Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals, i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
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PLA D’ACCIÓ
A partir de les problemàtiques manifestades a la diagnosi, s’han definit objectius específics que
articulen les intervencions a realitzar i que consten com a actuacions del pla d’acció.
El pla d’acció s’articula en 4 línies estratègiques: prevenció i sensibilització, detecció, atenció i
recuperació.

Problemàtica

Objectiu específic

Acció

Desconeixement del pla municipal

Difondre el Pla PAVS

Acció 1

Manca de competències en l’àmbit del Pla

Formar i capacitar

Acció 2

L1. Prevenció i sensibilització

Males praxis en gestió d’establiments en l’àmbit
Aplicar bones pràctiques
del Pla

Acció 3

Percepció tolerable envers les VS en contextos
de festa i d’oci

Sensibilitzar sobre les VS

Acció 4

Manca de competències en persones clau

Formació/capacitació de personal
referents

Acció 5

Sensació d’inseguretat en l’espai públic en
determinades zones de la ciutat

Augmentar la percepció de seguretat

Accions
6i7

Inexistència de regulació municipal sobre VS

Incorporar les VS d’entre les
infraccions contemplades a les
ordenances municipals

Acció 8

Invisibilitat i tolerància de les VS

Visibilitzar missatges contra la
tolerància davant les VS

Acció 9

Necessitat de declarar el rebuig a les VS com a
principi rector de les relacions personals

Rebutjar explícitament les VS en
actes de la festa

Accions
10 i 11
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L2. Detecció
Imatges/missatges socials que reforcen i
perpetuen el sistema patriarcal

Garantir imatges i llenguatge no
masclista en la difusió de missatges

Accions 1
i2

Manca d’avaluació contínua sobre la presencia i Avaluar periòdicament la exigència de Acció 3
l’evolució de les VS al municipi
lluita envers les VS
Necessitat d’implementar control sobre les VS
en esdeveniments de Festa I entorns d’oci

Detectar i actuar enfront la presencia
de VS

Acció 4

L3. Atenció
Informar i assessorar
Falta d’un punt Lila* aquesta acció s’adaptarà
al moment actual de pandèmia que estem vivint

Acció 1

Inseguretat en els espais que envolten els
escenaris principals de la Festa

Augmentar el control i vigilància

Acció 2

Falta de mecanismes d’acció i de reacció
enfront els possibles perills i/o agressions que
es produeixen el els espais de la Festa i els seu
entorn.

Activar grups de vigilància i sistemes
de comunicació ràpida amb POL

Accions
3i4

Cal establir mecanismes de resposta coneguts i
compartits

Elaborar protocol/circuits d’actuació

Acció 5

Necessitat de disposar d’espais nocturns
segurs que ofereixen ajut i col·laboració

Identificar i crear una xarxa
d’establiments col·laboradors

Acció 6

Inseguretat percebuda en el retorn al domicili

Establir punts de partida d’itineraris
segurs i compartits.

Acció 7

Assegurar l’atenció especialitzada a
persones agredides

Acció 1

L4. Recuperació
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L1: Prevenció i sensibilització: Les accions de prevenció i sensibilització van destinades a formar,
capacitar i sensibilitzar tots els agents que formen part de l’espai públic i de l’oci i a tota la
ciutadania en general, en temes de violència sexual, agressions sexistes i discriminacions per raó de
sexe, gènere i/o orientació sexual.

ACCIONS PREVENTIVES ABANS DE L’OCI
ACCIÓ 1

Difusió del Pla

Descripció

Difusió del Pla a la ciutadania de Tortosa.
Mitjançant una falca a Radio Tortosa, el material de campanya (amb
diverses llengües i materials adaptats) i penjant el Pla al web de
l’Ajuntament de Tortosa.
Mitjançant sessions de difusió.

Responsables de l’acció

Ajuntament de Tortosa/ Radio Tortosa

Temporalització

1r Trimestre

Pressupost

Mitjà

Indicadors d’avaluació

● Pla visible i accessible al web de l’Ajuntament.
● Nombre de sessions
● Nombre d’assistents

ACCIÓ 2

Formació i sensibilització adreçada a totes les persones que formen part
activa del Pla
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Descripció

Formació per a les persones que formen part activa del protocol:
● Personal de l’oci privat (propietaris/es, cambrers/es i personal de
seguretat i de control d’accessos.
● Personal de les tavernes de la Festa del Renaixement.
● Personal de les barres de les Festes Majors de la Cinta, i de les
festes de barris i pedanies.
● Personal d’empreses de seguretat
● Policia Local de Tortosa.
● Personal de l’Ajuntament de Tortosa.
Aquesta formació comprendrà l’àmbit de la violència masclista i de les
violències sexuals i tindrà com a objectius:
● Conèixer el Pla de prevenció i abordatge de les violències sexuals
en espais públics i d’oci.
● Sensibilitzar tot el personal en quant a violències sexuals i
LGTBIfòbia.
● Capacitar en els principals conceptes i casuística.
● Saber detectar i prevenir possibles casos.
● Disposar d’eines per a intervenir.
● Saber atendre i actuar tant amb les persones afectades com amb
les persones presumptament autores.

Responsable de l’acció

Empresa de Formació especialitzada

Temporalització

2 primers anys

Pressupost

Alt

Indicadors d’avaluació

● Nombre de formacions realitzades.
● Nombre de persones que assisteixen a la formació.
● Enquesta de satisfacció de les persones participants.

ACCIÓ 3

Elaboració i difusió d’un manual de bones pràctiques dirigit al personal de
barres de Festes Majors, Renaixement i locals d’oci privat
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Descripció

. Elaborar un manual de bones pràctiques adreçat al personal que forma
part activa de l’oci nocturn i d’esdeveniments festius

Responsables de l’acció

Festes.

Temporalització

6 mesos

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Percentatge de manuals distribuïts sobre total de locals d’oci,
barres de Festes majors i de Renaixement
● Recull de bones pràctiques dutes a terme pels locals d’oci privat.

ACCIÓ 4

Taller de sensibilització per a les penyes de les Festes Majors de la Cinta

Descripció

Sessió de sensibilització en l’àmbit de les violències sexuals i espai de
diàleg entre les diferents penyes. Aquest taller constarà com una prova de
penyes i serà puntuable.

Responsable

Ajuntament de Tortosa.

Temporalització

Dies abans de les Festes

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de persones que assisteixen al taller.
● Satisfacció a les persones participants.

ACCIÓ 5

Formació específica dels agents referents de les penyes i els organitzadors
del circuit de penyes de les Festes Majors de la Cinta. (Formació en
violències sexuals i mediació comunitària)

Descripció
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Tallers de capacitació de 5 hores de durada entre referents de cada penya.
Aquesta formació específica consistirà en la capacitació de les persones
voluntàries i sensibilitzades per portar a terme la tasca d’agents actius i
itinerants en la prevenció, detecció i suport a les persones afectades per
les violències sexuals en el marc de les festes Majors de la Cinta.
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Responsable de l’acció

Empresa de formació especialitzada

Temporalització

1r any

Pressupost

Mitjà

Indicadors d’avaluació

● Nombre d’agents referents que assisteixen a la formació.
● Satisfacció de les persones assistents.

ACCIÓ 6

Millora la Il·luminació de la zona dels banys dels espais festius

Descripció

Augment del nivell de la il·luminació de l’espai on s’instal·len els banys dels
diferents esdeveniments festius.

Responsable de l’acció

Area d’espai públic de l’Ajuntament de Tortosa

Temporalització

Durant tota la vigència del pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre d’espais de banys en els que s’augmenta el nivell de la
il·luminació.

ACCIÓ 7

Millorar la il·luminació dels entorns festius

Descripció

Augment del nivell de la il·luminació en els espais annexes a la zona central
de celebració dels diferents esdeveniments festius.

Responsable de l’acció

Area d’espai públic de l’Ajuntament de Tortosa

Temporalització

Durant tota la vigència del pla

Pressupost

Mitjà

Indicadors d’avaluació

● Nombre d’espais annexes a la zona central de celebració dels
diferents esdeveniments festius en els que s’augmenta el nivell de
la il·luminació.
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ACCIÓ 8

Inclusió de supòsits d’infracció administrativa a l’ordenança municipal del
bon ús de la via pública i els espais públics en relació als casos
d’assetjaments sexuals i agressions sexistes

Descripció

Incorporació, en el marc del conjunt de les infraccions i les sancions de
l’ordenança dels bon ús de la via pública i els espais públics, de les
conductes punibles administrativament relacionades amb l’assetjament
sexual i les agressions sexistes.

Responsable de l’acció

Unitat de Governació de l’Ajuntament de Tortosa i Policia Local

Temporalització

1r any

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Aprovació de l’ordenança

ACCIONS PREVENTIVES DURANT L’OCI

ACCIÓ 9

Difusió de la campanya “Mira-t’ho com vulgues...Només sí és sí” a tots els
espais festius del municipi de Tortosa

Descripció

Difusió de la cartelleria dissenyada amb el lema de la campanya “Mira-t’ho
com vulgues...Només sí és sí” i del flayer per a la ciutadania amb un
esquema del circuit d’actuació a seguir en cas de presenciar o patir
violència sexual. amb diferents llengües i materials adaptats (annex 6).
Difusió d’altres elements de merchandising

Responsable de l’acció

Festes

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Mitjà

Indicadors d’avaluació

● Nombre de cartells repartits.
● Nombre de flayers repartits.
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ACCIÓ 10

Lectura d’un manifest amb intenció de rebutjar qualsevol agressió sexista
i/o discriminatòria

Descripció

Lectura d’un manifest en actes escollits

Responsable de l’acció

Alcaldia

Temporalització

Durant tota la vigència del pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de vegades que es llegeix el manifest.
● Actes on es llegeix el manifest.

ACCIÓ 11

Lectura per part dels grups musicals, d’un manifest de rebuig de qualsevol
agressió sexista i/o discriminatòria.

Descripció

Manifest llegit pels grups musicals com a suport a la campanya i rebutgin
públicament qualsevol tipus de violència sexual.

