
Regidoria d’Igualtat
Ajuntament d’Alcoi

CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES

PROTOCOL DE PREVENCIÓ
DE LES AGRESSIONS SEXISTES
EN ESPAIS DE FESTA I OCI NOCTURN





PROTOCOL DE PREVENCIÓ
DE LES AGRESSIONS SEXISTES

EN ESPAIS DE FESTA I OCI NOCTURN 
D’ALCOI

Justificació

Objectius

Cal tenir en compte

Prevenció

Desenvolupament del projecte

Protocol d’actuació

Adhesió a la campanya

Itinerari davant d’una agressió sexista

2

3

3

5

5

6

7

9

Pàg.



La violència de gènere és tot acte de violència 
cap a les dones exercida per part dels homes, 
pel simple fet de ser dona. És una de les majors 
conseqüències de la desigualtat entre dones 
i homes. Aquesta violència contra les dones 
és una violència sexista basada en relacions 
jeràrquiques, relacions de poder en les quals les 
dones queden en una posició d’inferioritat i de 
submissió respecte dels homes. Moltes d’aquestes 
violències passen desapercebudes, i s’arriben a 
acceptar com una cosa natural en la relació entre 
parelles i, de vegades, fins i tot es reforcen per 
l’entorn en el qual ens movem. “Piropos”, bromes, 
tocaments, frecs, insults, colps, assetjament sexual, 
violacions..., comportaments verbals o no verbals, 
tots són manifestacions d’agressions sexistes.

En èpoques de festa les agressions sexuals 
augmenten igual que en els esdeveniments en 
els quals hi ha una gran afluència de públic. Als 
espais nocturns i de festa es troba l’escenari ideal 
perquè sorgisquen diferents actituds i agressions 
sexistes, que es justifiquen amb la ingesta d’alcohol 
o d’altres substàncies i es dilueix la responsabilitat 
de l’agressor en aquests comportaments.

Les festes són perquè totes les persones s’ho 
passen bé i les puguen viure en llibertat sense 

que la por impedisca de fer-ho. És primordial i 
necessari que la ciutadania i el conjunt d’agents 
socials s’unisquen en el rebuig a les agressions 
sexistes i en la denúncia pública.

Així, la finalitat d’aquesta campanya, engegada 
des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Alcoi, és la prevenció de comportaments 
sexistes que impedeixen gaudir d’unes festes amb 
tranquil·litat, i que permeta que totes les persones 
puguen participar en elles en les mateixes 
condicions de respecte, seguretat i llibertat. Amb 
aquesta es pretén impulsar una actitud activa 
contra les agressions sexistes en tota la població 
d’Alcoi i generar un rebuig social. De la mateixa 
manera, fer segurs els espais festius amb la 
implicació d’hostelers, filaes, locals d’oci i festius, 
associacions, etc.

Les administracions públiques han de 
comprometre’s en la lluita contra la violència 
masclista, seguint els mandats legislatius i complint 
les seues obligacions. Per tot això, la Regidoria 
d’Igualtat ha cregut necessari emprendre aquesta 
acció, que pretén ser l’inici de moltes altres 
que permeten aconseguir el nostre objectiu de 
gaudir de les festes lliurement i de promoure la 
convivència respectuosa entre totes les persones.

JUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓ
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Afavorir espais festius lliures de qualsevol 
manifestació sexista.

Apoderar les dones, principalment les més joves, 
per a no tolerar cap comportament sexual abusiu 
cap a elles.
Promoure la millora de la seguretat de les dones 
en els entorns festius.

1.

2.

3.

Fomentar el gaudir de les festes, així com de 
l’oci i del temps lliure d’una manera sana i lliure 
d’agressions sexistes.

4.

6. Involucrar tota la ciutadania i agents socials, així 
com hostalers, personal d’espais de festa i oci 
nocturn, filaes, etc., en el rebuig i denúncia de 
qualsevol actitud sexista.

Fomentar relacions igualitàries, sanes i 
respectuoses.

Establir una resposta institucional coordinada 
amb els cossos i forces de seguretat i els serveis 
d’emergència.

7.

8.

Potenciar la idea del consentiment en les trobades 
sexuals com a desitjable i positiu.

5.

Cap agressió té cap tipus de justificació: ni per 
les drogues, ni per l’alcohol, ni per la vestimenta, etc.

Cada persona té uns límits no qüestionables 
que no s’han de traspassar. Aquests límits són 
variables i poden canviar amb el temps, segons el 
context o en funció de les persones.

Totes les persones poden agredir i traspassar els 
límits d’una altra, però és important recordar que 
vivim en una societat patriarcal.

El patriarcat estableix unes relacions de poder 
en les quals el rol masculí té privilegis que se’ls 
nega al femení. Atorga una posició de superioritat 
als homes respecte de les dones i els concedeix una 
sèrie de drets sobre elles. No tots els homes posen 
en pràctica aquesta manifestació de poder, però sí 
que tenen interioritzat el dret a exercir-lo.

Una agressió és un abús de poder d’una 
persona sobre una altra.

