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1. Presentació
Quantes de vosaltres, companyes, us heu sentit violentades en algun espai on la llum queda tènue,
la música ocupa tot l’ambient i l’alcohol, sense ser el culpable, envaeix persones per despertar
monstres? Quantes de vosaltres, companyes, heu sentit comentaris sobre el vostre físic en aquests
espais? Quantes de vosaltres, companyes, us han tocat o fregat el cos mentre gaudíeu de l’oci
nocturn? Quantes de vosaltres, companyes, us heu quedat paralitzades, o heu llençat una mirada
d’auxili, o heu cridat enfuriada, o heu utilitzat la força per defensar-vos? Quantes de vosaltres,
companyes, heu patit per la vostra integritat física i moral en aquests espais? Quantes de vosaltres,
companyes, heu demanat que us acompanyessin a casa en la foscor de la nit? Quantes de vosaltres,
companyes, heu tingut por de ser violades tornant de festa? Quantes de vosaltres, companyes, heu
agafat el mòbil ben fort o heu trucat (o heu fet veure que truqueu) a algú mentre camineu amb pas
lleuger i àgil per arribar a casa, tancar amb doble pany i respirar, a la fi, tranquil·les? Quantes de
vosaltres, companyes, us heu sentit en guerra quan es tractava de divertir-se?
En un espai on sembla que les regles del joc disposen de fer de la dona el producte de venda, cal
més que mai, de forma imprescindible, urgent i necessària un protocol que, amb mirada feminista,
posi els límits de la violència exercida cap a la dona.
És necessari, així ens ho indiquen aquells moviments feministes autogestionats que posen l’accent
a on cal treballar. Les dones de Calaf ho han recordat any rere any: l’Era, la Polseguera, les Dones
de Vetlla... No volem tenir por en cap espai, ni tampoc en els espais de festa. Volem sentir-nos
segures i lliures, per això cal un protocol que ho garanteixi.
Calaf no es pot quedar endarrere. La por, el neguit, la inseguretat, l’opressió han de quedar lluny
dels espais del nostre poble. Hem de cridar la igualtat per sobre de tot i no permetre cap, ni una,
actitud violenta. La seguretat és responsabilitat de tothom. Treballem de la mà, cal fer xarxa i
caminar plegades.
Fem de Calaf una vila pintada de lila per a tothom.
Bet Miquel Verdés
Ajuntament de Calaf
Regidora de Polítiques Feministes i d’Igualtat, Educació, Habitatge i Cooperativisme.
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2. Exposició de motius
Donat que totes les dades apunten al fort impacte de les violències sexuals als espais públics (entre
ells els carrers), la prevenció, a través d’una intervenció a l’entorn comunitari, esdevé cabdal per
tal de reivindicar la diferenciació entre l’oci i el gaudi, i la cultura del “tot s’hi val”, des d’una
perspectiva integral de participació activa dels diferents agents implicats (públics i privats) i de la
ciutadania.
Igualment, la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, posa en
evidència quins són els àmbits en els quals es poden manifestar aquestes i l’àmbit social i
comunitari n’és un d’ells. A més, indica les seves diferents manifestacions, entre les quals
s’inclouen les agressions sexuals i l’assetjament sexual.
L’ODLGTBI ofereix, a través del seu catàleg de serveis, suport en l’elaboració d’un Protocol
d’actuació davant les agressions sexistes en espais públics d’oci als ens locals de la demarcació
de Barcelona per tal que puguin elaborar el seu propi protocol des de la perspectiva de gènere,
així com per preveure el circuit en el cas que es produeixin violències sexuals en aquestes
situacions. L’acompanyament s’adreça a les comissions de treball que es configurin de les
diferents àrees de l’ajuntament, entitats del municipi, altres administracions públiques i/o agents
implicats. És en aquest marc que s'ha elaborat aquest document que ara teniu a les mans.

5

3. Persones participants
Durant l’elaboració d’aquest protocol han estat moltes les persones que han col·laborat per fer-lo
possible en les diferents fases i a través de canals diversos, aportant visió, idees, expertesa i
coneixement del territori. Per altra banda, la feina feta i compartida de molts col·lectius i entitats
feministes i LGBTIQ+ durant els últims anys ens ha donat eines, reflexions i materials molt útils
i necessaris per la materialització de protocols com el que ara teniu a les mans.
L’elaboració d’aquest protocol ha estat possible gràcies a:
Coordinació, redacció i dinamització
Ajuntament de Calaf: Bet Miquel Verdés (Regidora de polítiques feministes i d’igualtat), Marina
Duocastella Sala (Tècnica de joventut), Anna Salsench Boronat (Tècnica de cultura i festes),
Solenn Lamour Frauca (Àrea social)
Diputació de Barcelona: Berta Sánchez i Farràs (Tècnica d’Igualtat)
Equip Dones amb Empenta (DAE): Nativitat Veraguas Aguilera (Directora de DAE i
coordinadora de l’àrea d’atenció especialitzada en Violències Masclistes), Margarida Fité Girvés
(Coordinadora d’àrees programes i serveis), Iria Vives Riba (Àrea de prevenció i sensibilització),
Maritza Sore Galleguillos, Romina Becerra Reyes i Lidia Olmedo Bueno (Àrea de formació i
consultoria).
Grup Motor
Bet Miquel Verdés (Regidora de polítiques feministes i d’igualtat), Marina Duocastella Sala
(tècnica de joventut), Anna Salsench Boronat (tècnica de cultura i festes), Berta Sánchez i Farràs
(Tècnica d’Igualtat de la Diputació de Barcelona).
Comissió Participativa
Dones de vetlla, AFA Escola Alta Segarra, AFA Ins Alexandre de Riquer, AEiG Alexandre de
Riquer, La Polseguera, Xarxa de Nouvingudes, Futbol les Garrigues, Diables Alta Segarra,
EFSAS, UE Calaf, Serveis Socials, SIAD Anoia.
I totes les persones entrevistades, les persones anònimes que han omplert els qüestionari i les
persones que han participat a les sessions de formació i propostes.
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4. Protocol marc
Històricament, l'espai públic, i especialment els espais d'oci nocturn, han sigut espais molt
masculinitzats i tot i que cada cop hi ha més presència de dones, segueixen sent espais ocupats
molt majoritàriament per homes. De la mateixa manera, queden excloses d'aquest espai les
persones LGBTIQ+1 que de diferents maneres són invisibilitzades, relegant, tant a unes com a
les altres, a l'espai privat. Aquesta exclusió és en gran part moguda per la impunitat i normalització
que hi ha vers les violències sexuals que pateixen dones i la LGBTI-fòbia que pateixen les
persones LGBTIQ+ en aquests espais, generant una falta de seguretat i la impossibilitat moure's
i expressar-se en llibertat pels espais sense por a patir violències per la seva expressió o identitat
de gènere i reproduint de nou les desigualtats i violències patriarcals que es donen en altres àmbits.
D’aquesta manera, es torna imprescindible l'abordatge de les violències sexuals i la LGBTI-fòbia
en els espais públics d'oci nocturn de manera coordinada entre tots els agents que incideixen en
aquests espais. Els protocols són un instrument que busquen definir i coordinar aquesta resposta
per a garantir la prevenció, atenció i recuperació dels dones i persones LGBTIQ+ que es troben o
han viscut situacions de violències masclistes o tenen risc de trobar-s’hi, alhora que es volen
generar sinergies entre els agents tècnics, polítics i socials que permetin abordar-ho d'una forma
més integral i arribar a molta més ciutadania.
Així, aquest protocol es treballa i desenvolupa amb perspectiva feminista i des d'un enfocament
interseccional i inclusiu que atengui a les diversitats de totes les persones que participin de la
festa, amb la finalitat de millorar de forma efectiva els drets i oportunitats de tothom.

Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans, Intersexuals, Queer i qualsevol altre tipus d’orientació sexual o identitat
de gènere socialment marginades i oprimides
1
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4.1. Objectius del protocol
Objectiu general
Contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes i LGBTI-fòbia,
donant una resposta institucional des d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008,
de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la 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.

Objectius específics
•

Crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents locals d’una comunitat
per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals i la LGBTIfòbia ens espais públics d’oci a escala municipal.

•

Construir un consens conceptual i un marc teòric feminista comú per actuar davant les
desigualtats de gènere i les violències sexuals i la LGBTI-fòbia.

•

Detectar les claus que expliquen les desigualtats de gènere, les diferents formes de
violències sexuals generades i la interacció d’aquestes amb les dinàmiques d’oci actual a
al municipi i el seu entorn.

•

Fomentar la legitimitat democràtica a través de crear espais de debat públic. Incorporar
múltiples mirades per facilitar el procés deliberatiu/consultiu que contribueixi
posteriorment a la validació política.

•

Capacitar, sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori (polítics, tècnics i
ciutadania) en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilització
del desenvolupament i aplicació del protocol.

•

Desenvolupar un procés d’elaboració del pla d’actuació amb metodologies participatives
que apoderi i enforteixi la perspectiva de gènere entre el personal de l’administració, els
càrrecs electes, les associacions i col·lectius i la població en general.

•

Promoure, en especial, la participació i la presa de decisions d’aquells col·lectius de
dones, feministes i LGBTIQ+ del municipi.