Responsable de l’acció

Festes

Temporalització

Durant tota la vigència del pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de grups musicals que rebutgen públicament aquestes
actituds sobre el total de grups participants.
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L2: Detecció: Les accions de detecció aniran encaminades a visibilitzar i corregir aquelles pràctiques
sexistes i discriminatòries que es desenvolupen en l’àmbit de l’oci nocturn.
ACCIONS DE DETECCIÓ ABANS DE LA FESTA
ACCIÓ 12

Servei gratuït de revisió de cartelleria

Descripció

Oferiment de servei gratuït per a la revisió dels missatges discriminatoris de
la cartelleria i altres productes de difusió destinada a esdeveniments festius
i d’oci

Responsable de l’acció

Ajuntament de Tortosa

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de locals que utilitzen aquest servei.
● Nombre de revisions dutes a terme per aquest servei.
● Nombre de cartelleria sexista detectada amb aquest servei.

ACCIÓ 13

Detecció dels espais d’oci privat que continuïn perpetuant imatges i/o
promocions sexistes

Descripció

Revisió periòdica de productes de publicitat i difusió d’esdeveniments
festius i d’oci per tal de detectar missatges discriminatoris

Responsable de l’acció

Ajuntament de Tortosa

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

ACCIÓ 14

● Nombre de deteccions d’espais privats que perpetuen imatges i/o
promocions sexistes.

Avaluació sobre violències sexuals i la seva evolució entre el jovent del
municipi
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Descripció

Realització anual d’una enquesta sobre violències sexuals entre joves dels
instituts i centres educatius del municipi, acompanyada d’una sessió de
conscienciació i de diàleg al voltant de la lluita contra les violències sexuals.

Responsable de l’acció

Coordinadora del SIAD i Tècnica de salut de l’Edifici Jove Lo Carrilet.

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de grups d’alumnat participants.
● Nombre d’enquestes realitzades.
● Nombre de deteccions de violència sexual entre el jovent.
● Nombre de persones derivades a serveis especialitzats.
● Comparativa del resultats de les enquestes realitzades amb els
resultats de les enquestes dels anys anteriors.

ACCIONS DE DETECCIÓ DURANT LA FESTA

ACCIÓ 15

Detecció i control de les violències sexuals que hagin ocorregut durant la
festa per part dels agents referents formats entre les penyes participants

Descripció

Detecció i registre de la informació més rellevant de qualsevol conducta no
tolerable en l’espai festiu per les persones referents formades en aquest
àmbit, membres de les penyes de les Festes de la Cinta

Responsable de l’acció

Agents referents de les penyes

Temporalització

Festes Majors de la Cinta

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de violències sexuals detectades pels agents referents.
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L3: Atenció: Aquestes accions aniran encaminades a disminuir la sensació d’inseguretat en els
espais festius a l’hora que reduïm les probabilitats d’agressions sexistes.

ACCIONS D’ATENCIÓ DURANT LA FESTA
ACCIÓ 16

Creació i implantació d’un PUNT LILA a les festes del Municipi

Descripció

Implantació d’un espai de referència de la Festa d’informació i
assessorament de les violències sexuals durant les Festes de la Cinta i la
Festa del Renaixement.

Responsable de l’acció

Ajuntament de Tortosa

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Alt

Indicadors d’avaluació

● Nombre de persones que s’apropen al punt a buscar informació.
● Nombre d’intervencions realitzades.

ACCIÓ 17

Augment del personal de seguretat en els entorns dels principals escenaris
festius

Descripció

Els entorns de la festa, que acostumen a ser les zones més problemàtiques,
estaran dotats de més vigilància per tal de prevenir qualsevol conducta no
desitjada i per tal d’actuar, en el cas que sigui necessari, de la manera més
ràpida i efectiva possible.

Responsable de l’acció

Policia Local i Seguretat privada.

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla
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Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de personal itinerant destinat als entorns festius.
● Nombre de conductes no adequades detectades als entorns festius.

ACCIÓ 18

Disposar d’una unitat mòbil de la Policia Local a les Festes Majors de la
Cinta i a la Festa del Renaixement

Descripció

S’habilitarà una unitat mòbil per tal de donar resposta als possibles
conflictes de manera immediata.

Responsable de l’acció

Policia Local

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

ACCIÓ 19

● Nombre de cassos atesos per la unitat mòbil.

Difusió d’un canal de comunicació per a que les persones que es sentin en
situació de risc puguin demanar ajuda

Descripció

Creació i difusió d’un canal de comunicació ràpida mitjançant telèfon mòbil
d’avís centralitzat a la Policia Local.

Responsable de l’acció

Policia Local.

Temporalització

2n any de vigència del Pla

Pressupost

Mitjà

Indicadors d’avaluació

ACCIÓ 20

● Nombre de persones que demanen ajuda per aquesta via.

Creació i difusió dels circuits a seguir en cas d’assetjament sexual o agressió
sexual
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Descripció

Creació i difusió d’un protocol establint un circuit de com actuar en cas
d’assetjament sexual i un altre de com actuar en cas d’agressió sexual,
dirigits al personal de barres, tavernes i locals d’oci privat.

Responsable de l’Acció

Ajuntament de Tortosa.

Temporalització

1r any de vigència del pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de circuits distribuïts pels diferents punts d’interès.

ACCIONS D’ATENCIÓ DESPRÉS DE LA FESTA
ACCIÓ 21

Identificació i reconeixement d’espais segurs

Descripció

Identificació i reconeixement d’establiments oberts en horari nocturn i
durant dies festius on trobin protecció les persones que se sentin en perill,
amb necessitat de refugiar-se i/o demanar ajuda activant el circuit de
protecció contra la violència masclista

Responsable de l’acció

Ajuntament de Tortosa

Temporalització

Durant tota la vigència del pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre d’espais reconeguts com a segurs al Municipi de Tortosa.
● Nombre de persones ateses pels espais segurs.
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ACCIÓ 22

Habilitar punts de reunió per tornar a casa amb grup i amb un itinerari més
segur

Descripció

Creació de punts de reunió per tornar a casa en grup i traslladar-se a
diferents barris del municipi. En aquests punts es donaran a conèixer les
rutes més segures del trajecte. Per tal de poder saber la utilitat d’aquesta
acció, es crearà el hashtag #tornemAcasa per tal de que les persones que
utilitzen aquest recurs es facin una foto i la comparteixin a les xarxes socials.

Responsable de l’acció

Festes i Policia Local

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació

● Nombre de publicacions amb el hashtag #tornemAcasa
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L4: Recuperació: Les accions destinades a la recuperació aniran encaminades a informar i, si és
precís, derivar a les persones que ho necessitin a altres serveis municipals d’atenció

ACCIÓ 23

Derivació a altres serveis

Descripció

Derivació, si s’escau, de les persones agredides a altres serveis
especialitzats del municipi com ara:
SIE: Servei d’Intervenció Especialitzada.
SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les dones.
SAI: Servei d’Atenció Integral.

Responsable de l’acció

SIAD

Temporalització

Durant tota la vigència del Pla

Pressupost

Baix

Indicadors d’avaluació
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● Nombre de persones derivades a altres serveis especialitzats del
municipi.
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Seguiment i avaluació
Per tal de dur a terme el seguiment i avaluació de les accions previstes en aquest Pla de prevenció i
abordatge de les violències sexuals a l’espai públic i d’oci, les persones encarregades d’aquesta
tasca hauran de complimentar la següent taula descriptiva per a totes i cada una de les accions
plantejades.

ACCIÓ
Descripció
Compliment del termini d’execució
Resultats dels indicadors
Recursos invertits

Humans:
Econòmics

Grau de compliment de l’acció
Necessitats detectades
Propostes de millora
Observacions:
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ANNEX 1
Metodologia i resultats de la diagnosi 1:
S’ha realitzat una diagnosi a diferents instituts del territori, la mostra escollida ha estat la següent:
- Grup de 4rt d’ESO de l’institut Dertosa. (15 noies i 11 nois).
- Grup de 4rt d’ESO de l’institut Cristòfol Despuig. (15 noies i 14 nois).
- Grup de 1r de Batxillerat Humanístic del Cristòfol Despuig. (11 noies i 10 nois).
- Grup de 1r de batxillerat Tecnològic del Dertosa. (4 noies i 17 nois).
- Grup de 1r de CFGM Atenció a Persones en situació de Dependència de l’Institut de l’Ebre
noies i 2 nois).

(25

- Grup de 1r de CFGS d’Integració Social de l’Institut de l’Ebre. (10 noies i 2 nois).
- Grup de 2n de CFGS d’Integració Social de l’Institut de l’Ebre. (13 noies i 4 nois).
- Grup de 1r de Magisteri de la Campus URV. (28 noies i 8 nois).
Aquesta diagnosi ha consistit en la realització d’una dinàmica anomenada: vigila! vigila! Vigila! per
tal de que les persones enquestades entrin en situació, per a realitzar l’enquesta (podeu veure
l’enquesta a l’annex 1.1 )
Els resultats de l’enquesta han estat els següents:

● Total de persones enquestades: 189 persones de
les quals 121 s’identifiquen amb el
gènere femení i 68 s’identifiquen amb el gènere
masculí.

● Edat:
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Municipi on viuen:
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● Festes del municipi en les que participen:

● Sensació

d’inseguretat

quan

es

desplacen

caminant d’un lloc festiu a un altre o quan tornen a
casa:

● Fets que desencadenen la sensació d’inseguretat:

● Formes de violència sexual que han patit o han presenciat segregades per sexe:
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● Formes de violència sexual que han patit o han presenciat segregades per festes:
FESTES MAJORS DE LA CINTA
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● Reacció immediata a l’agressió:

● Relació amb l’agressor:

● Fet desencadenant de l’agressió:

● Què podem fer per combatre les violències sexuals al municipi de Tortosa?
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1.Fer campanyes sobre violència masclista als
principals espais d’oci

2.Fer més tallers de formació a les escoles i
espais educatius.

3.Fer formació a les persones que treballen a
espais d’oci privat.

