PROTOCOL D'ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES DEL TURA

PREÀMBUL
Es sexisme està present en tots els racons de la societat i les festes majors esdevenen un
escenari que pot resultar propici pel als agressors o les agressores.
Les agressions sexistes, la LGTBfòbia , l'assetjament sexual o per raó de sexe en moments de
festa es donen amb facilitat amb el vist i plau o ignorància de bona part de la població que per
festes naturalitza i accepta fins a cert grau algunes actituds. S'accepten uns barem simbòlics de
gravetat així com unes atenuants com la disbauxa o l'alcohol.
Una persona durant una festa major pot rebre comentaris ofensius i dregadants per part d'una
altra; floretes ( "piropos") no desitjats, insults, mirades persecutòries, tocaments no desitjats,
agressions físiques.... una variablilitat molt gran d'actituds que violenten i vulneren la integritat
física , emocional i mental de la persona agredida.
Cal remarcar que una agressió és quan una persona se sent agredida: cadascú té els seus límits,
que són variables en funció de les vivències de cada persona, i no és legítim qüestionar els límits
de l'altre.
Res no justifica una agressió. Tots i totes poden ser agressors/es i podem traspasar els límits de
l'altra persona. Una agressió és un abús de poder d'una persona sobre una altra: no és un
malentès ni un conflicte
Hem de recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal. El patriarcat és un sistema de
relacions de poder on el rol masculí té el privilegi. El sistema patriarcal atorga una situació
privilegiada a les persones socialitzades com a homes. Des d'aquesta lògica, els homes tenen
atrogats uns drets sobre les dones, que els situen en una posició de superioritat. Això no vol dir
que tots els homes exerceixin el poder que els és atorgat però sí que es poden creure amb el
drets a exercir-lo.
La ciutat d' Olot no pot tolerar cap actitud o conducta sexista ni qualsevol agressió per motiu de
gènere o/o orientació afectivo -sexual, i és per això que una de les actuacions que es fa des de
l'Ajuntament i la Comissió de les Festes del Tura és l'elaboració d'aquest "Protocol d'actuació
contra les agressions sexistes"

FINALITAT
•

Construir una societat lliure i igualitària

•

Sensibilitzar a la població davant les actituds, conductes i/o agressions per raó de gènere o
per orientació afectivo-sexual i visibilitzar-les

•

Tenir els espais d'oci de les Festes del Tura segurs i lliures d'agressions sexistes

•

Evitar que aquestes agressions quedin impunes i sense resposta

•

Articular un circuit per protegir i donar resposta a la persona agredida

•

Coordinar de la millor mantera possible tots els responsables i implicats en l'organització i
seguretat de les festes del Tura

ALGUNS CONCEPTES BÀSICS
Què és una agressió sexista? És una agressió física ( o no ) , exercida sobre una persona per
motius de gènere, orientació sexual, aspecte físic o comportament ( en relació als estandars
estètics estqablerts) o per orientació afectivo-sexual
Qui l'exerceix? La persona assetjadora pot ser un company/a o qualsevol persona que es trobi al
context, ja qeu totes les persones podem traspassar els limits d'altres persones i no admetre que
hem traspassat el límit. Es poden reproduir aquestes agressions entre persones conegudes i
desconegudes. També és cert que el fet de la socialització patriarcal fa que hi hagi més agressions
a dones i altres identitats de gènere no hegemòniques
On es poden produir? Les agressions sexistes són formes d'opressió que apareixen contantment
en el nostre quotidià i en els nostres espais de relació. S'emparen sota el paraigües com el "bon
-rotllisme", el context festiu, les drogues, l'alcohol i la idea que aixó forma part de la vida privada
de cadascú. Aquest còctel permet que aquestes formes de violència quedin silenciades,
minimitzades i legitimitzades.
Tipus d'agressions sexites

Tipus d'agressions

Sense contacte físic
- Exhibició de símbols sexistes
ofensius

Simbòlica / ambiental

- Exhibició d'imatges ofensives
i/o vexatòries de les dones i de
les persones homosexuals,
bisexuals, transexuals o
intersexuals