•

Elaborar un Protocol local vers les violències sexuals en espais d’oci a través d’un procés
deliberatiu amb metodologies participatives per promoure la qualitat democràtica i la
transversalitat de gènere.

•

Generar mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció,
l’atenció i recuperació de les dones i persones LGBTIQ+ en situació de violències
masclistes.
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•

Incrementar l’apoderament de les dones i persones LGBTIQ+ en la utilització dels espais
públics d’oci.

•

Fomentar la transversalitat de gènere en les polítiques locals.

4.2. Metodologia
El model metodològic utilitzat té relació directa amb donar resposta als objectius específics abans
esmentats amb la voluntat de construir un consens conceptual i un marc teòric feminista comú per
a actuar davant les desigualtats de gènere i les violències sexuals, fomentar la participació
democràtica a través d'espais de debat públics, per poder incorporar diferents mirades en el
procés deliberatiu/consultiu per a la seva posterior validació política. Això ha implicat també
formar, sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori que han participat en aquest procés
(polítics, tècnics i ciutadania) en la importància de la prevenció de les violències masclistes i
patriarcals posant èmfasi en la corresponsabilitat del desenvolupament i aplicació del protocol.
Així mateix, s'ha procurat promoure especialment la participació i la presa de decisions de
col·lectius de dones, feministes i LGBTIQ+ del territori, tenint en consideració l'important treball
polític que realitzen per a erradicar les violències masclistes. A través del procés d'elaboració
d'aquest protocol, es van dissenyar metodologies participatives que van haver de ser adaptades al
context de pandèmia mundial a causa de la Covid-19. Malgrat les dificultats imposades per aquest
context, va ser possible adaptar el procés participatiu i de recollida d'informació des d'un
enfocament feminista, en el qual els aspectes qualitatius adquireixen especial rellevància perquè
atorguen una major profunditat en les anàlisis i comprensió de la problemàtica de les violències
sexuals en el territori. Durant el procés d'elaboració del protocol davant les violències sexuals en
espais d'oci, i per a crear un espai de participació i presa de decisions directe, es van utilitzar
diferents eines, espais i canals per a donar cabuda a totes les veus que poguessin ser útils per a
complir amb els objectius.
Tal com s'ha esmentat, el procés d'elaboració d'aquest protocol va estar marcat per fases de treball
que es desprenen dels objectius prèviament assenyalats. D'aquesta manera, la fase de
contextualització, informació i sensibilització va ser clau perquè va permetre conèixer i situarnos en el procés, identificar les necessitats i les característiques del territori, definir els principals
agents així com establir els grups de treball i consensuar l'estratègia de desenvolupament.
És així, que es van desenvolupar diferents eines, espais i canals participatius que van permetre
incorporar les visions del territori sobre les violències masclistes, les violències sexuals i la
LGBTI-fòbia en espais d'oci en específic. Es van definir i van constituir espais de participació
fonamentals per a l'abast dels objectius. Per una banda, un grup motor format per tècniques de
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l’ajuntament de Calaf i per la regidora de polítiques feministes i igualtat que va tenir la finalitat
d'atorgar informació clau i presa de decisions respecte la programació, perfils d'informants clau,
mapa d'actors del municipi i del territori, coordinació, entre altres. I per l'altra, una comissió
participativa conformada per ciutadania i altres professionals del territori que volgués participar,
on es va potenciar la participació de col·lectius i entitats així com de persones sensibilitzades amb
la temàtica i que van tenir la funció d'establir el marc teòric des del qual treballar (principis, límits
i potencialitats) i les principals idees a desenvolupar en el pla d'acció, protocol i avaluació.
La següent fase va implicar el desenvolupament d'una diagnosi municipal que ens permetés
elaborar un protocol davant les violències sexuals en espais d'oci que s'ajustés a la realitat del
territori. Es va plantejar com un procés sistemàtic de recollida d'informació, valoració i anàlisi
d'aquesta informació utilitzant diferents eines: anàlisi documental, qüestionaris, entrevistes i
grups de discussió, aquest últim però, no es va poder dur a terme degut a la situació provocada
per la Covid-19.
El procés de diagnosi es va ocupar de conèixer les dades – quantitatives i qualitatives– i
especificitats del municipi entorn de les violències sexuals i la LGBTI-fòbia, tant a escala general
com relacionades amb els àmbits concrets dels espais d'oci i de festes. La diagnosi es va
desenvolupar des d'una perspectiva de gènere en clau feminista i interseccional. És a dir, es va
posar en la pràctica del procés els requeriments teòrics inclusius propis del feminisme. Les dades
obtingudes mitjançant aquest procés -i la seva anàlisi- són el punt de partida per, posteriorment,
poder vincular els resultats amb les accions concretes en prevenció i sensibilització, detecció,
atenció i recuperació/reparació com a conjunt.
La 3a fase va estar marcada per la realització d’una formació en perspectiva de gènere, violències
masclistes, violències sexuals i la LGBTI-fòbia amb agents clau, entès com un aspecte rellevant
a l'hora de dissenyar, desenvolupar i avaluar el protocol. En virtut de les dificultats imposades per
la pandèmia, aquest procés es va executar de manera fusionada amb el procés de devolució dels
resultats del diagnòstic territorial davant agents clau com ara càrrecs polítics, personal tècnic i
ciutadania, a través de diferents jornades telemàtiques d'acord amb les possibilitats del territori en
funció de les mesures sanitàries en l'actual context de pandèmia. Així mateix, en aquest procés es
va treballar sobre la base del conjunt de propostes per cada àmbit d’intervenció (prevenció i
sensibilització, detecció, atenció i reparació i recuperació) a fi d'enriquir aquests resultats amb la
les propostes de forma més concreta i adaptades al territori.
Tot l'anteriorment descrit estableix les bases per a la fase d'elaboració del protocol, el qual va ser
redactat des de Dones Amb Empenta, recollint i treballant totes les propostes, conclusions i treball
fet pels diferents espais de participació, que li van donar coherència i uniformitat a tot el
document. El protocol inclou tots aquests continguts descrits i que són fruit del procés deliberatiu
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i participatiu, i que es tradueixen en la definició del circuit d'actuació. Igualment, es contempla
fer una devolució a les participants del procés d’elaboració d'aquest protocol, fer difusió del
mateix així com del circuit tant per vies informals com per xarxes socials de les entitats
participants i de l’Ajuntament.
Finalment, es projecta una fase final però no menys important, que té relació amb el procés de
seguiment, validació i avaluació del protocol. Aquests són àmbits imprescindibles per a la seva
contínua avaluació en relació amb l'eficàcia, efectivitat i impacte de les intervencions definides
des del protocol.

4.3. Requisits i compromisos per implementar el protocol
Les violències masclistes i sexuals i la LGBTI-fòbia que ocorren en els espais d'oci nocturn
s'emmarquen en un problema estructural de relacions socials jerarquitzades per raó del gènere,
que requereixen un abordatge integral per a la seva erradicació, de manera que dones i persones
LGBTIQ+ puguin viure vides lliures de violències.
Cal recordar que la legislació catalana contempla dues lleis d'interès per a aquest protocol: d'una
banda la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i, d'altra
banda, la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. És per aquesta
raó, que en aquest protocol es realitzen distincions respecte als tipus d'agressions que poden sofrir
persones LGBTIQ+ o persones que s'identifiquin com a dones.
D'aquesta manera, els diferents actors socials (càrrecs polítics, professionals i tècnics, i ciutadania
en el seu conjunt) han d'adquirir responsabilitats per a fer front a aquesta greu problemàtica, i
especialment en el que diu relació amb aquest protocol, s'han d'assumir requisits i compromisos
específics per a la seva bona execució i avaluació.
D'altra banda, els compromisos adquirits es troben establerts d'acord als diferents moments
(abans, durant i després de les festes on s'apliqui el protocol), és a dir, que s'han fixat uns aspectes
mínims als que l'Ajuntament de Calaf es compromet amb la finalitat d'enfortir i assegurar una
bona execució d'aquest protocol.
Per aquests motius, s'assenyala una proposta de requisits mínims a complir que, a mesura que
vagi passant el temps l'Ajuntament podrá millorar i adaptar conjuntament amb la ciutadania i el
personal tècnic referent d'aquest protocol, amb la finalitat d'anar-ne ajustant encara més el
funcionament.
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Compromisos per part de càrrecs electes
1. Aprovar en el Ple municipal el Protocol davant les violències sexuals en espais públics
d'oci.
2. Vetllar per la millora i ampliació del Protocol en col·laboració amb la ciutadania a
través de reunions periòdiques amb el grup de seguiment del protocol.
3. Implementar les formacions establertes en aquest protocol.
4. Definir una persona referent del protocol en el municipi.
5. Generar accions de comunicació que impliquin la difusió d'aquest protocol cap a la
ciutadania.
6. Promoure la participació d'entitats i col·lectius diversos, en especial d’aquells que
tinguin a veure amb la temàtica abordada per aquest protocol (feministes,
LGBTIQ+,...).
7. Promoure la implicació de tota la ciutadania en termes de corresponsabilitat social per
a l'erradicació de les violències masclistes i la LGBTI-fòbia.
8. Tenir en compte la perspectiva interseccional i la diversitat present en la ciutadania en
el moment de desenvolupar accions relatives a l'execució i avaluació d'aquest protocol.
9. Crear una comissió de seguiment des del municipi per a avaluar l'execució del protocol
i millorar-lo en el que es requereixi.
10. Garantir que totes les accions d'oci que es promoguin des de l'Ajuntament incloguin,
dintre de la seva partida pressupostaria, els recursos necessaris per la implementació
del protocol.
D'altra banda, s'estableixen uns certs compromisos mínims que altres actors de la part socialcomunitària han de complir en coherència als principis i actuacions definides en aquest protocol
i que són igualment rellevants per a una execució favorable d'aquest protocol respecte a la
implementació, formació o coordinació.
Compromisos per part d’entitats organitzadores de festes populars
1. Adherir-se al protocol.
2.