4.Millorar la il·luminació de les zones fosques de Tortosa.

5.Crear un observatori d’agressions sexuals on poder denunciar de manera anònima
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● Propostes pròpies:

NOIES

NOIS

-Punt lila en espais festius on poder denunciar o -Sancionar de manera efectiva, real i exemplar
acudir en cas de sentir-nos amenaçades X5

qualsevol tipus d’agressió x5

-Sancionar de manera efectiva, real i exemplar

-Més vigilància policial x2

qualsevol tipus d’agressió x4
-Més vigilància policial x3

-Conscienciar a les famílies.

-Fer xerrades als instituts com a mínim un cop

-Denunciar-ho.

durant el curs x2
-Càmeres de seguretat en punts clau.

-Tenir més cossos policials conscients i
empàtics que respectin i escoltin a les
persones.

-Fer un manifest per a les festes amb intenció
de rebutjar qualsevol agressió o acte masclista.

-Fer jornades als instituts (que no siguin només
tallers puntuals) per conscienciar als joves
sobre en que consisteixen les agressions,
perquè les dones tenim por, com podem actuar,
en que consisteix la de construcció i què és el
feminisme.
-Educar des de casa, no a ser valentes si no al
fet que podem ser lliures i educar als nois a no
fer mal d’aquesta manera.

47

PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
A L’ESPAI PÚBLIC I EN ENTORNS D’OCI I FESTIUS

-Fer una assignatura que ens ensenyi com va tot
a la vida real, que no només siguin xerrades,
que sigui obligatori estudiar tots aquests temes.

-Implementar com a assignatura obligatòria a
les aules de ESO l’educació sexual.

1.1. Enquesta instituts

Qüestionari sobre violències sexuals en espais festius al municipi de Tortosa

Des de l’Ajuntament de Tortosa volem que totes les persones puguin gaudir d’unes festes lliures de
violències sexuals.

Necessitem la teva ajuda per a diagnosticar el nostre entorn i saber ON, QUAN i EN QUINS espais
festius les persones no es poden moure lliurement o se senten insegures

Treballarem per evitar-ho. Gràcies per ajudar-nos.

1. Gènere
Femení
Masculí
No binari

2. Edat: _________________
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3. On vius?

Tortosa

Campredó

Jesús

Vinallop

Els Reguers

Bítem

Altres:

4. Has participat algun cop en les fetes del territori??
Festes de la Cinta

Renaixement

Festes Majors (Pedanies)

No

Altres (especifica quines altres festes):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Algun cop has tingut sensació d’inseguretat quant t’has desplaçat CAMINANT d’un espai festiu a
un altre i/o quan has tornat a casa?
Sí

No

5.1.Quin o quins fets desencadenen aquesta sensació d’inseguretat?
Si vaig sol/a de nit.
Si vaig sol/a de dia.
Si passo per un carrer poc il·luminat.
Si passo per un carrer poc concorregut.
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Por a una agressió sexual.
Por a ser atracat/ada i que em robin.
Mai tinc sensació d’inseguretat.
Altres: _________________________________________________________________

5.2. En cas d’haver contestat de manera afirmativa a la pregunta 5, podries especificar la zona o
zones del municipi que et generen aquesta inseguretat?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Estant en un espai festiu (lloc de la festa) o en un entorn festiu (trajectes cap a la festa, cap a
casa, espais del voltant,etc.) quines d’aquestes formes de violència sexual has patit o has
presenciat tant de manera física com per les xarxes socials?
Bromes masclistes amb contingut sexual.
Mirades sexuades i continuades no desitjades.
Comentaris sexuals no desitjats (“pirops”)
Insistència en una petició davant la negativa de l’altra persona.
Invasió continuada de l’espai vital.
Exhibicionisme i/o masturbació en espais públics.
Acorralaments amb finalitats sexuals.
Intent de violació.
Violació sense força física (submissió química, xantatge...)
Violació amb força física.

6.1. Podies especificar en quin/s espai/s o entorn/s festiu/s es va produir la agressió?
____________________________________________________________________________
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6.2. Quina va ser la reacció immediata a l’agressió?
Autodefensa.
Ignorar a la persona en qüestió.
Interpel·lar a l’agressor.
Tenir comportament borde.
Trucar al cossos de seguretat.
Cridar i/o demanar socors.
Marxar de l’espai d’oci.
Anar a l’hospital/CAP
Córrer
Demanar ajuda a amistats/familiars
Cap tipus de reacció en concret.
Altres: ________________________________________________________________
6.3. Quina relació tenies amb l’agressor/a?
Parella.
Ex- parella.
Amic/ga.
Desconegut/da.
Altres:_______________________________________________________________

6.4.Saps per quin motiu es va donar l’agressió?
Pel fet de ser dona.
Per orientació, identitat i/o expressió de gènere no heteronormatiu.
Per cap dels altres motius.
No ho sé.
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Altres:___________________________________________________________________________

7. Què creus que podem fer per combatre les violències sexuals al municipi de Tortosa?
Fer campanyes sobre violència masclista de manera intensiva als principals espais d’oci de
la ciutat.
Fer més tallers de formació respecte aquest tema a les escoles i espais educatius.
Fer formació a persones que treballen a espais d’oci privat.
Millorar la il·luminació de les zones fosques d’alguns punts de Tortosa.
Crear un observatori d’agressions masclistes on poder denunciar situacions que ens hagin
passat de manera anònima.
Tinc una proposta pròpia.
7.1.En

cas

de

tenir

una

proposta

pròpia

(pregunta

anterior)

,

quina

és?__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

8. Vols afegir un comentari, observació i/o suggeriment que pensis que pot ser útil en el context
d’aquesta enquesta ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________
MOLTES GRÀCIES!!
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ANNEX 2 -3
Metodologia i resultats de la diagnosi 2:
La segona diagnosi es va realitzar amb associacions i recursos tècnics del municipi, i es va dividir
en dues sessions:
A la primera sessió van participar:
● Ass. LGTBeBre
● Ass. Dones els Reguers
● Ass. Dones de Sant Llàtzer
● Ass. Dones de Jesús
● Ass. Dones de Bítem
● Vagafeminista Ebre
● Llibertes
● Ajuntament de Tortosa
A la segona sessió van participar:
● Atzavara-Arrels
● Agència Catalana de Joventut
● Creu Roja
● ICS
● CatSalut
● G.E. Blanquerna
● ACISI
● Ajuntament de Tortosa
La metodologia de la sessió va consistir en dividir el grup principal en subgrups de treball als quals
varem repartir una fitxa amb un apartat on preguntàvem: Què passa? (diagnosi) i un altre apartat on
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preguntàvem: Què podem fer? (propostes). El subgrup tenia que discutir que és el que passa al
nostre territori i quines mesures creien que podien ajudar a combatre allò que passa.
Els resultats que varem extreure són els següents:

Primera sessió (Ass. De dones, Ass. LGTeBre, Vagafeminista Ebre i Llibertes)

Què passa?

Què podem fer?

Falta pedagogia en aquest àmbit.

Treballar les famílies.

No hi ha control amb la venda de begudes

Més control en la venda de begudes

alcohòliques.

alcohòliques.

Discriminació per negació i agressió sexual

per Punts lila en ambients festius

orientació sexual.
Masclisme a l’oci privat.

Formació al personal de seguretat de
pubs/discoteques.

Poca consciència dels masclisme entre les i les

Treball als centres educatius. Sensibilització.

joves (cels, control,
mòbil).
Inseguretat i por quan s’acaba la festa per tornar a

Més presència dels cossos policials als voltants

casa.

de les festes.

Manca d’il·luminació en certes zones.

Tenir en compte el lloc on es fa la festa.

Persones del col·lectiu LGTBI s’autocensuren a

Cartells als locals “lliure de violències sexuals”,

l’expressar-se.

“espai lliure de LGTBIfòbia”

Possibilitats d’abusos a menors per les drogues i

Tallers pràctics amb nois i noies sobre violències

l’alcohol.

sexuals.
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Gravació de contingut sexual a la via pública i difusió
a les xarxes.
Comentaris amb tons masclistes
Pirops/manera de relacionar-se.
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Segona sessió (Atzavara-Arrels, Agència Catalana de Joventut, Creu Roja, ICS, CatSalut,

G.e.

Blanquerna, ACISI, Ajunt. Tortosa )

Què passa?

Què podem fer?

Xoc cultural (augmenta el sexisme).

Més espais de reflexió.

Abús de substàncies tòxiques.

Formació dels i les joves a les escoles i instituts.

Rols de gènere sexualitzats.

Fer més cursos/formacions d’apoderament a les
noies joves.

Mitjans de comunicació sexistes.

Promoure campanyes que posen el focus en
l’agressor i no en la víctima.

Hi ha més inseguretat als entorns de la festa, als

Lavabos llocs visibles.

pàrquings, descampats...
Insinuacions, comentaris sexistes, intimidació,

Formació al professorat per donar eines de com

tocaments, invasió espai físic, mirades intimidants, actuar davant una detecció.
persecucions quan vas sola.
Normalització d’actituds masclistes.

Punt lila, organització. Explicant-lo i motivant-lo.

Consum d’alcohol i drogues que accentua la

Oferir alternatives d’oci.

sexualització.
Passar per un carrer poc transitat.

Millorar l’enllumenat públic en determinades
zones de la ciutat.

En festes s’increpa a parelles homosexuals.

Campanyes de divulgació i sensibilització per
promoure els rols de gènere i les seves
implicacions.

Tots els ímputs que reben de les sèries,

Millorar les campanyes de publicitat.
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pel·lícules... model sexista androcèntric.

Relació de control entre les parelles per part de

Treballar amb les famílies (incloure-les en la

l’home, com ho normalitzem.

intervenció/prevenció).

Sexpiiding, enviar una foto de caràcter sexual

Formació als instituts de la importància de

sense consentiment.

denunciar.

Agressions desprès de la festa, llocs més foscos o

Més controls policials al voltant de la festa (a

amb menys gent.

l’acabar).

Violència estructural, publicitat sexista.