Aquest protocol es planteja i es dirigeix a tota 
la població d’Alcoi perquè siga coneixedora de 
l’existència d’aquest tipus de comportaments i 
s’involucren en la seua denúncia i donen suport a les 
persones afectades.

Les persones agredides no són «víctimes 
passives», sinó que són supervivents del sistema 
patriarcal. Sempre s’ha d’actuar amb el consentiment 
d’elles, respectar la seua decisió i potenciar el seu 
apoderament. El protocol pretén ser un mecanisme 
transversal de protecció que facilite l’actuació 
coordinada de totes les persones i agents involucrats en 
l’atenció i denúncia de les agressions sexistes.

cal tenir en compte
objectius
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Comportaments verbals o no verbals o físics que s’exerceixen sobre una persona per 
motius de gènere, orientació sexual, aspecte físic en relació amb els estàndards estètics.

Actes o comentaris que et resulten ofensius, humiliants, degradants, que t’incomoden, intimiden 
i no t’agraden.
“Piropos”, burles sobre el teu aspecte físic, que et facen fotos sense el teu consentiment, 
tocaments, contacte físic deliberat i no acceptat, agressió sexual o violació.

quÈ és una agressió sexista?

QUI POT EXERCIR UNA AGRESSIÓ SEXISTA?
La persona que agredeix pot ser qualsevol que traspasse els límits d’altres 
persones. Es pot donar entre persones conegudes o desconegudes amb les 
quals es manté alguna relació sentimental o no. Aquesta conducta respon 
a un tractament diferencial en funció de la seua pertinença o adscripció a 
un gènere.

Tenint en compte la societat patriarcal en què vivim i al seu sistema de poder, que atorga privilegis 
al gènere masculí a través de la socialització diferencial, entenem que la majoria d’agressions 
s’exerceixen sobre les dones i altres identitats de gènere no hegemòniques.

ON ES PRODUEIXEN?
En la nostra vida quotidiana sorgeixen nombroses situacions en les quals tenen 
lloc agressions sexistes, es donen en diferents llocs, però en espais festius o 
d’oci nocturn són llocs potencials per produir-se. Agressions normalitzades, 

minimitzades, silenciades i reproduïdes, que s’emparen en la tradició, en la idea que en 
festes tot val, en el consum de drogues, i que el que passa en aquests contextos pertany a 
la vida privada.

Tots aquests comportaments no han de considerar-se anècdotes entre les relacions intrapersonals, 
sinó conductes que responen i formen part d’una violència estructural que ha de visibilitzar-se i 

denunciar per combatre-les fins a la seua desaparició.

És missió de tota la ciutadania, i responsabilitat de tots els agents socials, així com de 
la classe política, actuar en aquesta direcció.
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La campanya consistirà en diferents accions de 
sensibilització per intentar aconseguir i involucrar el 
màxim nombre de persones. Aquestes actuacions 
són les següents:

Les accions preventives són imprescindibles per 
aconseguir els nostres objectius. Poder viure unes festes 
i gaudir de l’oci en llibertat, amb respecte i de manera 
igualitària.

Perquè la nostra campanya siga efectiva, requereix 
la implicació de tota la població d’Alcoi, d’agents 
socials, entitats, establiments, centres educatius, grups 
polítics, etc., que han de ser part activa en el rebuig de 
les agressions sexistes.

Per això, amb aquest protocol fem una crida a la seua 
adhesió per part de la població alcoiana en conjunt, i 
instem principalment les entitats, espais, establiments 
i institucions que estan directament relacionats amb la 
festa i l’oci, a comprometre’s en aquesta lluita.

Repartiment pels diferents establiments 
hostalers, filaes, entitats, espais d’oci-festius, 
comerços..., de la ciutat, així com als centres 

educatius, socials i entitats socials i culturals, 
merchandising i cartelleria per al seu coneixement 
i la seua adhesió a la campanya: adhesius, polseres 
i tovallons.

Difusió per les xarxes socials i web institucional 
del lema de la campanya «“Alcoi diu NO és NO”, 
“Contra les agressions sexistes, som una veu”».

Sessions explicatives de la campanya a agents 
implicats en la campanya, personal i voluntariat 
dels estands informatius.

Conferència relativa a les agressions sexistes 
amb la finalitat de visibilitzar aquesta problemàtica 
i adreçada a tota la ciutadania.

Col·locació de tres punts d’informació “Punts 
Lila” durant les Festes de Moros i Cristians: situats 
a la Glorieta, la Plaça de Dins i la Plaça de Correus.

Photocall en els tres “Punts Lila”, on es podran 
fer fotos amb «bocadillos» amb frases relatives a 
l’objectiu de la campanya.

Les accions podran variar en posteriors ocasions 
en les quals es pose en marxa la campanya, 
adaptant-se a les necessitats del moment.