Rebre la formació corresponent a càrrec del Municipi sobre els continguts del
protocol.

3. Rebre la formació per aquelles persones que siguin agents detectors.
4.

Implementar el protocol en els actes que organitzin.

5. Donar a conèixer l’existència i compromisos del protocol a les persones contractades
externes a l’entitat i l’ens públic.
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Compromisos per part d’artistes, personal extern contractat i voluntariat durant la festa
1. Conèixer l'existència d'aquest protocol.
2. Comprometre’s a no promoure ni difondre missatges ni actituds masclistes ni
LGBTIfòbiques.
3. Comprometre's a fer cas a les indicacions de les persones de l'organització referents
del protocol.

Compromisos per part de les empreses de seguretat privada
1. Estar adherides al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci
de la Generalitat de Catalunya per a poder ser contractats.
2. Estar en coneixement d'aquest protocol.
3. Estar en coordinació amb la persona referent del protocol durant el desenvolupament
de la festa.
Finalment, és rellevant que s'assumeixin els següents principis per a l'organització d'espais d'oci
nocturn públics, i que es troben relacionats amb les legislacions catalanes que promouen
l'erradicació de les violències masclistes, sexuals i LGBTI-fòbia.
❖ Promoure espais segurs i de llibertat per a totes les persones: Els espais d'oci públic
s'han de realitzar des de valors com el respecte, la solidaritat i el suport mutu. Totes les
persones són responsables de cuidar i promoure aquests valors.
❖ Corresponsabilitat entre totes les persones i rebuig col·lectiu a les agressions que es
cometin: Promoure la presa de consciència respecte de la corresponsabilitat que implica
erradicar les violències masclistes i sexuals i la LGBTI-fòbia. Totes les persones són
agents actius al moment de detectar aquestes situacions de violència. De la mateixa
manera, les respostes davant aquestes violències han de ser fermes, contundents però per
sobretot col·lectives entorn del seu rebuig. Mai s'han d'admetre missatges ni actituds que
culpabilitzin a les persona que pateixen les agressions.
❖ Atenció prioritària: La prioritat de l'atenció i contenció estarà enfocada en les persones
agredides, especialment quan siguin dones i persones LGBTIQ+.
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4.4. Aproximació a les violències sexuals i a la LGBTI-fòbia
en contextos d’oci
Les violències masclistes i la LGBTI-fòbia que es donen en una situació determinada són
contingents amb el context social i històric, i estan al servei dels interessos del poder i de la
dominació que travessen tota condició social i cultural. S'utilitzen freqüentment per controlar,
dominar i sotmetre persones i grups socials. Les violències s'exerceixen a través de diferents
manifestacions, sigui a nivell simbòlic, psicològic o físic, entre d'altres. Mitjançant diferents
formes de violència s'ha impedit a moltes persones poder exercir els seus drets, imposant i limitant
l'elecció́ de formes de vida, la llibertat de moviments i la lliure expressió.
Cal destacar que les violències i els sistemes d'opressió no operen de manera individual, i no
responen a una sola dimensió, per això, per al seu abordatge és important tenir una mirada
interseccional que no només centri l'atenció en l'eix gènere, sinó que vegi les seves complexes
interaccions amb altres factors com la raça/racialització, ètnies, classe, dissidències de
sexe/gènere, etc. Així, proposem una mirada interseccional que entengui la diversitat
d'experiències de ser dona i les seves coexistències, només així els moviments feministes, i la
societat en el seu conjunt, tindran una mirada més àmplia sobre com raça i classe donen forma a
l'experiència de vida de les dones, en interacció amb el gènere, desestabilitzant el supòsit que les
dones som un grup homogeni, i mostrant les diferents violències a les quals estem exposades.
Moltes persones hem patit o podem patir molts tipus de violències al llarg de la nostra vida: per
motius de gènere, de classe, de procedència, d'opció sexual, etc. Apareixen en qualsevol àmbit de
la nostra vida i per part de qualsevol persona que es trobi en una situació de poder estructural
sobre l'altra. El poder està allà on la força no és necessària, i on es donen determinades situacions
que es permeten sense generar cap conflicte visible ni previsible. I és el que passa amb les
agressions que es produeixen en els suposats espais de confiança i on també es produeix la
violència sexual de manera normalitzada, privada i invisible.
En els espais d'oci nocturn moltes dones han presenciat comentaris sexuals incòmodes per part
d'homes, justament un tipus de violència simbòlica moltes vegades normalitzada en la cultura. En
aquest context, es poden donar agressions masclistes, que poden ser

físiques, verbals,

psicològiques, etc., exercides sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual, aspecte
físic amb relació als estàndards estètics.
Si bé totes les persones som possibles víctimes, a vegades entren en joc altres opressions no
relacionades exclusivament amb el gènere, que posen a les dones en un risc major, per exemple
aquelles dones migrants i/o racialitzades que caben dins dels estereotips exòtics i hipersexualitzats
de la diferència. A més, moltes vegades, la barrera idiomàtica i cultural impedeix que aquestes
dones puguin tenir l'accés adequat als serveis d'atenció que es presten per a tota la resta de la
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població. Aquestes conductes actuen com a tractaments diferencials d'una persona a causa de la
seva pertinença o adscripció de gènere. Per altra banda, la persona assetjadora pot ser un company
o qualsevol persona que es trobi en el context (domèstic, laboral, públic, privat, conegut,
desconegut, etc.), atès que totes les persones podem traspassar els límits d'altres persones i no
admetre-ho. El patriarcat és un sistema de poder on la socialització masculina té el privilegi, així
doncs, la majoria d'agressions es produeixen sobre les dones i altres identitats de gènere no
hegemòniques i son exercides per homes.

Violències masclistes
La comprensió de les violències contra les dones ha estat abordada des de diferents àmbits, així,
el dret internacional ha assenyalat, a través de diversos organismes de Drets Humans com ara
Nacions Unides (ONU), Organització Mundial de la Salut (OMS) o bé la Unió Europea, que la
violència contra les dones és un problema de salut pública i una pandèmia per les diferents
manifestacions que aquesta té, així com per les elevades taxes de violències a les quals són
sotmeses les dones al voltant del món.
L’ONU, a la seva resolució 48/104 de 1993, va definir la violència contra les dones com “tot
acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un
dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la
coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix a la vida pública com a la vida
privada”.
A l’Estat espanyol s’utilitza el concepte de violència de gènere, definit a la llei orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere, “com a
manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes
sobre les dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o els qui
estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense
convivència.” Com veiem, es defineix com a violència de gènere, des d’una vessant jurídica,
només aquella que es dona en relacions sentimentals i d’afectivitat en parelles.
Per altra banda, al 2008, el Parlament Català va aprovar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del Dret de
les Dones a Eradicar la Violència Masclista. Aquesta llei catalana defineix la violència masclista
en el seu article 3 com “la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la
discriminació i la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels
homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic,
sexual o psicològic tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.
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Aquesta última definició sobre violències masclistes que atorga la llei catalana és rellevant ja que
permet una visió més profunda sobre aquesta mena de violències, les quals tenen les seves
manifestacions més enllà del marc de la parella, posant l'accent en com aquestes poden succeir
eventualment en qualsevol espai (privat o públic), i que al mateix temps, inclou manifestacions
complexes que en alguns casos podrien ser més invisibilitzades donada la seva normalització. La
llei es fonamenta amb la necessitat de les dones de viure amb dignitat, seguretat i autonomia,
lliures d’explotació, maltractaments i tota mena de discriminacions. Així, la llei amplia el
concepte jurídic de violència de gènere de la Llei estatal 1/2004 estenent els àmbits on es dona la
violència: àmbit familiar, de la parella, laboral i social o comunitària; així com també amplia la
seva tipologia a la violència econòmica i la sexual, a més de la física i psicològica.
La llei 5/2008 també defineix sis àmbits d’acció en els que cal actuar per l’erradicació de la
violència contra les dones i que hem utilitzat en aquest protocol com a esquema a l’hora de fer i
ordenar les línies d’acció i propostes:
●

Prevenció: El conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la
problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i
impedir-ne així la normalització, i encaminades a sensibilitzar la ciutadania, especialment
les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni tolerable.

●

Sensibilització: El conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives encaminades a
generar canvis i modificacions en l’imaginari social que permetin avançar cap a
l’erradicació de la violència masclista

●

Detecció: La posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que
permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant si apareix
de forma precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les situacions en
les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat.

●

Atenció: El conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui superar les
situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar, i
social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessària sobre els
recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació.

●

Recuperació: L’etapa del cicle personal i social d’una dona que ha viscut situacions de
violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits danyats per la situació
viscuda.