Informar a la gent de les barres.

La vestimenta de les cambreres o cambrers
(obligat).
Rodejar en grup a algú, intimidar.
Agressions verbals (pirops).
Tocaments en llocs de festa massificada.
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ANNEX 4: Enquesta telefònica Celeste-Tel
Es va encarregar una enquesta telefònica, per part de l’Ajuntament a l’empresa Celeste-Tel, amb la
finalitat de tenir la visió i recollir la percepció d’inseguretat que tenen les dones, sobre les violències
sexuals en el nostre municipi. Es va agafar una mostra de 300 dones de diverses edats.
A continuació es mostren els resultats:

CELESTE-TEL Investigació Sociològica
Estudi Sociològic Municipal
Tortosa Juny de 2019
CELESTE-TEL SL CIF B96995469 www.celeste-tel.es encuesta@celeste-tel.com
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CELESTE-TEL Investigació Sociològica

Estudi Sociològic
Municipal
Percepció d´inseguretats relacionades amb el fenomen de la violència
masclista

Tortosa
Juny de 2019
Aquest estudi ha estat financiat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Secretaria de Estado de Igualdad)

CELESTE-TEL SL

CIF B96995469

www.celeste-tel.es
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encuesta@celeste-tel.com

CELESTE-TEL Investigació Sociològica

Adherits al codi internacional CCI / ESOMAR de pràctiques legals per a la INVESTIGACIÓ D'OPINIÓ.
Adherits a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)

Tecnologia i software d'última generació:
Mòdul per a treball de camp telefònic: Integra CatiNet + BarbWin
Disseny de qüestionari electrònic: Qüest
Tabulació i anàlisi estadístic: BarWin
Profesionals membres de:

VALÈNCIA
C/ Sant Vicent, 85 - 8ª Dcha.
46007 VALENCIA
96 120 30 72
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CELESTE-TEL Investigació Sociològica

Continguts
Fulla:

Fitxa tècnica

4

Qüestionari

5

Valoració seguretat de la dona

6

Evolució seguretat de la dona

7

Principals millores i decadències

8

Seguretat front agressions sexuals

11

Por cap a aquest tipus d'agressions

12

Canvis

14

Zones o situacions més perilloses

15

Mesures locals de protecció

19

Creuament Zones/Situacions perillones amb Mesures de protecció

21

Mesures estatals de protecció

26

Víctima violència de gènere

28

Víctima agressió sexual

31
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Fitxa tècnica
ÀMBIT:

Municipal

UNIVERS:

Censats al municipi

MIDA DE LA MOSTRA (Nombre d'entrevistaes):

300

TREBALL DE CAMP:

11 al 20 juny de 2019

METODOLOGIA:

Telefònica assistida per ordinador CATI
75% fixos + 25% mòbils

NIVELL DE CONFIANÇA I ERROR MOSTRAL:
Per a un nivell de confiança del 95,45%(dos sigmes), i per P=Q, l'error real per al conjunt de
la mostra es:
+/5,7%
PROCEDIMENT DE MOSTRIG:
Unitat primària de mostreig: municipi.
Selecció aleatòria proporcional.
Quotes tancades d'edat i gènere.
QUOTES D'EDAT/GÈNERE (%):
Dades del Padró Continu de Població.
EDAT:

Grup d'edat
De 18 a 34 anys:
De 35 a 54 anys:
De 55 i més anys:

%
21,7%
34,7%
43,7%
100,0%

GÈNERE:

Gènere
Dones:

%
100,0%
100,0%

QUOTES D'EDAT/GÈNERE (n):
DONES

18/34
65

35/54
104
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55i+
131

TOTAL
300
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Qüestionari
P1 Com valora la situació de seguretat de la dona al municipi de Tortosa?
Valori en l'escala de 0 a 10, sent 0 cap seguretat i 10 molta seguretat.
P2 En l'últim any, considera que la seguretat de la dona ha millorat, segueix igual o
ha empitjorat?
P3 Per què considera que ha millorat o empitjorat?
……………………………………………………………………………………………
Ns/Nc

P4 Creu que les dones a Tortosa es senten segures enfront d'agressions sexuals?
Si
No
Ns/Nc

P5 La por a aquest tipus d'agressions ha canviat els costums o hàbits?
Si
No
Ns/Nc

P6 Quins han estat aquests canvis?
……………………………………………………………………………………………
Ns/Nc

P7 Què llocs o situacions considera que són els més perillosos per a les dones a
Tortosa?
…………………………………………………………………………………………………….
Ns/Nc

P8 Qué mesures a nivell local s'haurien de prendre per augmentar la protecció de la
dones?
……………………………………………………………………………………………………….
Ns/Nc

P9 Quines mesures legislatives hauria d'adoptar l'Estat per garantir la seguretat de
les dones?
……………………………………………………………………………………………………….
Ns/Nc

P10 A patit, vostè o alguna dona de la seva família una agressió de tipus ...?
a) Violència de gènere Sí / No
b) Agressió sexual
Sí / NO

Resposta Sí: Ho ha denunciat?
Resposta Sí: Ho ha denunciat?
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P1 Com valora la situació de seguretat de la dona al municipi de Tortosa?
Valori en l'escala de 0 a 10, sent 0 cap seguretat i 10 molta seguretat.
TOTAL
7,0
5,8

6,0
5,0
4,0

3,0
2,0
1,0

0,0

EDAT
Situació seguretat dona

18-34

35-54

55 i més

Total

5,7

5,9

5,8

5,8

6,0
5,9

5,9

5,8

5,9
5,8
5,8
5,7
5,7
5,7

5,6
18-34

35-54

55 i més

La ciutadania en el seu conjunt, aprova la situació de la seguretat a Tortosa
pel que fa a la protecció de la dona, ja que en una escala de 0 a 10, assignen
5,8 punts.
Són les de 35/54 anys les que atorguen la millor puntuació, exactament
5,9 punts i per tant les que millor valoren la seguretat de la dona.
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P2 En l'últim any, considera que la seguretat de la dona ha millorat, segueix igual o
ha empitjorat?
TOTAL
70,0%
61,7%
60,0%

50,0%
40,0%
30,0%
19,3%

20,0%

15,7%

10,0%

3,3%

0,0%
Millor

Pitjor

Igual

Ns/Nc

EDAT
Millor
Pitjor
Igual
Ns/Nc

Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

24,6%
18,5%
55,4%
1,5%

13,5%
15,4%
66,3%
4,8%

21,4%
14,5%
61,1%
3,1%

19,3%
15,7%
61,7%
3,3%

3,1%
4,8%
1,5%

Igual

55,4%
14,5%
15,4%
18,5%

Pitjor

Millor
0,0%

61,1%
66,3%

21,4%

13,5%
10,0%

24,6%

20,0%

30,0%

55 i més

40,0%

35-54

50,0%

60,0%

70,0%

18-34

La majoria de la ciutadania no evidencia canvis en el darrer any pel que fa a
la seguretat cap a la dona, ja que el 61,7% creu que segueix igual.
També ho considera la majoria en cada grup d'edat.
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P3 Per què considera que ha millorat o empitjorat?
TOTAL MILLOR

Ns/Nc

5,2%

Disminució de noticies sobre casos
delictius/agresions

3,4%

Sensació de menys casos
delicitius/agresions

8,6%

Major presència policial

82,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

EDAT
18-34

35-54

55 i més

Total

89,3%
7,1%
3,6%
0,0%

82,8%
8,6%
3,4%
5,2%

100,0% 50,0%
Sensació de menys casos delicitius/agresions
0,0%
21,4%
Disminució de noticies sobre casos delictius/agresions
0,0%
7,1%
Ns/Nc
0,0%
21,4%
Major presència policial

0,0%
Ns/Nc

21,4%

0,0%

Disminució de noticies sobre casos
delictius/agresions

3,6%
7,1%
0,0%
7,1%

Sensació de menys casos delicitius/agresions

21,4%

0,0%
89,3%
Major presència policial

50,0%
100,0%

0,0%
55 i més

20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
35-54
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18-34

TOTAL PITJOR

Drogues

2,2%

Immigració

4,3%

Manca de seguretat en vivendes

4,3%

Zones/barris desprotegits sense presència
policial

8,7%

Escasa presència policial

28,3%

Augment de la delinqüència/agresions

52,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

EDAT
18-34

35-54

55 i més

Total

57,9%
26,3%
10,5%
0,0%
5,3%
0,0%

52,2%
28,3%
8,7%
4,3%
4,3%
2,2%

Augment de la delinqüència/agresions
41,7%

53,3%
Escasa presència policial
33,3%
26,7%
Zones/barris desprotegits sense presència
8,3% policial
6,7%
Manca de seguretat en vivendes
0,0%
13,3%
Immigració
8,3%
0,0%
Drogues
8,3%
0,0%

0,0%
0,0%

Drogues

8,3%

5,3%
0,0%
8,3%

Immigració

0,0%

Manca de seguretat en vivendes

0,0%

13,3%

10,5%
6,7%
8,3%

Zones/barris desprotegits sense presència
policial

26,3%
26,7%
33,3%

Escasa presència policial

Augment de la delinqüència/agresions

41,7%

0,0%
55 i més

20,0%
35-54
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18-34

40,0%

57,9%
53,3%
60,0%

80,0%

Per a les dones que si consideren una milloría, el primer i principal motiu és
MAJOR PRESÈNCIA POLICIAL, exactament pel 82,8%, també és el més triat
en cada franja d'edat fins i tot pel total de la població més jove.
Pel que fa a quin motiu ha empitjorat la situació, el 52,2% creu que és degut
al AUGMENT DE LA DELINQÜÈNCIA/AGRESSIONS. La majoria per franja
d'edat també assenyala aquest fet.
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P4 Creu que les dones a Tortosa es senten segures enfront d'agressions sexuals?
TOTAL
45,0%