La campanya s’iniciarà amb motiu de les festes 
patronals en honor de Sant Jordi de 2018, amb 
pretensions de tenir una continuïtat en el temps, tant 
en el “Mig Any” com en les festes dels anys següents, 
així com en esdeveniments que puguen dur-se a 
terme i en els quals hi haja aglomeració de gent. De 
la mateixa manera, es pretén involucrar els diferents 
espais de festa i oci nocturn de la ciutat i les filaes 
perquè s’adherisquen a la campanya.

PREVENCIÓ

DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE
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Recorda-te’n!

Si vols adherir-te a la «Campanya Alcoi Diu No 
és No. Contra les Agressions Sexistes Som una 
Veu», emplena el  fu l l  reta l lable i  envia ’ l 
per correu al  Ser vei  d’ Igualtat  en C/Camí 
40,  baixos (C.P: 03801, Alcoi) o també pots 
descarregar-te l’adhesió al web de l’Ajuntament 
d’Alcoi i enviar-la a l’adreça electrònica: 
rtomas@alcoi.org.

Per a aconseguir posar fi a la violència masclista,

necessitem la teua ajuda!

Si et demana ajuda,
escolta-la i dóna-li prioritat

Res no justifica una agressió:
ni l’alcohol, ni la festa, ni la roba que portes, ni el que faces

Respecta els límits i les decisions 
de l’altra persona

Les festes són per a
gaudir d’elles en llibertat

No la deixes sola i proporciona-li suport,
tot respectant la seua opinió i els seus desitjos

Si necessita ajuda o 
assessorament urgent,

telefona al 112, 091 o al 016

Identifica la persona 
agressora fins que arribe l’ajuda

Guarda confidencialitat

L’únic responsable
és l’agressor

Insistir és assetjar i assetjar
és delicte.

Protocol d’actuació contra les
agressions sexistes

De la llista de totes les entitats, recursos, 
establiments i comerços que s’unisquen es farà 
publicitat al web de l’Ajuntament d’Alcoi, els mitjans 
de comunicació i en les accions que s’emprenguen 
dins de la campanya “Alcoi Diu No és No. Contra 
les Agressions Sexistes Som una Veu».
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ADHESIÓ A LA CAMPANYA
“ALCOI DIU NO ÉS NO,
CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES SOM UNA VEU”

Manifestem que donem el nostre suport a la campanya municipal de l’Ajuntament 
d’Alcoi “Alcoi diu No és No. Contra les Agressions Sexistes Som una Veu”. Mostrem 
el nostre rebuig cap a les agressions sexistes i ens comprometem a col·laborar en la 
prevenció i denúncia d’aquesta classe de violències.

Signatura

Nom (entitat, associació, col·lectiu, comerç, bar, pub, empresa, etc):

En representació seua:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

En Alcoi, de de 2019.



INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE
PROTECCIÓ DE DADES

DE CARÀCTER PERSONAL

Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi  NIF: P0300900H  
Correu: ajualcoi@alcoi.org Telèfon:  965 53 71 00

Excm. Ajuntament d’Alcoi

Les finalitats d’aquest tractament són: Gestió de l’adhesió a la campanya «Alcoi diu no és no, contra les 
agressions sexistes som una veu». No s’elaboren perfils.

Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els 
requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Consentiment de l’interessat. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no 
podrà ser atesa. Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere Desenvolupament de les 
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

No es comuniquen dades a altres entitats.

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat 
i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a 
reclamar els seus drets. Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, 
Registre d’Entrada, Plaça d’Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
1. Correu ordinari: La sol·licitud ha de dirigir-se a l’adreça indicada en l’epígraf “Domicili del Responsable” en 
aquest mateix document.
2. Correu electrònic: Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte del qual es troben 
en l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.
En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta 
verificació, Vosté pot triar entre aquestes dues opcions:
A. Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
B. Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, 
per a això ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el 
seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, Vosté haurà d’aportar fotocòpia del document 
acreditatiu de la seua identitat.

Responsable tractament

Domicili del
responsable

Conservació de
les dades

Finalitats

Drets

Delegat de Protecció
de Dades

Destinataris de les
seues dades

Legitimació / 
Bases Jurídiques

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
· Correu electrònic: dpd@alcoi.org
· Correu ordinari: Carta dirigida al DPD - Domicili del Responsable

Marcant aquesta casella manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament 
de les meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula. 

Per a més informació:
rtomas@alcoi.org · Tlf. 96 553 71 00 Ext. 2629



PA T E I X E S
UNA AGRESSIÓ

PRESENCIES
UNA AGRESSIÓ

Accepta?
Ofereix ajuda a la víctima

Tu poses
els límits

Parla amb l’agressor
Identifica’l

Presta atenció
a la situació

Busca ajuda
No et quedes sola

Continua gaudint
de la festa si t’abelleix

Continua gaudint
de la festa si t’abelleix

Vés al
PUNT LILA

NO NO

QUÈ cal
FER SI...

Pots sola?

SÍ SÍ

SÍ SÍ

Cessa l’agressió? Cessa l’agressió?
NO

CESSA

ESCOLTA-LA
Respecta la seua decisió
NO LA DEIXES SOLA

Et donaran la informació
que necessites

QUÈ cal
FER SI...

?
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