●

Reparació: són el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals,
sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsables de
la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al restabliment de
tots els àmbits danyats per la situació viscuda.
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Violències sexuals
Tenint com a marc general les conceptualitzacions sobre violències masclistes, és necessari
assenyalar les definicions de les violències sexuals, que es constitueixen com el focus del
problema a abordar en aquest protocol. D'una banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS)
ha establert que la violència sexual es comprèn com "tot acte sexual, la temptativa de consumar
un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per a
comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d'una persona mitjançant
coacció per una altra persona, independentment de la relació d'aquesta amb la víctima, en
qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball" (OMS, 2011).
D'altra banda, la Llei Catalana 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en
l’article 4, estableix que la violència sexual és una forma de violència masclista que es comprèn
com a “qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició,
l'observació i la imposició, per mitjà de violència, intimidació, prevalença o manipulació
emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb
la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.
Aquesta llei assenyala que les violències sexuals, enteses com a manifestacions de les violències
masclistes, poden ocórrer en diferents àmbits, així, en el article 5 estableix els àmbits de la parella,
familiar i laboral, així com als àmbits social o comunitari, que entre les seves manifestacions
inclou les agressions sexuals que "consisteixen en l'ús de la violència física i sexual exercida
contra les dones i les menors d'edat que està determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma
per a demostrar poder i abusar del mateix" i l'assetjament sexual.

LGBTI-fòbia
Per parlar de LGBTI-fòbia, hem d'entendre que vivim en un sistema cisheteropatriarcal2, on la
societat està estructurada a partir de diversos dualismes com sexe/gènere o home/dona. Aquests
són una construcció social on el "sexe biològic" és definit erròniament com una identitat de
gènere, sobre la qual se sustenta aquest sistema.
Aquest dualisme també serveix per establir les categories i rangs de privilegi que conformen el
sistema cisheteropatriarcal. Aquelles persones amb més privilegi són les que sustenten i perpetuen
la norma cisheteropatriarcal, mentre que les que compten amb menys privilegi són subjectes més
exposats a les violències que condemnen la no-cisheteronorma.

Concepte que se utilitza per referir-se a un sistema sociopolític en que l’home, l’heterosexualitat i les
persones cis tenen supremacia sobre altres gèneres, orientacions sexuals i identitats de gènere.
2
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Així doncs, en aquest sistema es creen i sustenten relacions de poder basades en desigualtats i
opressions associades a col·lectius oprimits, és a dir, amb menor poder i privilegi (trans, persones
no heterosexuals i monosexuals, dones). També es defineixen les normes de comportament, així
com la normalitat i la patologia, i en conseqüència exclou i castiga socialment a les persones que
se surten de la norma.
Així doncs, la LGBTI-fòbia són aquelles violències o agressions cap a les persones que no
s'adapten a la cisheteronorma ni als rols i estereotips de gènere.

Violències sexuals i LGBTI-fòbia en espais d’oci
Tenint en compte l'anterior, les violències sexuals i la LGBTI-fòbia en espais d'oci són aquelles
que es donen, precisament, en espais de festa i d'oci nocturn. Segons dades de l' ”Enquesta de
violència masclista de Catalunya 2016” publicada pel Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, un 36% de les violències sexuals fora de l’àmbit de parella, es donen en llocs d'oci i
un 32% en espais públics.
Les violències sexuals poden adoptar diferents formes, tals com:
●

Mirades sexuades no desitjades

●

Comentaris sexuats no desitjats o masclistes

●

Invasió continuada de l’espai vital

●

Tocaments puntuals o continus no desitjats

●

Exhibicionisme

●

Acorralaments o insistència en una petició

●

Agressió sexual

●

Violació amb intimidació i/o violència física

A més, en els espais d'oci, moltes vegades ocorren altres tipus de violències sexuals a nivell més
simbòlic, com la mercantilització del cos sexuat de les dones o la culpabilització de les dones per
la violència rebuda.
Així mateix, la LGBTI-fòbia poden materialitzar-se en:
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•

Comentaris LGBTIfòbics

•

Bromes de mal gust o rialles

•

Insults i agressions verbals

•

Amenaces, intimidacions i humiliacions

•

Agressions físiques o sexuals

També cal destacar que els contextos d’oci festiu i sobretot nocturn, es conceben com espais on
la idea del “tot s’hi val” i “són coses que passen” fan que s’estenguin i es normalitzin les
violències sexuals i La LGBTI-fòbia. La responsabilitat es dilueix a través del contextos grupals
i de consum. A més la droga més present en situacions de violència sexual és l’alcohol que pot
reduir i fer desaparèixer la capacitat de reacció de la persona agredida i, per l’altra banda, pot
actuar com a desinhibidor i facilitador per a la persona potencialment agressora, també cal tenir
en compte que hi ha una tendència en situar el detonant de la violència sexual en la substància i
no en la subjectivitat i en el marc social sexista, justificant el comportament de l’agressor.

Interseccionalitat
La interseccionalitat com a teoria sorgeix a partir de les aportacions desenvolupades per les
feministes negres en el context estatunidenc en els anys 70, mitjançant la qual aprofundeixen en
l'anàlisi de les experiències entorn del gènere, emfatitzant en que aquestes experiències d'opressió
han de ser necessàriament llegides en la seva interacció amb altres eixos d'opressió com un aspecte
important per a la comprensió de les diferents experiències d'opressió que viuen les dones al
voltant del món en funció d'aquestes interaccions.
Per tant, la interseccionalitat és un concepte clau a l'hora de desenvolupar protocols i polítiques
públiques amb perspectiva de gènere. Es tracta d'un marc d'anàlisis on s'integren les diferents
dimensions i eixos d'opressió que afecten als individus. Aquesta mirada inclou les relacions de
poder de manera àmplia, per a entendre les diferents opressions que poden patir les diferents dones
i persones LGBTIQ+. Així, en cadascuna de nosaltres conflueixen diferents eixos que defineixen
la nostra identitat i que alhora en situen a algunes en una posició de més privilegi, i a unes altres,
en una situació de més opressió.
Així, la interseccionalitat ens permet entendre la diversitat d'experiències de ser dona i/o persona
LGBTIQ+ i, com en els casos de les violències patriarcals, també influeixen altres eixos com
l'origen ètnic o nacional, la raça, la classe, l'edat o la religió, entre d’altres.
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4.5. Conclusions de la diagnosi
Dins del procés de diagnòstic a Calaf, s'ha recollit una gran quantitat d'informació valuosa que
ens parla sobre les principals preocupacions i sobre la percepció i la realitat del municipi. Aquests
principals resultats parlen de necessitats, i alhora ens lliuren les primeres línies per a poder
desenvolupar el circuit d'acció que presentem a continuació. Cal posar de relleu la importància
d'entendre que les violències es donin en una situació determinada són contingents amb el context
social i històric, i estan al servei dels interessos del poder i de la dominació que travessen tota
condició social i cultural.
En relació amb la diagnosi (veure annex 1), cal destacar alguns dels principals resultats que són
producte del procés de recollida d'informació generats mitjançant diferents metodologies
(qüestionaris, entrevistes i anàlisis documental). A fi de donar continuïtat a l'estructura definida,
es presenten aquests resultats d'acord amb els àmbits d'actuació: prevenció i sensibilització,
detecció, actuació, i reparació i recuperació.
En primer lloc, respecte de l'àmbit de la prevenció i la sensibilització, els resultats mostren que
si bé es fan formacions feministes i es duen a terme iniciatives que realcen la importància de
l'autodefensa (en preguntar pel paper personal o de l'entorn en la prevenció d'aquestes violències,
la resposta més alta va ser l'autodefensa), s'esmenta que les campanyes que s'han realitzat no
arriben a tota la població, i en aquest sentit, existeix la percepció que la ciutadania hauria
d'involucrar-se més en termes de participació de les formacions que es duen a terme. De la mateixa
manera, s'evidencien unes certes problemàtiques amb relació al diàleg i treball conjunt que es
podria realitzar entre els col·lectius feministes o LGBTIQ+ i les institucions, on aquests
col·lectius prioritzen l'autoorganització. Per altra banda, mentre a les entrevistes es comenta que,
en general, el municipi és un lloc segur, les dades quantitatives entorn de la percepció de seguretat
evidencien que un 50% de les dones se senten insegures a l'hora de desplaçar-se, els motius
principals són la presència de desconeguts (28%), la mala il·luminació (31%) i l’aïllament dels
mitjans de transport (19%).
En segon lloc, en l'àmbit de la detecció s'ha destacat que hi ha desconeixement sobre les
agressions sexuals en el municipi, i que en aquest sentit, en els contextos de festa s'han detectat a
homes assetjant. S'esmenta, també, que existeix una percepció generalitzada que patir una
agressió o saber que la pots patir, condiciona a les dones i col·lectius vulnerables a l'hora de
definir quins espais freqüentaran.
Pel què fa a l'àmbit d'atenció, s'ha evidenciat que no hi ha claredat en el procés d'entrada i
d'atenció de dones agredides, i igualment s'esmenta que es creu que moltes vegades hi ha violència
en el procés de denúncia. Per altra banda, hi ha un desconeixement majoritari dels serveis existents
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en el territori, doncs només un 40% de les persones enquestades afirma conèixer-los i mencionen
el SIAD, el SIE, la Fundació Vicki Bernadet, DAE o el Centre de la Dona del Bages. I per altra
banda, tampoc no es coneix bé el treball d'associacions o grups feministes quant a atencions que
es puguin fer des d’aquests espais. També existeix una percepció generalitzada que hi ha
desconeixement respecte a les actuacions públiques en casos de situacions de violència masclista,
alhora que es menciona una certa confusió pel que fa a la informació respecte als serveis que
tracten i aborden temàtiques sobre violència de gènere, doncs costa distingir-ne els seus objectius
i àmbits d'acció.
Finalment, en el quart àmbit, de reparació i recuperació, s'ha manifestat novament que hi ha
desconeixement sobre els serveis que existeixen per a atendre dones "víctimes" de violència, i
que no hi ha suficient visibilització d’aquests. En termes de nusos o assumptes a resoldre, es
destaca que fan falta més tallers o informació clara sobre els serveis per la recuperació, suport i
acompanyament de les dones que han patit violència masclista.
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4.6. Implementació del protocol
En els següents apartats definirem els actors que es responsabilitzaran de l'execució del protocol,
així com els rols i responsabilitats que cadascun d'aquests tindrà en la seva aplicació i avaluació.
Així mateix també exposarem les accions a dur a terme i els circuits concrets a utilitzar en el cas
de tenir dispositiu de festa per l'atenció de les violències sexuals i LGBTIfòbiques en els espais
d'oci.