40,7%

40,0%
34,0%

35,0%
30,0%

25,3%

25,0%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Sí

No

Ns/Nc

EDAT
Sí
No
Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

50,8%
38,5%
10,8%

31,7%
39,4%
28,8%

42,7%
27,5%
29,8%

40,7%
34,0%
25,3%

29,8%
28,8%

Ns/Nc
10,8%

27,5%
No

39,4%
38,5%
42,7%

Sí

31,7%
50,8%

0,0%

10,0%

20,0%
55 i més

30,0%
35-54

40,0%

50,0%

60,0%

18-34

El 40,7% de les dones si es troben segures pel que fa a les agressions
sexuals, però un proper 34,0%, no.
Per franja d'edat s'observa que la majoria de 18/34 així com la de 55 i més si
es sent segura enfront d'agressions de caràcter sexual, mentre que la de
35/54 no, concretament un 39,4% d'aquest grup.
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P5 La por a aquest tipus d'agressions ha canviat els costums o hàbits?
TOTAL
60,0%
51,7%

50,0%
40,0%
30,0%

27,7%
20,7%

20,0%
10,0%
0,0%

Sí

No

Ns/Nc(no leer)

EDAT
Sí
No
Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

36,9%
52,3%
10,8%

30,8%
45,2%
24,0%

20,6%
56,5%
22,9%

27,7%
51,7%
20,7%

22,9%
24,0%

Ns/Nc
10,8%

No

45,2%

20,6%

Sí

0,0%

10,0%

20,0%
55 i més

30,8%

30,0%
35-54

56,5%
52,3%

36,9%
40,0%

50,0%

60,0%

18-34

Encara que hi hagi població que no es sent segura enfront les agressions
masclistes, la majoria no ha canviat les seves costums o hàbits, exactament
el 51,7%. No obstant això el 27,7% si ho ha fet per la por a patir-les.
La majoria en cada grup d'edat no ha canviat els seus costums o hàbits per
por, no obstant això destaquen els percentatges majors al 20,0% en l'opció
"si" en els tres grups d'edat.
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P6 Quins han estat aquests canvis?
TOTAL QUE HAN CONTESTAT SI EN P5

Ns/Nc

3,6%

Canviar el recorregut d'anada/tornada a casa

1,2%

Hi ha més denúncies de casos

1,2%

Aprendre defensa personal

1,2%

Evitar zones/carrers amb poca il·luminació

Sortir al carrer en companyia durant la
tarda/nit

4,8%

6,0%

Intranquil·litat/por en espais públics

19,3%

Màxima precaució/estar en alerta en espais
públics

22,9%

No sortit sola per les nits

0,0%

39,8%

10,0%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

EDAT
18-34

35-54

45,8%
43,8%
Màxima precaució/estar en alerta en8,3%
espais públics
21,9%
Intranquil·litat/por en espais públics 25,0%
15,6%
Sortir al carrer en companyia durant 8,3%
la tarda/nit 3,1%
Evitar zones/carrers amb poca il·luminació
0,0%
6,3%
Aprendre defensa personal
0,0%
3,1%
Hi ha més denúncies de casos
0,0%
3,1%
Canviar el recorregut d'anada/tornada
4,2%
a casa
0,0%
Ns/Nc
8,3%
3,1%
No sortit sola per les nits

Ns/Nc

Canviar el recorregut d'anada/tornada a casa

0,0%
3,1%

Total

29,6%
37,0%
18,5%
7,4%
7,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

39,8%
22,9%
19,3%
6,0%
4,8%
1,2%
1,2%
1,2%
3,6%

8,3%

0,0%
0,0%
4,2%

Hi ha més denúncies de casos

0,0%
3,1%
0,0%

Aprendre defensa personal

0,0%
3,1%
0,0%

Evitar zones/carrers amb poca il·luminació

55 i més

0,0%

7,4%
6,3%

7,4%
3,1%
8,3%

Sortir al carrer en companyia durant la tarda/nit

18,5%
15,6%

Intranquil·litat/por en espais públics

Màxima precaució/estar en alerta en espais
públics

37,0%

21,9%

8,3%

29,6%

No sortit sola per les nits
0,0%
55 i més

25,0%

10,0%
35-54

20,0%

30,0%

43,8%
45,8%
40,0%

50,0%

18-34

El primer i principal canvi de la població que si ha canviat els seus hàbits és
NO SORTIR SOLA PER LES NITS. El 39,8% així ho assenyala, el 22,9% indica
MÀXIMA PRECAUCIÓ/ESTAR EN ALERTA EN ESPAIS PÚBLICS i el 19,3%
INTRANQUIL.LITAT/POR EN ESPAIS PÚBLICS.
Per franja d'edat és NO SORTIR SOLA PER LES NITS el que més preocupa
també a cada grup llevat del de 55 i més, que és en major mesura tenir
MÀXIMA PRECAUCIÓ/ESTAR EN ALERTA EN ESPAIS PÚBLICS.
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P7 Què llocs o situacions considera que són els més perillosos per a les dones a
Tortosa?
TOTAL

Ns/Nc

27,3%

Cap

6,0%

Totes

5,0%

Robatoris en vivendes en general

0,3%

Barranc Caputxins

0,3%

Sant Llàtzer

0,3%

Carrer de Sta. Coloma

0,3%

Passeig de la Rivera

0,3%

Roquetas

0,3%

Reguers

0,3%

Zona del darrere a l'hospital

0,3%

Carrer Vallcerbera

0,3%

Passeig del Pont

0,3%

Temple

0,3%

Sant Blai

0,7%

Remolins

1,0%

Zones d'oci nocturn

1,3%

Zones rurals

1,7%

Rastre

3,3%

Aparcaments en general

3,3%

Barris perifèrics en general

5,3%

Av/zona del riu

5,3%

Parc Teodor González

8,0%

Qualsevol en horari nocturn/zones mal il·luminades

10,0%

Nucli antic/barri antic

12,0%

Zones despoblades en general

16,7%

0,0%

5,0%

Página 15

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

EDAT
18-34

35-54

23,1%
15,4%
18,5%
8,7%
Qualsevol en horari nocturn/zones mal
10,8%
il·luminades
10,6%
Parc Teodor González
7,7%
10,6%
Av/zona del riu
6,2%
5,8%
Barris perifèrics en general
4,6%
6,7%
Aparcaments en general
3,1%
1,9%
Rastre
6,2%
4,8%
Zones rurals
1,5%
1,0%
Zones d'oci nocturn
3,1%
0,0%
Remolins
1,5%
0,0%
Sant Blai
1,5%
1,0%
Temple
0,0%
1,0%
Passeig del Pont
1,5%
0,0%
Carrer Vallcerbera
1,5%
0,0%
Zona del darrere a l'hospital
0,0%
0,0%
Reguers
1,5%
0,0%
Roquetas
1,5%
0,0%
Passeig de la Rivera
1,5%
0,0%
Carrer de Sta. Coloma
1,5%
0,0%
Sant Llàtzer
0,0%
1,0%
Barranc Caputxins
1,5%
0,0%
Robatoris en vivendes en general 0,0%
0,0%
Totes
1,5%
5,8%
Cap
3,1%
5,8%
Ns/Nc
13,8%
30,8%
Zones despoblades en general
Nucli antic/barri antic

55 i més

Total

14,5%
11,5%
9,2%
6,1%
4,6%
4,6%
4,6%
0,8%
2,3%
1,5%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
6,1%
7,6%
31,3%

16,7%
12,0%
10,0%
8,0%
5,3%
5,3%
3,3%
3,3%
1,7%
1,3%
1,0%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
5,0%
6,0%
27,3%
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Ns/Nc
Cap

3,1%

Totes
Robatoris en vivendes en general
Barranc Caputxins

Sant Llàtzer

0,8%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%

Passeig de la Rivera

0,0%
0,0%
1,5%

Roquetas

0,0%
0,0%
1,5%

Reguers

0,0%
0,0%
1,5%
0,8%
0,0%
0,0%

Carrer Vallcerbera

0,0%
0,0%
1,5%

Passeig del Pont

0,0%
0,0%
1,5%

Temple

0,0%
1,0%
0,0%

Sant Blai

0,0%
1,0%
1,5%

Remolins

1,5%
0,0%
1,5%

Zones d'oci nocturn

7,6%
5,8%
6,1%
5,8%

1,5%

Carrer de Sta. Coloma

Zona del darrere a l'hospital

31,3%
30,8%

13,8%

1,5%
0,0%
3,1%
2,3%
1,0%
1,5%

Zones rurals

0,8%

Rastre

4,8%
6,2%

4,6%
1,9%
3,1%

Aparcaments en general

4,6%
6,7%
4,6%

Barris perifèrics en general

4,6%
5,8%
6,2%

Av/zona del riu

6,1%
10,6%
7,7%

Parc Teodor González

9,2%
10,6%
10,8%

Qualsevol en horari nocturn/zones mal il·luminades

Nucli antic/barri antic

8,7%

18,5%
14,5%
15,4%

Zones despoblades en general

0,0%
55 i més

11,5%

5,0%
35-54
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23,1%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
18-34

ZONES DESPOBLADES EN GENERAL és la zona més perillosa per a la
població, concretament pel 16,7%, el 12,0% indica que és NUCLI ANTIC/
BARRI ANTIC i el 10,0% creu que és QUALSEVOL EN HORARI NOCTURN O
ZONES MAL IL.LUMINADES.
En cada grup d'edat es considera que les ZONES DESPOBLADES són les
més arriscades.
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P8 Qué mesures a nivell local s'haurien de prendre per augmentar la protecció de la
dones?
TOTAL

Ns/Nc

12,4%

Més autoritat

0,5%

Concienciació social

1,6%

Millorar la il·luminació nocturna

4,9%

Càmeres de vigilància

14,1%

Major dotació de policies

21,6%

Augmentar la vigilància

44,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%20,0% 25,0% 30,0%35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

EDAT
Augmentar la vigilància
Major dotació de policies
Càmeres de vigilància
Millorar la il·luminació nocturna
Concienciació social
Més autoritat
Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