Amb contacte físic

- Comentaris ofensius i/o
degradants en relació a la
identitat de gènere i/o l'opció
afectivo-sexual

Verbal

- Abusos verbals com insults,
burles, comentaris despectius
sobre la persona i/o col·lectiu
- Comentaris no desitjats sobre
l'aspecte físic o el cos
- Propostes o al·lusions de
caràcter sexual no desitjades

Sexual

- Tocaments no desitjats que
incomodin o violentin a la
persona que els pateix
- Intents d'agressió sexual i/o
violacions

PROTOCOL D'ACTUACIÓ
En aquest apartat trobareu la proposta d'actuació concreta en el cas que hi hagués una agressió
sexista els dies de les festes del Tura. No només es donarà resposta a l'agressió sexista en el
moment que aparegui sinó que es contempla un acompanyament posterior a l'agressió si la
persona agredida ho demana per part dels serveis de l'Ajuntament competents ( SIAD, SAI i
Mossos d'Esquadra)
Si es detecta o es té coneixement que hi ha hagut una agressió sexista s'activarà el següent
protocol
Amb la persona agredida:
- Demanar -li si necessita ajuda
- Escoltar-la amb atenció , donar-li recolzament i no deixar-la sola
- Si cal assitència urgent trucar al 112 i estar amb ella fins que arribin . Si convé acompanyar-la a
l'espai on hi hagi els serveis sanitaris de les festes
- Identificar l'agressor i preguntar a la víctima si vol presentar denúncia
- Si s'identifica l'agressor comunicar qui és a la policia per tal que el pugui controlar.
- Respectar la intimitat i la confidencialitat

Amb la persona agresora:
- Comunicar a la persona agressora que està realitzant una agressió sexista i que la persona
agredida se sent incòmoda i violentada.
- Se li fa saber que si no atura aquesta actitud serà expulsada de l'espai on es troba
DENÚNCIA PERSONA
AGREDIDA
Persona agredida
NO VOL DENUNCIAR

Persona agredida
VOL DENUNCIAR

Si ha estat agressió sexual cal
que vagi a Hospital a fer un
reconeixement

En cas d'anar a Hospital o als Mosos
depenent de la informació que doni
presentaran denúncia d'ofici

( no rentar-se ni canviar-se de roba)

Avisar policia municpal per a
què faci l'acompanyament
972279133

Persona agredida
SI NO HO TÉ CLAR

Donar suport I respectar la seva
decisió . AsseguRar-se que té
telèfons que li puguin ser útils

És important no mencionar en cap cas la persona agredida ni fer-ne cap referència, només fer
saber que s'ha expulsat a una persona per una agressió sexista. Cal tenir cura també amb el
llenguatge utilitzat
PREVENCIÓ
Per tal d'abarcar el major nombre de ciutadania possible es preveuen fer diferents accions
preventives i de sensibilització.
- Fer públic el rebuig de la ciutat envers la violència sexista
- Sessió informativa per donar a conèixer el protocol a les entitats implicades en les festes del Tura
, fent incidència especial en les entitats que gestionaran les barraques

- Elaboració de material gràfics i audiovisuals ( cartells interns explicatius, cartells preventius per la
zona de les barraques, ...)
-Campanya de comunicació als mitjans de la ciutat ( televisió, ràdio, premsa esccrita) i a les
xarxes socials
- Traspàs de la informació recollida en aquest protocol als membres de la comissió de seguretat i
emergències i també la comissió de Festes del Tura quan es canviin els seus membres
POSTERIORMENT
Un cop acabades les Festes del Tura de cada any es reuniran les comissions implicades per tal
de tenir coneixement de totes les incidències per que fa a agressions sexuals que s'hagin produit i
ajustar les mesures futures en aquest sentit
DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
- Estatut d'Autonomia de Catalunya (art.41.3)
- Llei 5/2008, de 24 abril, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista
- Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per Garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals,
transsgènera i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
- Protocol d'actuació davant les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments de
la ciutat ( Ajuntament sant Boi de Llobregat 2017)
- Protocol d'actuació contra les agressions sexistes festes majors del Poble Sec 2015