Actors, rols i responsabilitats
A continuació es descriuen els actors que generalment participen i poden interactuar durant el
desenvolupament dels espais públics d'oci, els seus rols i les responsabilitats que han d'assumir
per a implementar el protocol.
Referent del protocol
Rol

Representant tècnica o política de l'Ajuntament encarregada de dur a terme
la coordinació entre les entitats i l'administració i la implementació dels
diferents compromisos i responsabilitats adoptats en el protocol

Responsabilitats 1. Donar compte a l'administració de les accions i dels compromisos que
s'executin en la implementació del protocol.
2. Orientar en com implementar altres accions de caràcter més específic,
així com avaluar l'execució d'aquelles accions suggerides al municipi i que
no es troben en el marc d'acció del protocol.

Regidories
Rols

Son les encarregades de liderar la implementació del protocol.

Responsabilitats 1. Garantir la implementació d'aquest protocol, i dur a terme les accions
definides en cada àmbit d'acció així com també del procés de seguiment i
avaluació del protocol.
2. Definició de la comissió de seguiment i d'un referent del protocol en el
municipi.
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Persones i entitats que formen part de la festa
Les persones i entitats que formen part de l'organització de la festa
Rols

participen activament i per tant tenen responsabilitat a brindar suport per a
la implementació del protocol.

Responsabilitats 1. Lliurar informació sobre l'existència d'aquest protocol, sobre els punts
d'atenció així com de l'existència de serveis especialitzats d'atenció.
2. Donar suport a la detecció de situacions de violència masclista i sexual
que es puguin produir, sol·licitant la intervenció dels agents d'atenció si és
necessari o bé acompanyant a la persona que ha patit l'agressió al punt
d'atenció.

Personal contractat per al punt d'informació i d'atenció
Rol

Atendre les necessitats que arribin al punt i informar. Tenir formació
especialitzada en temàtiques de gènere, violències masclistes i violències
sexuals, idealment des d'una perspectiva que incorpori la interseccionalitat.

Responsabilitats 1. Informar i sensibilitzar a les persones que s'acosten al punt sobre les
violències masclistes i la LGBTI-fòbia, l'existència del protocol, el
funcionament del dispositiu d'atenció davant una agressió i els serveis
d'atenció especialitzada existents al territori.
2. Coordinar-se amb la resta d’agents de la festa (organització, seguretat,
barres,..)

Parelles itinerants
Rol

Donar suport al punt d'atenció i informació, i al mateix temps
aconseguir arribar a més gent i tenir més impacte.

Responsabilitats

1. Informar i sensibilitzar a les persones que hi ha a la festa sobre les
violències masclistes i la LGBTI-fòbia, l'existència del protocol, el
funcionament del dispositiu d'atenció davant d’una agressió i els serveis
d'atenció especialitzada existents.
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2. Detectar situacions on s’estigui produint una agressió i actuar d'acord
amb el circuit d'aquest protocol.
3. Acompanyar a la persona agredida i oferir-li l'espai de seguretat.

Personal de seguretat i emergències
Rol

Vigilant municipal, Mossos d'Esquadra, emergències sanitàries i
seguretat privada han de vetllar per la seguretat de la festa, en
coordinació amb la resta d’agents.

Responsabilitats

1. Garantir la seguretat de totes les persones que participen de l’espai
d’oci.
2. Donar atenció i suport en els casos en què es requereixi.
3. Tenir coneixement de l'existència del protocol i de com aquest
s'implementa, coordinar-se amb les entitats, persones a càrrec de
l'organització, ajuntament i dispositiu.
4. Derivar els casos que puguin ser atesos des del dispositiu de la festa.

Ciutadania
Rol

Participar activament en el desenvolupament de les festes. A través de
les campanyes de sensibilització s'emplaçarà a que totes les persones
assumeixin una responsabilitat social i col·lectiva per a promoure espais
de festa respectuosos, lliures, i que rebutgin les diferents manifestacions
de violències masclistes i de LGBTI-fòbia.

Responsabilitats

1. Detectar situacions de violència masclista o LGBTI-fòbia.
2. Informar-se sobre el protocol i donar suport en la seva aplicació.
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Accions a promoure
En el següent apartat exposarem totes aquelles accions que, després del treball fet en les jornades
de formació i propostes, s'han valorat com a necessàries per fer un treball afectiu per l’erradicació
de les violències sexuals i la LGBTI-fòbia en els espais d'oci. Les accions estan ordenades en
quatre blocs en funció del moment en que es contempla que es podran executar, entenent que
aquelles que es contemplen a mitjà o llarg termini, es començaran a treballar a partir del moment
de l'aprovació del protocol per tal de materialitzar-se en el temps previst.
Per altra banda, en cada acció s'especifica l'àmbit d'acció en el qual fa incidència: prevenció i
sensibilització (PiS), detecció (D), atenció (A) i/o reparació i recuperació (R); així com, quins son
els agents que cal implicar per dur a terme l'acció proposada.

ACCIONS A SEGUIR PROMOVENT
En aquest bloc es contemplen les accions que ja s'estan duent a terme i es creu necessari vetllar i
treballar perquè se segueixin implementant.
ÀMBITS
D'ACCIÓ
PiS D A R

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

Continuar amb el Programa "Connecta't amb amor" de Dones Regidoria d'Igualtat
x

Amb Empenta a l'institut

i Institut

Seguir desenvolupant les accions previstes en el marc del Regidories i
x

x x

segell per la igualtat de gènere SG CITY 50-50
Seguir implementant els Punt Lila des de l'Ajuntament per

x

x x

Festa de la Pallofa i Festa Major, desresponsabilitzant a les
entitats que ja estan implicades en la festa
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personal tècnic
Regidories i
personal tècnic

ACCIONS A CURT TERMINI (1 any)
En aquest bloc plasmem totes aquelles accions que per la urgència i/o els recursos necessaris per
dur-la a terme, es veu viable aplicar-les en un termini màxim d'un any des de l'aprovació del
protocol.
ÀMBITS
D'ACCIÓ

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

PiS D A R
Campanyes i activitats de sensibilització als centres
educatius per les diades commemoratives del 8 de març Personal tècnic i
x

(dona treballadora), 25 de novembre (contra les violències Comunitat educativa
masclistes) i 28 de juny (alliberament LGBTIQ+)
Fer formació

sobre gènere i violències masclistes al

personal de l'ajuntament, tant càrrecs electes com personal

x

tècnic.
Incloure en el curs de premonitors/es una part de temari
x

sobre gènere i violències masclistes

Regidories i
personal tècnic

personal tècnic

Engegar un projecte participatiu amb entitats i ciutadania
per elaborar una campanya comunicativa a través de cartells entitats, personal
x

i/o murals en espais públics per sensibilitzar al voltant de les tècnic i polític
violències masclistes i LGBTIfòbiques
Incloure en els números llargs (desembre i juny) de la
x

x

revista municipal Altiplà un espai on s'informi dels recursos regidoria d'igualtat i
i serveis existents al territori per l'atenció de violències departament de
masclistes i LGBTIfòbiques
Fer més difusió pels canals de l'Ajuntament dels serveis i

x recursos existents al territori perquè les persones que ho
necessitin puguin ser ateses per especialistes.
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comunicació
Regidories i
personal tècnic

ACCIONS A MITJÀ TERMINI (2-3 anys)
En aquest bloc hi trobareu les accions que d'acord amb els recursos necessaris i disponibles per
dur-les a terme, es veu viable aplicar-les en un termini d'entre dos i tres anys des de l'aprovació
del protocol.
ÀMBITS
D'ACCIÓ