34,0%
30,2%
15,1%
9,4%
3,8%
0,0%
7,5%

47,5%
16,4%
11,5%
3,3%
1,6%
0,0%
19,7%

50,7%
19,7%
15,5%
2,8%
0,0%
1,4%
9,9%

44,9%
21,6%
14,1%
4,9%
1,6%
0,5%
12,4%

9,9%
7,5%

Ns/Nc
Més autoritat

19,7%

1,4%
0,0%
0,0%

Concienciació social

0,0%
1,6%
3,8%

Millorar la il·luminació nocturna

2,8%
3,3%

9,4%
15,5%
11,5%
15,1%

Càmeres de vigilància

19,7%
16,4%

Major dotació de policies

30,2%

Augmentar la vigilància
0,0%

34,0%

10,0%

55 i més

20,0%

35-54
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30,0%

18-34

40,0%

50,7%
47,5%

50,0%

60,0%

AUGMENTAR LA VIGILÀNCIA és la mesura proposada en major mesura,
exactament pel 44,9%, segueix amb el 21,6% MAJOR DOTACIÓ DE
POLICIES i CAMBRES DE VIGILÀNCIA pel 14,1%.
La majoria en els tres grups d'edat coincideix que la mesura local que més
protegiría a la dona és AUGMENTAR LA VIGILÀNCIA.
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P7 + P8 (Relació amb les respostes)

RESPOSTA A LA PREGUNTA 7
Zones despoblades en general
Nucli antic/barri antic
Qualsevol en horari nocturn/zones mal il·luminades
Parc Teodoro González
Av/zona del riu
Barris perifèrics en general
Aparcaments en general
Rastre
Zones rurals
Zones d'oci nocturn
Remolins
Sant Blai
Temple
Passeig del Pont
Carrer Vallcerbera
Zona darrere hospital
Reguers
Roquetes
Passeig de la Rivera
Carrer de Sta. Coloma
Sant Llàtzer
Barranc Caputxins
Robatoris en vivendes en general
Totes
Cap
Ns/Nc

Página 21

16,7%
12,0%
10,0%
8,0%
5,3%
5,3%
3,3%
3,3%
1,7%
1,3%
1,0%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
5,0%
6,0%
27,3%

CREUAMENT RESPOSTA P7 i P8:
TOTAL SUBMOSTRA

16,7% ZONES DESPOBLADES

50,0%
20,0%
20,0%
4,0%
2,0%
4,0%

Augmentar la vigilància
Càmeres de vigilància
Major dotació de policies
Concienciació social
Millorar l' il·luminació nocturna
Ns/Nc

Del total de població que considera que els llocs més
perillosos per a les dones són les ZONES DESPOBLADES la
meitat, AUGMENTARIA LA VIGILÀNCIA com a mesura a nivell
local.

12,0% NUCLI ANTIC

38,9%
22,2%
11,1%
8,3%
2,8%
16,7%

Augmentar la vigilància
Major dotació de policies
Càmeres de vigilància
Millorar l' il·luminació nocturna
Més autoritat
Ns/Nc

La població que creeu que el NUCLI ANTIC es la zona amb més
perill per a la dona, la majoría considera que AUGMENTAR LA
VIGILÀNCIA sería la millor mesura. Seguida de MAJOR
DOTACIÓ POLICIAL proposta pel 22,2%.

10,0% QUALSEVOL EN HORARI
NOCTURN/MAL IL.LUMINAT

43,3%
16,7%
10,0%
10,0%
20,0%

Augmenta
r la
vigilància
Millorar l' il·luminació nocturna
Càmeres de vigilància
Major dotació de policies
Ns/Nc

El 43,3% del conjunt de ciutadania que creu que QUALSEVOL
LLOC EN HORARI NOCTUR O MAL IL.LUMINAT, es el més perillós, milloraría
la seguretat de la dona AUGMENTANT LA VIGILÀNCIA.
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8,0% PARC TEODORO
GONZÁLEZ

41,7%
25,0%
4,2%
4,2%
4,2%
20,8%

Major dotació de policies
Augmentar la vigilància
Millorar l' il·luminació nocturna
Concienciació social
Càmeres de vigilància
Ns/Nc

De la població que considera com zona més perillosa el PARC
TEODORO GONZÁLEZ, la majoría proposa MAJOR DOTACIÓ
DE POLICIES, concretament el 41,7%.

5,3% AV/ZONA DEL RIU

50,0%
37,5%
12,5%

Major dotació de policies
Augmentar la vigilància
Ns/Nc

Un considerat 50,0% de la població que assenyala AV/ZONA
RIU de risc, proposa MAJOR DOTACIÓ POLICIAL i el 37,5%
AUGMENT DE LA VIGILÀNCIA.

5,3% BARRIS PERIFÈRICS EN
GENERAL

43,8%
31,3%
18,8%
6,3%

Major dotació de policies
Augmentar la vigilància
Càmeres de vigilància
Ns/Nc

El 43,8% de la ciutadanía que creu que són els BARRIS
PERIFÈRICS EN GENERAL els llocs més perillosos per a les
dones, també proposa MAJOR DOTACIÓ POLICIAL i el 31,3%
AUGMENT DE LA VIGILÀNCIA.

3,3% APARCAMENTS EN
GENERAL

50,0%
30,0%
10,0%
10,0%

Augmentar la vigilància
Càmeres de vigilància
Major dotació de policies
Ns/Nc

La meitat del grup que exposa que els APARCAMENTS en
general són zones de risc a Tortosa, AUGMENTARÍA LA
VIGILÀNCIA com a mesura de protecció.

Página 23

3,3% RASTRE

30,0%
20,0%
20,0%
20,0%
10,0%

Major dotació de policies
Augmentar la vigilància
Millorar l' il·luminació nocturna
Càmeres de vigilància
Ns/Nc

El 30,0% del grup que creu que es el RASTRE la localització amb més
perill suggereix MAJOR DOTACIÓ DE POLICIES, mentre que un 20,0%
AUGMENTARÍA LA VIGILÀNCIA, altre 20,0% MILLORARIA
IL.LUMINACIÓ i altre proposa CÀMERES DE VIGILÀNCIA.

1,7% ZONES RURALS

60,0%
40,0%

Augmentar la vigilància
Major dotació de policies

La majoría de la població que assenyala ZONES RURALS, AUGMENTARIA
LA VIGILÀNCIA com a mesura local i el 40,0% MAJOR DOTACIÓ DE POLICIES.

1,3% ZONES D'OCI NOCTURN

75,0%
25,0%

Augmentar la vigilància
Ns/Nc

Un considerat 75,0% de la ciutadania que assenyala ZONES D'OCI NOCTUR,
també AUGMENTARIA LA VIGILÀNCIA com a mesura de seguretat local.

1,0% REMOLINS

66,7%
33,3%

Major dotació de policies
Augmentar la vigilància

El 66,7% del grup que creu que es REMOLINS la zona més perillosa,
AUGMENTARÍA LA DOTACIÓ POLICIAL per a protegir a la dona.

0,7% SANT BLAI

50,0%
50,0%

Augmentar la vigilància
Millorar l' il·luminació nocturna

En quant a la zona de SANT BLAI com localització de risc, existeix parietat
de resposta; 50,0% proposa AUGMENT DE LA VIGILÀNCIA i la resta, 50,0%
MILLORAR L'IL.LUMINACIÓ.
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0,3% TEMPLE

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% PASSEIG DEL PONT

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% CARRER VALLCERBERA

100,0%

Ns/Nc

0,3% ZONA DARRERE HOSPITAL

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% REGUERES

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% ROQUETES

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% PASSEIG DE LA RIVERA

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% CARRER SANTA COLOMA

100,0%

Major dotació de policies

0,3% SAN LLÀTZER

100,0%

Ns/Nc

0,3% BARRANC CAPUTXINS

100,0%

Augmentar la vigilància

0,3% ROBATORIS EN GENERAL

100,0%

Major dotació de policies

5,0% TOTES

6,7%
93,3%

Augmentar la vigilància
Ns/Nc
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P9 Quines mesures legislatives hauria d'adoptar l'Estat per garantir la seguretat de
les dones?
TOTAL

Ns/Nc

34,7%

Millorar polítiques socials i d'integració social

1,3%

Conscienciació social

3,0%

Major control dels agressors/recursos policials

15,0%

Endurir penes i el seu compliment íntegre

46,0%

0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

EDAT
18-34

35-54

Endurir penes i el seu compliment íntegre
64,6%

41,3%
Major control dels agressors/recursos
20,0%
policials 16,3%
Conscienciació social
1,5%
3,8%
Millorar polítiques socials i d'integració
3,1%
social
1,9%
Ns/Nc
10,8%
36,5%

55 i més

Total

40,5%
11,5%
3,1%
0,0%
45,0%

46,0%
15,0%
3,0%
1,3%
34,7%

45,0%

Ns/Nc

36,5%
10,8%

Millorar polítiques socials i d'integració social

0,0%
1,9%
3,1%

Conscienciació social

3,1%
3,8%
1,5%
11,5%
16,3%
20,0%

Major control dels agressors/recursos policials

40,5%
41,3%

Endurir penes i el seu compliment íntegre

64,6%

0,0%
55 i més

20,0%
35-54

18-34
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40,0%

60,0%

80,0%

El 46,0% de la població considera que ENDURIR PENES I EL SEU
COMPLIMENT ÍNTEGRE seria la mesura legislativa estatal més eficaç per
garantir la protecció de la dona.
També és la més triada en cada segment d'edat.
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P10.a A patit, vostè o alguna dona de la seva família una agressió de tipus ...?
TOTAL VIOLÈNCIA DE GÈNERE

100,0%

91,3%

90,0%

80,0%
70,0%
60,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
5,7%

10,0%

3,0%

0,0%

Sí

No

Ns/Nc

EDAT
Sí
No
Ns/Nc

Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

10,8%
83,1%
6,2%

7,7%
89,4%
2,9%

1,5%
96,9%
1,5%

5,7%
91,3%
3,0%

1,5%
2,9%
6,2%

96,9%
89,4%
83,1%

No

Sí

0,0%

1,5%
7,7%
10,8%
20,0%

40,0%

55 i més

60,0%

35-54
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80,0%

18-34

100,0%

120,0%

Resposta Sí: Ho ha denunciat?
TOTAL
50,0%

47,1%

47,1%

45,0%
40,0%

35,0%
30,0%
25,0%

20,0%
15,0%
10,0%

5,9%

5,0%

0,0%
Sí

No

Ns/Nc

EDAT
Sí
No
Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

28,6%
57,1%
14,3%

62,5%
37,5%
0,0%

50,0%
50,0%
0,0%

47,1%
47,1%
5,9%

0,0%
Ns/Nc

0,0%

14,3%

50,0%
No

37,5%
57,1%

50,0%
Sí

62,5%
28,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

55 i més

40,0%

35-54
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18-34

50,0%

60,0%

70,0%

La majoria de la població no ha estat o no coneix a cap dona víctima de
violència de gènere, exactament el 91,3%, mentre que un 5,7% sí que
reconeix ser-ho o conèixer algú.
Per franja d'edat s'observa que és el grup de població més jove (18/34) el que
registra major població víctima de violència, concretament el 10,8%.
D'aquest total de dones que han contestat afirmativament el 47,1% si ha
denunciat el cas però la mateixa quantitat no ho ha fet, tampoc el 57,1% de
18/34 anys.