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

PiS D A R
Fer formació en els claustres de professorat de l'escola i
l'institut en termes de coeducació, igualtat i violències

x

masclistes
Fer formació obligatòria sobre gènere i violències
masclistes per les entitats que opten a subvenció com a

x

premissa per rebre-la

Personal tècnic,
Comunitat educativa

Entitats, personal
tècnic i polític

Revisar l'enllumenat dels carrers per tal de millorar la Regidories i
x

seguretat en els desplaçaments nocturns

personal tècnic

Fer un treball comú entre regidories per repensar i generar
estratègies entorn al model d'oci d'un sector del jovent regidories, personal
x

basat en els botellons en espais de la ciutat aliens a les tècnic i ciutadania
festes populars del poble.
Promoure la implicació i participació d'homes en els
grups de treball d'igualtat, coeducació en instituts,

x

escoles, incorporar la figura masculina en programes
d'atenció a joves perquè sigui més propera als nois.
Crear la figura tècnica d'igualtat al municipi que permeti

x

x

entre d'altres coses, fer el seguiment de les accions
plantejades en aquest protocol
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ciutadania, entitats,
personal tècnic i
polític

Regidories i
personal tècnic

ACCIONS A LLARG TERMINI (més de 3 anys)
En aquest bloc hi trobareu les accions que d'acord amb els recursos que son necessaris per durles a terme, es preveu poder-les aplicar en un termini superior a tres anys des de l'aprovació del
protocol.
ÀMBITS
D'ACCIÓ
PiS

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

D A R
Treballar per la creació d'una xarxa ciutadana, lligada
amb entitats del municipi, que treballi de forma ciutadania en
transversal, amb trobades puntuals i amb coneixement general, entitats,
x x

dels diferents serveis i de forma permanent. Que Personal tècnic,
inclogui a persones de totes les edats i nacionalitats per regidories
tal de poder donar suport i informació.
Potenciar més la figura de la dona de vetlla, treballar

x x

perquè pugui ser-hi de forma permanent en els espais
d'oci i durant tot l'any

28

ciutadania en
general, entitats,
Personal tècnic,
càrrecs polítics

Circuit específic del protocol
El circuit específic del protocol pretén descriure els principis d'actuació i el circuit a seguir pel
que fa a l'atenció d'agressions en els espais d'oci ja sigui per part de les dones de vetlla, el
dispositiu de la festa o les persones i entitats que organitzin la festa en cas de no existir dispositiu
de nit específic per l'atenció de violències sexuals i LGBTI-fòbia.
a. Principis d'actuació
Atenció prioritària a la persona agredida
En primer lloc, és necessari centrar-se en la persona agredida, que rebi una atenció adequada a la
situació que ha viscut, on l'assertivitat i l'acompanyament emocional són indispensables per a no
generar més victimització, en la mesura en què les condicions ho permetin, oferir a la persona
agredida un espai segur. Igualment, assegurar-se que la persona agredida no quedi sola tret que
així ho sol·liciti. Així mateix, és fonamental generar un abordatge amb la persona agredida que
no centri el focus d'atenció en la denúncia i persecució de l'agressor.
Considerar la importància de les decisions de la persona agredida
És rellevant evitar un abordatge que situï a la persona agredida des d'una perspectiva passiva sobre
la situació de violència que ha patit. D'aquesta manera, és important promoure la presa de
decisions de la persona agredida de manera informada, per tant l'assessorament i acompanyament
són molt necessaris perquè la persona pugui destriar sobre els passos a seguir (o no) en funció de
les accions definides en el circuit.
Posicionament de rebuig a l'agressió i a l'agressor
És important demostrar una actitud que reforci que aquest tipus de violències masclistes i LGBTIfòbia constitueixen atropellaments als drets de les dones i persones LGBTIQ+. Moltes vegades
es produeixen tipus de violència masclista i sexuals que es troben normalitzades, i per tant, aquesta
actitud de rebuig permet visualitzar que aquests actes són formes de violència. En cap cas s'han
de fer demostracions de complicitat amb l'agressor.
Evitar comentaris estereotipats
La interseccionalitat ens permet unes certes pautes d'orientació a tenir en compte per a l'atenció
de violències masclistes i LGBTIfòbiques, quan aquestes ocorren a persones que són part de
col·lectius que es troben en condicions de més vulnerabilitat social i cultural. En aquest sentit, és
important evitar realitzar comentaris estereotipats o que fonamentin aquest tipus de violències
segons la classe, edat, origen nacional o ètnic, raça, religió, orientació sexual, identitat de gènere,
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entre altres, de la persona agredida. En cas contrari, això pot impactar de manera negativa atès
que aquestes formes de violència no es relacionen amb aquestes característiques identitàries de
les persones, però que sí que configuren formes de violències masclistes i LGBTI-fòbia
específiques, donats els eixos d'opressió que operen en cadascuna de les identitats ja descrites.
b. Circuit específic del Protocol
Previ a l'aplicació d'aquest protocol, és absolutament necessari considerar que el municipi ha
d'executar totes aquelles accions establertes com a requisits mínims i compromisos previs, en
termes generals respecte de l'aprovació del protocol, definició de partides econòmiques,
formacions a agents clau, definició d'un referent tècnic des del municipi per al protocol, etc.
En cas d’agressió sexual o abús sexual: atenció a la persona agredida
1. Si veieu una agressió o us informen que s’està produint, ateneu a la víctima com més aviat
millor, parleu amb ella i assegureu-vos que no corre cap perill immediat. És important no anar-hi
només una persona, el recomanable és anar-hi dues.
2. Si la persona diu que no necessita ajuda, no insistiu. És important respectar la seva decisió.
3. Si la persona diu que si necessita ajuda:
-

Acompanya la persona agredida a l’espai habilitat per a aquests casos. Et recomanem
anar a un espai segur i tranquil. No gaire sorollós ni amb molta gent.

-

Apartar-la de l’agressor o agressors.

-

Pregunta-li la persona agredida si té alguna amistat a la festa perquè l’acompanyi durant
el procés.

-

Realitza una escolta activa i empàtica.

-

Realitza contenció, si és necessari.

-

Evita reforçar l’estigmatització o els sentiments de culpabilitat que pugui sentir.

-

No adoptis una actitud sobreprotectora i/o paternalista, evitant donar consells sobre la
manera concreta d’actuar.

-

L’autodefensa feminista, en aquests casos (i en qualsevol), és totalment legítima.

-

Si la persona agredida no vol cap resposta, suport o actuació per part del Punt Lila, s’ha
de respectar.

-

És essencial evitar els rumors; el nom de l’agredida i l’agressor, així com tota la
informació que et doni seran confidencials.

4. Acolliu i avalueu les demandes explícites i implícites que presenta la persona per fer possible
una derivació al recurs més adequat, en cas de que sigui necessari.
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5. En cas de derivació a altres serveis, realitzeu-ho amb el seu consentiment, concretant i facilitant
l’accés més oportú en cada cas.
6. Si vol sol·licitar l’assistència dels serveis mèdics d’urgència o bé dels Mossos d’Esquadra,
digues-li que fer-ho no implica la denúncia, sinó només una atenció professional. Informeu-la bé
dels seus drets i de què implica cada decisió.
7. En cas que requereixi assistència sanitària urgent, truca al 112 per sol·licitar serveis mèdics
d’urgència.
Si l’agredida demana suport i l’agressor NO està present:
1. Recorda que durant l’atenció, la prioritat és atendre a l’agredida i no la persecució del delicte.
2. Si es troba bé, vol i sap, demana-li que et descrigui a la persona agressora amb el màxim de
detalls possibles i escriu-ho a la fitxa de registre per tal de poder fer el seguiment d'altres
agressions que hagi comés.
3. Si no es troba a la persona i es torna a trobar amb ella en una altra situació, (l’agredida o algú
del seu entorn) digues-li que pot tornar per desenvolupar l'acció corresponent.
Si és algú del seu entorn qui demana suport:
1. Pregunta a les seves amistats, què ha passat per saber de quin nivell d’agressió es tracta i aplicar
el circuit de atenció.
2. Mira de contactar amb l’agredida. Un cop amb ella, corrobora la informació i segueix el circuit
establert.
En cas d’agressió sexual, violació o abús sexual greu:
1. Atent a l’agredida d’acord amb l’anterior.
2. Demana-li si vol sol·licitar l’assistència dels serveis mèdics d’urgència o bé dels Mossos
d’Esquadra (recorda que en aquest últim cas no implica la denúncia, sinó només una atenció
específica).
3. En cas que requereixi assistència sanitària urgent, contactar prèviament amb l’organització de
la festa, per a requerir una ambulància o truca al 112.
4. Si no vol els serveis d’urgència ni els Mossos, informa-la que se li poden proporcionar altres
recursos que no siguin d’atenció immediata.
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5. Transmet en tot moment que la prioritat és el respecte als seus temps i les seves necessitats.
6. Si l’agredida no està en condicions, cal valorar si se li pot oferir un acompanyament òptim o si
cal contactar amb els serveis mèdics del territori.
7. Proporciona-li tota la informació necessària per si volgués denunciar, en aquell moment o
posteriorment, és important que conegui tots els pros i contres de denunciar perquè pugui decidir
amb coneixement.
Drets de la persona agredida
1. Tens dret a accedir als dispositius de nit disponibles en l'espai d'oci, així com activar el circuit
definit en aquest protocol.
2. Tens dret a rebre suport, assistència psicològica i mèdica, més enllà si decideixes denunciar
la situació de violència que has viscut. Se t'informarà dels recursos disponibles, de manera que
puguis prendre decisions de manera informada.
3. En casos de violència masclista i sexual greu, tens dret a acudir a un centre mèdic per a rebre
atenció i suport emocional. En el dispositiu de nit se t'informarà i orientarà sobre aquest procés,
on el més rellevant serà resguardar el teu benestar emocional i psicològic. (Cal assenyalar que
en aquests casos, els centres mèdics igualment treballen per registrar i resguardar les proves de
l'agressió).
4. En cas que decideixis denunciar, sigui en el mateix moment o posteriorment, tens dret a
accedir als cossos policials corresponents. En el dispositiu de nit et brindaran la informació
sobre aquests recursos. En interposar una denúncia, tens dret a rebre assistència lletrada en les
dependències policials i judicials.
5. Si et trobes en situació administrativa irregular, també tens tots aquests drets esmentats: tant
d'assistència mèdica d'urgència com de denunciar, així com de disposar d'un intèrpret en cas
que ho necessitis.
6. Si ets una persona LGBTIQ+, i has patit una agressió LGBTIfòbica (insults, amenaces,
agressió física, delictes d'odi) tens dret a realitzar una denúncia administrativa o penal. En el
dispositiu de nit et podran informar i orientar sobre aquest procés
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En relació a les persones menors cal tenir present:
Posar a les víctimes en el centre és el principi que ha d´orientar qualsevol intervenció preservant
la intimitat i la dignitat de les persones ateses.
A partir de 12 anys comença l’adolescència. Qualsevol intervenció que impliqui la recollida i
conservació de dades personals requereix el consentiment de les persones que ostentin la pàtria
potestat o guarda legal. Però alhora l´article 17 de la LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i
les oportunitats en la infància i l'adolescència estableix que els infants i els adolescents, amb
l'objecte de demanar informació, assessorament, orientació o assistència, es poden adreçar
personalment a les administracions públiques encarregades d'atendre'ls i protegir-los, fins i tot
sense el coneixement de les persones progenitores, tutores o guardadores, en particular si la
comunicació amb aquests pot frustrar la finalitat pretesa.
A partir dels 14 anys, la normativa de protecció de dades determina que no es podrà transmetre
informació a les persones progenitores o representants legals de l’adolescent sense el seu
consentiment, excepte en situacions de valoració de risc alt. En aquest darrer cas s’haurà de
facilitar la informació imprescindible per suavitzar o fer desaparèixer l’esmentat risc. A partir
d´aquesta edat l´adolescent pot donar i consentir que és recullin les seves dades personals.
En el cas dels agressors, a partir del 14 anys l´adolescent té responsabilitat penal (guiada per la
jurisdicció penal de menors).
Si hi ha situacions de risc greu, s’ha d’informar necessàriament les autoritats competents.
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En cas d'haver patit una agressió, què puc fer?

Vol que
actuem?

Sí

Acompanyar-la a
un lloc segur

Demanar si vol
que actuem amb
l'agressor

Demanar què
podem fer per ella

Escoltar-la

Vol avisar sanitat o
seguretat?

No fer res

Preguntar si vol que
avisem algú proper a
ella

Vol seguir a l'espai

Avisar-lo

Vol que l'acompanyem a
algun lloc?

Expulsar-lo
de l'espai

Vol que
actuem?

NO

Respectar la seva
decisió
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Facilitar contactes dels
serveis disponibles

Si canvia d'opinió pot
tornar a contactar amb
nosaltres

Atenció a persones LGBTIQ+
En el cas que es doni algun tipus d’agressió LGBTIfòbica el circuit d’atenció serà el mateix que
el descrit anteriorment. No obstant, en el cas de la LGBTI-fòbia es posa més èmfasi en la
denuncia, administrativa o penal, per tal de visibilitzar i fer front a la LGBTI-fòbia. En el cas que
es vulgui denunciar caldrà tenir en compte el següent:
En cas d’insults en un espai d’oci
1. Informar al dispositiu de nit o a la barra, explicar la situació i protegir a la persona en cas
necessari.
2. Recollir tota la informació (què ha passat, testimonis,...) perquè si la persona agredida ho
decideix es doni coneixement al SAI, des d’on es farà arribar la denuncia a la Generalitat.
3. Si no hi ha persona referent del protocol es poden dirigir a la policia local, que haurà
protegir, identificar l’agressor i comunicar-ho al SAI corresponent.
En cas d’insults, amenaces i/o agressió física (delictes d’odi)
1. Seguir el procediment del punt anterior.
2. Trucar al 112 al·legant delicte d’odi.
3. Anar a un centre mèdic (violència física) o a urgències psiquiàtriques (violència verbal)
perquè facin un informe mèdic d’agressions.
4. Informar al SAI local perquè informi al SAI Central i procedeixi.
Finalment, per poder recollir més informació i si es vol que es tramiti per via farà falta un informe
mèdic més detallat fet per un especialista (psicòleg/a, traumatòleg/a, dentista, etc). Això permet
que, un cop passat al Jutjat corresponent, es puguin demanar danys i perjudicis. En qualsevol cas,
és molt important tenir testimonis.
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5. Resum dels serveis de suport a les
violències masclistes i a la LGBTI-fòbia
És important saber que, si s'ha patit alguna agressió sexual en context d'oci nocturn, més enllà de
si la persona decideix denunciar o no, aquesta té dret a rebre suport i atenció psicològica i
sanitària, per a això existeixen diferents serveis especialitzats per a l'atenció de les violències
masclistes i LGBTIfòbiques en el territori.

●

SIE de la Catalunya Central- Igualada. Servei d’intervenció especialitzada en
violència masclista. Amb l’objectiu d’oferir informació, atenció i recuperació a les dones
que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a
càrrec i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.
93 804 82 65
siecc.tsf@gencat.cat

●

SIAD Anoia. El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal
Anoia és un servei integral que ofereix assessorament i atenció psicològica, educativa i
jurídica per a dones i que promou la igualtat entre dones i homes, portant a terme accions
que garanteixin l’efectivitat dels drets de les dones. Té com a finalitat donar resposta a
les diferents demandes d’informació, sensibilització i atenció, així com potenciar els
processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de
desigualtat de gènere.
636 365 631
ead.siad@dae.cat

●

900 900 120. línia d’atenció telefònica permanent, gratuïta i confidencial, que atén les
demandes de situació de violència contra les dones. Aten en diversos idiomes, 365 dies
l’any, 24 hores.

●

GAV Grup d’Atenció a la Víctima - Mossos d’Esquadra. La comissaria d'Igualada,
disposa d’un grup especialitzat en violència masclista que atén, informa, assessora, deriva
i fa seguiment dels casos que té coneixement relacionats amb situacions de violència
familiar.
mossos.atenciovicitmes@gencat.cat
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●

SAI Anoia. La finalitat del Servei d’Atenció Integral de l'Anoia és la d’oferir atenció,
informació i assessorament a persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals
(LGTBI) a la ciutadania, a entitats i a professionals en temes relacionats amb la diversitat
afectiva sexual i de gènere. Defensar els drets LGTBI i erradicar l’homofòbia, la
transfòbia i la bifòbia.
93 93 03 63 (amb cita prèvia)
sai@anoia.cat
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6. Seguiment i avaluació
Aquest àmbit és imprescindible, ja que obre espai a una avaluació contínua sobre l'aplicació del
protocol, podent ajustar-lo en la mesura en què es requereixi. El seguiment facilita l'anàlisi del
procés mentre aquest esdevé, per examinar els punts forts i febles durant el desenvolupament.
L’avaluació es desenvoluparà al final del procés d’implementació en base als criteris preestablerts
per l'equip responsable que determina si s’han aconseguit els objectius i si s'ha arribat a l’impacte
previst. És promourà la constitució d’un grup de seguiment format tant pels i les professionals
amb responsabilitat en cada àrea implicada (joventut, igualtat, cultura, comunicació, etc.) i les
persones designades per les entitats que han participat en l’elaboració o en la implementació de
les mesures, amb trobades del grup abans de les festes per preparar la implementació i després
per avaluar.
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7.2. Presentació
Aquesta diagnosi s’ha fet en el marc de l’elaboració dels protocols davant de les violències sexuals
en espais d’oci a l’Ajuntament de Calaf, amb l'objectiu de conèixer la realitat territorial perquè el
protocol s’ajusti a aquesta.
Les dades obtingudes mitjançant aquest procés -i la seva anàlisi- són el punt de partida per,
posteriorment, poder vincular els resultats amb les accions concretes en prevenció, detecció,
atenció i recuperació.
L’elaboració d’aquesta diagnosi sobre les violències sexuals ha suposat desenvolupar un procés
sistemàtic de recollida d’informació, valoració i anàlisi d’aquesta informació per tal de conèixer
les dades – quantitatives i qualitatives– i especificitats del territori entorn a les violències sexuals,
tant a escala general com relacionades amb els àmbits concrets dels espais d’oci i de festes.
La diagnosi s’ha desenvolupat des d’una perspectiva de gènere en clau feminista i interseccional,
tant en l’elecció de variables i continguts per avaluar, com en la metodologia que s’ha fet servir.
És a dir, posant en la pràctica del procés els requeriments teòrics inclusius propis del feminisme.
D’aquesta manera, s’ha procurat la participació de grups de persones directament implicades
en el protocol, tant en l’àmbit tècnic i professional, com a escala comunitària.3
Cal mencionar que aquesta diagnosi s’ha elaborat de març a juliol del 2020, coincidint en un
moment excepcional degut a la pandèmia mundial provocada per la Covid-19, en que ha
calgut reformular el plantejament inicial i repensar les metodologies participatives doncs,
degut al confinament no s’han pogut realitzar de forma presencial i el format online a limitat
algunes de les eines i dels resultats esperats.
Característiques de l’Ajuntament de Calaf
Calaf, poble situat en l'extrem nord de la comarca de l'Anoia, s'erigeix com la capital natural i
històrica de l'Alta Segarra, liderant i impulsant el reconeixement com a comarca en el marc de
l'organització territorial. Expressió d'aquesta voluntat és la constitució de la mancomunitat de
l'Alta Segarra 2015. Calaf té un total de 3.535 habitants, dels quals 1775 són homes i 1760 dones,
segons dades de l’INE 2019.