Página 30

P10.b A patit, vostè o alguna dona de la seva família una agressió de tipus ...?
TOTAL AGRESSIÓ SEXUAL

95,0%

100,0%
90,0%
80,0%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

3,0%

2,0%

0,0%
Sí

No

Ns/Nc

EDAT
Sí
No
Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

3,1%
90,8%
6,2%

3,8%
93,3%
2,9%

0,0%
98,5%
1,5%

2,0%
95,0%
3,0%

1,5%
Ns/Nc

2,9%
6,2%

98,5%
No

93,3%
90,8%

0,0%

Sí

3,8%
3,1%

0,0%

20,0%

40,0%
55 i més

60,0%
35-54
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80,0%
18-34

100,0%

120,0%

Resposta Sí: Ho ha denunciat?
TOTAL
60,0%

50,0%

50,0%

50,0%
40,0%

30,0%
20,0%

10,0%
0,0%
0,0%
Sí

No

Ns/Nc

EDAT
Sí
No
Ns/Nc

18-34

35-54

55 i més

Total

50,0%
50,0%
0,0%

50,0%
50,0%
0,0%

-

50,0%
50,0%
0,0%

0,0%
Ns/Nc

0,0%
0,0%

50,0%
No

50,0%
50,0%

50,0%
Sí

0,0%

50,0%
50,0%
10,0%

20,0%

Total

30,0%

55 i més

35-54
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40,0%

18-34

50,0%

60,0%

El 95,0% mai ha patit una agressió sexual. Tampoc la majoria per grup d'edat.
No obstant això es registra un 2,0% que sí han estat o coneix a una dona
víctima d'agressió seuxal.
De la mateixa manera que a l'anterior qüestió (violència de gènere), la meitat
de les dones que reconeixen haver estat víctimes d'agressió sexual o
conèixer a una dona del seu entorn, no ha denunciat el delicte i l'altra meitat
si.
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CELESTE-TEL Investigació Sociològica
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CELESTE-TEL Investigació Sociològica

València, 26 de juny de 2019

DIRECTOR DE L' ESTUDI:
Josep Ramon Lorente i Ferrer
Sociòleg.
Col·legiat 6.158 - Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia.
Diploma d'Estudis Avançats. Programa de Doctorat en Ciències Polítiques.
Membre de AEDEMO. Associació Espanyola d'Estudis de Mercat, Màrqueting i Opinió.
Adherit al Codi internacional CCI / ESOMAR de pràctiques legals per a la INVESTIGACIÓ DE
OPINIÓ i a la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, Llei orgà15/1999 de 13 de desembre).
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ANNEX 5 : Normativa
Normativa municipal
-Ordenança municipal reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics.
Article 2.- Espai públic
1. L’espai públic del municipi de Tortosa és aquell en el qual els ciutadans i les ciutadanes tenen el
dret a desenvolupar en llibertat les seves activitats d’oci, de circulació, de trobada i d’esbarjo, amb
ple respecte a la dignitat i als drets dels altres, que es manifesten mitjançant la pluralitat
d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses existents al municipi de Tortosa.
2. La ciutat i els seus pobles conformen un espai únic on tothom té dret a trobar-hi les condicions
favorables per a la seva realització personal, política i social, que es fonamenta en la promoció
d’una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i tolerància, sens perjudici dels drets
i obligacions derivats de l’ordenament jurídic i de la resta de reglaments municipals, en allò que no
siguin modificats per aquesta ordenança.

Article 42.- Tipificació de les sancions i mesures complementaries
1. Les infraccions tipificades per aquesta ordenança seran sancionades amb multes, l’ import de
les quals serà graduat dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en cada moment per a
la sanció d’infraccions de les ordenances municipals, que són els següents:
a) Infraccions lleus: multes de 100 € fins a 750 €
b) Infraccions greus: multes de 751 € fins a 1.500 €
c) Infraccions molt greus: multes de 1.501 € fins a 3.000 €
2. En els supòsits que la legislació sectorial estableixi quanties diferents d’aquestes seran
d’aplicació les establertes per la legislació sectorial, dins dels límits que s’atribueix a la
competència local.
3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència envers la persona infractora
perquè reposi la situació alterada al seu estat original, i amb la indemnització pels danys, i
perjudicis causats a l’Administració pels fets sancionats. Les valoracions realitzades pels Serveis
Tècnics Municipals serviran de base per a la determinació dels danys i perjudicis soferts
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Normativa autonòmica
-Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.
La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat el nexe amb una
història d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i
dels pobles; una història que les dones i els homes de Catalunya volen prosseguir amb la finalitat de
fer possible la construcció d’una societat democràtica i avançada, de benestar i progrés, solidària
amb el conjunt d’Espanya i incardinada a Europa.
El poble català continua proclamant avui com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la
llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que
asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya. Els poders
públics estan al servei de l’ interès general i dels drets de la ciutadania, amb respecte pel principi de
la subsidiarietat.

-Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Aquesta Llei dona pes legal a tot un seguit d’actuacions que ja s’anaven desenvolupant a Catalunya
des de feia temps amb l’objectiu d’eradicar aquesta violència i, així mateix, assentar les bases per a
l’establiment d’actuacions noves i necessàries que afecten totes les administracions i els agents
socials implicats en l’abordatge d’aquesta problemàtica.

-Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Que les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, disposin i gaudeixin dels
mateixos drets i oportunitats que el conjunt de tota la ciutadania, Així com a viure emparades pels
principis d’igualtat i no-discriminació. I per tant, lliures de viure sense sexisme i sense violències
sexuals.

Pel que fa a les principals competències de les seves polítiques a nivell local, les defineix així a
l’article 1:

Aquesta Llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la
igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere,
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en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat de Catalunya i els ens locals
tenen competències.

-Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Tal com diu el preàmbul de la Llei: “En efecte, per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones i
homes, aquesta llei vol reforçar les mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir que els
poders públics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions destinades a erradicar el
fenòmen de la desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones en una situació de
subordinació i desavantatge social i econòmic respecte dels homes i que impedeix que les dones
exerceixin plenament llurs drets com a ciutadanes. En definitiva, aquesta llei ha de comportar un
benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre construir noves pautes de relació entre
homes i dones, basades en el respecte i l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la
més democràtica, justa i solidària”.

-Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (Art.93).
Article 93. Servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual
L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en infància i adolescència,
ha de crear un servei d’atenció especialitzada adreçat a infants i adolescents víctimes d’haver patit
abús sexual i ha de vetllar especialment per la prevenció i la detecció activa dels abusos sexuals
dels menors. Així mateix, ha de promoure bones pràctiques de prevenció activa dels abusos, i també
la formació contínua dels professionals de la xarxa social pel que fa a la prevenció i la detecció
d’abusos sexuals.

Es pretén que la defensa de l ’interès superior de la infància i l’adolescència es faci efectiva, tal com
recull aquesta llei.

-Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Article 1 Objecte
L'objecte d'aquesta llei és establir el règim jurídic dels espectacles públics, les activitats recreatives,
i també els establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats, i
regular-ne la intervenció administrativa.
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Article 2 Finalitats i principis generals
1. L'Administració de la Generalitat i els ajuntaments, en l'àmbit de llurs respectives competències,
han de facilitar que els espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme
adequadament. Amb aquesta finalitat, han d'exercir les potestats que els atribueix aquesta llei, amb
ple respecte als principis, els drets i les obligacions establerts per la Constitució i l'Estatut
d'autonomia.
Normativa estatal

-Constitució Espanyola de 1978 (Articles. 9.2, 14 i 15).
L’article 9.2 de la Constitució espanyola diu que “Correspon als poders públics promoure les
condicions per a que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en que s’integra siguin reals i
efectives i remoure els obstacles que impedeixen o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
de sexe. També ens diu que: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.”
L’article 15 de la Constitució espanyola diu que “Tothom té dret a la vida i a la integritat física i
moral, sense que en cap cas puguin ser sotmesos a tortura ni penes o tractes inhumans o
degradants”.

-Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal.
Article 178. Qui atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona, utilitzant violència o
intimidació, serà castigat com a responsable d'agressió sexual amb la pena de presó d'un a cinc
anys.
Article 179. Quan l'agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o
introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable
serà castigat com a reu de violació amb la pena de presó de sis a 12 anys.
Article 181. 1. El qui, sense violència o intimidació i sense que hi hagi consentiment dugui a terme
actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d'una altra persona, serà castigat, com
responsable d'abús sexual, amb la pena de presó d'un a tres anys o multa de divuit a vint mesos.
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-Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere.
Aquesta Llei assenyala a l’article 1 que la “violència de gènere” és definida com “la manifestació de
la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones,
s’exerceix sobra aquestes per part dels qui siguin o hagin estat els seus cònjugues o dels qui
estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat”.

-Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de tracte de dones i homes (art.7).
Article 7. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
1. Sense perjudici del que estableix el Codi penal, als efectes d’aquesta Llei constitueix assetjament
sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o
produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn
intimidatori, degradant o ofensiu. 2. Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol
comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar
contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 3. Es consideren
sempre discriminatoris l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 4. El condicionament
d’un dret o d’una expectativa de dret a l’acceptació d’una situació constitutiva d’assetjament sexual
o d’assetjament per raó de sexe també es considera acte de discriminació per raó de sexe.
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les
condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
Article 1. Objecte de la Llei
1. Les dones i els homes són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures. Aquesta Llei té
per objecte fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular
mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o
condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment en les esferes política, civil, laboral,
econòmica, social i cultural per assolir, en el desplegament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució,
una societat més democràtica, més justa i més solidària.
2. A aquests efectes, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics, regula drets i deures
de les persones físiques i jurídiques, tant públiques com privades, i preveu mesures destinades a
eliminar i corregir en els sectors públic i privat qualsevol forma de discriminació per raons de sexe.
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La ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incluye en el
estado de gastos el crédito 26.15.231F.460 para transferencias para el desarrollo de nuevas o
ampliadas competencias reservadas a la Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, por un importe de 20.000.000,00 de euros.

-Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La Disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, relativa al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género,
dispone lo siguiente:
“En aras a mantener el alto grado de consenso alcanzado y de acuerdo con el contenido del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de
septiembre de 2017, con el fin de garantizar su viabilidad, los Presupuestos Generales del estado
para el año 2018 contemplan:
Los Presupuestos Generales del estado destinarán, vía transferencias finalistas a los
ayuntamientos, un incremento de 20 millones de euros para las nuevas o ampliadas competencias
reservadas de los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado.
El passat desembre del 2017, els diferents grups parlamentaris, les comunitats autònomes i les
entitats locals representades a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, van ratificar el
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Aquest Pacte d'Estat suposa la unió d'un gran nombre
d'institucions, organitzacions i persones expertes en la formulació de mesures per a l'eradicació de
la violència sobre les dones. Les mesures aniran dirigides als següents àmbits:
Sensibilització i prevenció,
Millora de la resposta institucional: coordinació,
Assistència i protecció de les víctimes,
Assistència i protecció dels menors,
Impuls a la formació dels diferents agents,
Seguiment estadístic,
Recomanacions a les administracions públiques i altres institucions,
Atenció a altres formes de violència contra les dones.
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Normativa europea
-Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, Niça, 2000.
Igualtat entre homes i dones:
La igualtat entre homes i dones serà garantida en tots els àmbits, incloent-hi els de l’ocupació, el
treball i la retribució. El principi d’igualtat no impedeix el manteniment o l’adopció de mesures que
ofereixin avantatges concrets a favor del sexe menys representat.
No discriminació:
Es prohibeix tota discriminació i, en particular, l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics
o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de
qualsevol altra mena, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o
orientació sexual.

-Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la
violència domèstica, Istambul, 2014.
És el primer instrument jurídic vinculant a nivell europeu que proporciona un marc jurídic complert
per a la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i per a la protecció de les víctimes,
amb l’objectiu d’acabar amb la impunitat dels autors de violència envers les dones i de la violència
domèstica. Els estats firmants es comprometen a implantar mesures legislatives i preventives per
combatre aquest tipus de violència, així com a establir mecanismes d’atenció a les víctimes.

Normativa internacional
-Declaració Universal dels Drets Humans, 1948.
Article 1.Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Article 2.Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta
declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió
política o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra
classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i
internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país
o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès
a qualsevol limitació de sobirania.
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Article 3.Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
-Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), Nacions
Unides, 1979.
La convenció defineix la discriminació contra les dones en els termes següents:
<<Tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat
menysprear o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per la dona, independentment del seu estat
civil, sobre la base de la igualtat de l'home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals
en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera.>>
—Assemblea General de l'ONU,CEDAW (Article 1)
-Declaració de les Nacions Unides sobre l’eliminació de la violència contra la dona, 1993.
La Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dones va adoptar, sense votació, per
l'Assemblea General de les Nacions Unides per resolució 48/104 de 20 de desembre de 1993.
Conté el reconeixement de “la urgent necessitat d'una aplicació universal a la dona dels drets i
principis relatius a la igualtat, seguretat, llibertat, integritat i dignitat de tots els éssers humans”.
-Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (Nacions Unides), aprovat el 13 de
desembre de 2006.

Mitjançant el qual es reconeix que les dones i nenes amb discapacitat solen estar exposades a un
risc major, dins i fora de casa, de violència, lesions, abús, abandonament o tracte negligent,
maltractaments o explotació. De manera que preveu la Protecció contra l’explotació, la violència i
l’abús (art.16) i la integritat personal (art.17), així com el reconeixement a la participació en la vida
cultural, les activitats recreatives, l’esplai i l’esport (art.30).
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ANNEX 5: Circuits a seguir en cas d’assetjament o agressió sexual
ANNEX 5.1: Circuit a segur en cas d’assetjament per al personal que forma part del protocol

PERSONAL QUE FORMA PART
DELPROTOCOL

PERSONA
ASSETJADA

ASSETJADOR

Se li demana que aturi l’assetjament (de forma
assertiva,

La persona
assetjada diu
que
NO necessita
res

ATURA
l’assetjament

NO ATURA

Avisarem a altres

d’informació sobre

persones

qui és, com va

(seguretat o policia

vestit… per si

local 092) per fer que

hem d’avisar

ajuda o vol que

hi intervinguem.

de nosaltres.

Valorarem quina és la

No hi insistirem.

nostra responsabilitat
en el protocol i buscarem

És important

la persona de referència
o un espai segur

l’agressor abandoni

decisió

(responsable).

l’espai.

Li donarem la

Mantindrem la calma i li

possibilitat de que
Policia local 092

farem saber que el més
important és el que ella

si canvia d’opinió
necessiti.

serem allà per

atenció per si apareix

Si torna, avisem a

SÍ que necessita

respectar la seva

Ens assegurem de
que marxi.

de nou.

assetjada diu que

l’assetjament

Recollim el màxim

Continuem posant

La persona

Li proporcionarem un

Emergències sanitàries

ajudar sense

espai de seguretat i

112

jutjar.

tranquil·litat.
Li preguntarem si vol

altres persones

que truquem al 092.

(seguretat,
policia local - 092)
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ANNEX 5.2: Diagrama d’agressió sexual per al personal que forma part del protocol

PERSONAL QUE FORMA PART DEL PROTOCOL

Veiem o ens adonem que s’està produint una agressió sexual a l’espai d’oci o de festa

Preservar la víctima
Mirar de para l’agressió (sense posar-se en risc)

Agressió sexual SENSE utilització de força
la força o violència física

Avisar al personal de seguretat i
trucar a policia local (092)

Agressió sexual AMB utilització de
la força o violència física

Avisar a la policia local (092) o
112 activar ambulància
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ANNEX 5.3: Diagrama en cas de patir o veure algun tipus de violència sexual dirigit a la ciutadania

QUÈ FEM SI PATIM O PRESENCIEM UNA AGRESSIÓ?
DAVANT DE QUALSEVOL COMPORTAMENT SEXISTA ES POT INTERVENIR MANIFESTANT EL REBUIG
CAP AQUESTA CONDUCTA I DEIXANT CLAR QUE NO ES TOLERA

● No callis, no ho permetis, no passis.
● Presta ajuda, parla amb la persona afectada.
● Si la necessites, demana ajuda.
SI CREUS QUE UNA DONA HA PATIT UNA AGRESSIÓ O DEMANA AJUDA

● Apropa't, pregunta-li com es troba i si necessita ajuda.
● Creu el que digui, no importa el seu estat ni si sembla creïble o no el seu relat.
● No la deixis sola, tracta de crear un espai de seguretat per a ella.
● Pregunta-li què vol fer i respecta la seva decisió. No siguis paternalista.
● Ajuda-la a contactar amb alguna persona que la pugui acompanyar.
● Segons la gravetat del que hagi passat, contacta amb la Policia i tracta d'identificar
l'agressor i altres persones que hagin estat testimonis del que ha passat.
SI PATEIXES UNA SITUACIÓ D'ASSETJAMENT

● Fes sentir la teva veu, la teva disconformitat amb l’acció de l'agressor.
● Si no és de gravetat i és la primera vegada, deixa clar a l'agressor el rebuig de les seves
pretensions, accions, actituds i exigeix-li que no continuï.

● Digues-ho al teu grup d'amics i amigues, segur que NO ESTÀS SOL/A.
● El personal de les festes i la Policia Local hi són per ajudar-te, acosta-t’hi i demana’ls suport.
● Pots trucar a la Policia Local 092 o al Telèfon d’Emergències Socials, 112.
● Si et sents agredida i necessites parlar amb algú, truca al 900 120 120 (telèfon d'atenció a
dones víctimes de violència) o al 016 (telèfon contra el maltractament) on t’escoltaran i
t’orientaran.

SI ETS TU QUI TÉ UN COMPORTAMENT SEXISTA:

● Pensa que aquestes conductes només produeixen rebuig.
● Aprèn a adonar-te de les conductes que fan mal a les persones per poder canviar-les.
● Respecta els drets de les persones: no interrompis, respecta els espais, i recorda que els
cossos dels altres no són objectes per al teu gaudiment.
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● La diversitat enriqueix les relacions interpersonals. Adona’t dels prejudicis amb el físic i
estalvia't els acudits misògins, lesbòfobs, trànsfobs i homòfobs.

● El respecte, la llibertat i la tolerància són essencials per a la convivència.
● Assetjar no és lligar, no insisteixis.
I DAVANT UNA AGRESSIÓ SEXUAL

● És convenient anar a un centre sanitari o a un servei d’urgència per informar-ne alguna
persona de confiança.

● Contacta amb la Policia, els Mossos d’Esquadra i/o els serveis d’urgències.
● Sempre hi ha temps per posar una denúncia.
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ANNEX 6: Material de la campanya: Mira-t’ho com vulgues...Només SÍ és SÍ.
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