3

Basat en la Guia per l’elaboració de protocols davant de les violències sexuals en espais públics d’oci- diputació de Barcelona
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En el període 2008-2018 Calaf experimenta un lleuger descens de la població, que representa una
variació d’un -0,39%, contrastant amb l’augment del 4% al conjunt de Catalunya.
Del total de població de Calaf, 530 persones tenen entre 15 i 29 anys, i representen el 15% de la
població total del municipi. Si s’inclouen els adolescents d’entre 10 i 14 anys, aquest percentatge
augmenta fins al 20,4%. El grup d’edat juvenil amb major pes és el comprés per joves d’entre 25
i 29 anys on es troba el 37,5% de la població jove del municipi; el segueix la població de 15 a 19
anys, amb el 31,3% i de 20 a 24 anys amb un 31,1%4.

7.3. Objectius de la diagnosi
Els objectius marcats de la diagnosi han estat els següents:
•

Obtenir dades quantitatives i qualitatives respecte les violències sexuals en general i en
els espais d’oci en concret.

•

Conèixer les dinàmiques masclistes que es donen en els espais d’oci.

•

Conèixer els circuits, serveis i protocols que existeixen en el territori.

•

Reflexionar sobre les dades i informacions obtingudes.

7.4. Metodologia
La definició i concreció de les eines d’anàlisi es van establir conjuntament amb el grup motor del
procés d’elaboració del protocol. Aquest grup motor ha estat format per personal tècnic i polític,
que han anat definint les línies i metodologies així com revisant i planificant el procés de diagnosi
juntament amb l’equip coordinador de Dones amb Empenta.
A continuació us presentem les eines que s’han utilitzat per elaborar la diagnosi:
-

Anàlisis documental: S’ha revisat i analitzat el següent document proporcionat per
l’Ajuntament:

-

o

Diagnosi del Pla Local de Joventut de Calaf, febrer 2020.

o

Pla d’acció cultural Calaf, 2017-2025

o

Resum analític i valoratiu del punt lila, festa major Calaf 2019.

Qüestionaris: Instrument estructurat a partir de preguntes tancades i obertes que han
permès obtenir una fotografia exploratòria dels hàbits d’oci nocturn tant pel que fa la
quantitat de temps d’oci nocturn, els espais freqüentats i percepció d’inseguretat

4

Dades obtingudes de l'Diagnosi del Pla Local de Joventut de Calaf

41

dels mateixos, l’ús de substàncies, el coneixement de violències sexuals5 que tenen lloc
durant l’oci nocturn i la vivència en primera persona de les mateixes, i alhora el
coneixement o no dels serveis d’atenció a la dona i/o serveis d’intervenció especialitzada
en violències masclistes. Així mateix, s’han inclòs preguntes que fan referència de forma
directa a les vivències de persones LGTBI+.
Degut a que l’objectiu de l’estudi era exploratori i que la situació de confinament de la
població per la crisi de la COVID-19 ha generat una dificultat extra per arribar al total
de la població, hem treballat amb un mostreig no probabilístic utilitzant la tècnica de
bola de neu a través del personal tècnic de l’ens municipal i seleccionant-la per
quotes (sexe i edat). El qüestionari tenia format digital i anònim i s’ha difós a través de
les xarxes socials i dels contactes del personal tècnic de l’Ajuntament, sense demanar
dades personals que permetin identificar les persones que han respost. En tot moment
s’han anat supervisant les respostes poder obtenir representació de tots els grups d’edat i
sexe.
-

Entrevistes: Consistents en una conversa amb persones que l’equip motor del projecte
ha valorat que pel seu càrrec, professió o implicació social, ens han permetrien obtenir
informació de profunditat i de primera mà en relació als objectius fixats. S’ha utilitzat el
mateix guió pels diferents agents entrevistats per poder-ne obtenir dades quantitatives i
qualitatives.
S’ha entrevistat 18 persones en un total de 11 entrevistes:
o

Professionals de diverses àrees de l’Ajuntament : joventut, igualtat, serveis
socials, restauració, inclusió, educació.

o

Representants de col·lectius i entitats del municipi: Dones de vetlla, AFA Escola
Alta Segarra, AFA Ins Alexandre de Riquer, AEiG Alexandre de Riquer, La
Polseguera, Xarxa de Nouvingudes, Futbol les Garrigues, Diables Alta Segarra,
EFSAS i UE Calaf.

o

Persones a títol individual

Segons l’article 4 de la Llei 5/2008 del 24 d´abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: la violència sexual comprèn
qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, nenes i adolescents, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per
mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals amb independència del tipus de
relació que la persona agressora pugui tenir amb la dona o menor.
5
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7.5. Resultats obtinguts
Els resultats obtinguts els hem separat en dues parts, una primera part amb la informació extreta
dels qüestionaris i una segona part amb el buidat i anàlisi qualitatiu organitzat en quatre blocs:
prevenció, detecció, atenció i reparació.

7.5.1. Informació del qüestionari
El qüestionari ha estat respost, durant el període del 29 d’abril de 2020 fins el 28 de maig de 2020
per un total de 62 persones i s’ha fet per conèixer la opinió i percepció de la població a partir de
12 anys. Tots els qüestionaris s’han respost de manera vàlida.
El qüestionari estava estructurat en 7 seccions i per l’anàlisi de les dades s’ha mantingut,
generalment, aquesta estructura:
1. Dades generals
2. Oci nocturn
3. Percepció de seguretat
4. Violències sexuals cap a terceres persones
5. Violències sexuals en primera persona
6. Violències LGBTifòbiques
7. Serveis especialitzats
S’han fet un total de 52 preguntes, en l’anàlisi de les dades hem marcat amb un asterisc (*)
aquelles preguntes que eren obligatòries contestar i hem especificat les preguntes obertes posant
les inicials entre parèntesi al costat de la pregunta (PO), així mateix, a sota de cada pregunta, hem
marcat el total de respostes obtingudes.
Només s’han marcat sis preguntes com a obligatòries perquè s’ha cregut que era la informació
bàsica que calia saber de les persones que contestaven i perquè moltes preguntes van dirigides a
un col·lectiu concret (dones, persones LGBTI,...), per tant, si no en formaves part no calia
respondre-les.
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Preguntes

Preguntes no

obligatòries

obligatòries

6

46

Preguntes tancades

Preguntes obertes

37

15

En aquest document, tot i que s’han mantingut l’estructura original del qüestionari per fer-ne el
seu buidat, només i apareixen aquelles preguntes i respostes que hem cregut més rellevants, així
com dades que no apareixen al qüestionari però que corresponen al creuament de dades entre dues
o més preguntes.
Alguns anàlisis de resposta s’han separat segons respostes de dones i homes, en aquests casos
sovint no s’han posat altres identitats perquè només una persona s’ha identificat com a dona trans
i per tant les seves respostes no son representatives i podrien permetre identificar a la persona.

7.5.2. Dades generals
En quin municipi vius? *
62 respostes
A la pregunta sobre el municipi de residència, el 85% de les persones ha respost que resideixen a
Calaf (53 persones)
Les persones que han manifestat viure en altres llocs fora de Calaf tenen relació amb alguna
població perquè és on viu la seva família, amics i/o ha viscut anteriorment, i representen un 15%.
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7.6.1. Bloc 1: Prevenció i Sensibilització

La PREVENCIÓ és el conjunt d’accions encaminades
a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la
violència masclista per mitjà de la reducció́ dels factors
de risc, i impedir-ne així́ la normalització́ , i les
encaminades a sensibilitzar la ciutadania, especialment
les dones, en el sentit que cap forma de violència no es
justificable ni tolerable.

La SENSIBILITZACIÓ és el conjunt d’accions
pedagògiques i comunicatives encaminades a
generar canvis i modificacions en l’imaginari
social que permetin avançar cap a l’erradicació́ de
la violència masclista.

65
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7.6.2. Bloc 2: Detecció

La DETECCIÓ és la posada en funcionament de diferents
instruments teòrics i tècnics que permetin identificar i fer visible
la problemàtica de la violència masclista, tant si apareix de forma
precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les

situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el
desenvolupament i la cronicitat.

67
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7.6.3. Bloc 3: Atenció

L’ATENCIÓ respon al conjunt d’accions destinades a una persona
perquè̀ pugui superar les situacions i les conseqüències generades

per l’abús en els àmbits personal, familiar i social, tot garantint-ne
la seguretat i facilitant-li la informació́ necessària sobre els recursos
i els procediments perquè̀ pugui resoldre la situació.

69
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7.6.4. Bloc 4: Reparació i Recuperació

́
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