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OBJECTIU: 
 
 
Promoure espais festius lliures de sexisme i disposar d’una eina per dur a terme una 
actuació coordinada en cas d’agressió. 
 
 

QUÈ ÉS UNA AGRESSIÓ SEXISTA?  
 
És una agressió (física o no) exercida sobre una persona per motius de gènere i 
orientació sexual, o per l’aspecte físic en relació als estàndards estètics, i realitzada per 
un company o per qualsevol altra persona que es trobi en el context festiu. 
 
 

TIPOLOGIA DE LES MANIFESTACIONS SEXISTES: 
 
 
SIMBÒLICA/AMBIENTAL 
 

 Exhibició de símbols sexistes ofensius. 

 Exhibició d’imatges ofensives i/o vexatòries per a les dones i per a les persones 
homosexuals i trans.  

 Músiques que inciten a la violència masclista i a delictes d’odi per qüestions de 
gènere, homofòbia i transfòbia.  
 
VERBAL  
 

 Comentaris ofensius i/o degradants en relació a la identitat de gènere i/o l’opció  
afectivosexual.  

 Abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil, com insults, burles i 
comentaris despectius. 

 Comentaris indesitjats sobre l’aspecte físic o el cos.  

 Al·lusions de caràcter sexual no desitjades.  
 
FÍSIC/SEXUAL  
 

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

 Intents d’agressions sexuals i/o violacions. 
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DIMENSIONS I NIVELLS DE LES AGRESSIONS 

 

 

 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

VIOLÈNCIA 
PSICOLÒGICA 

Insultar, escridassar, fer 
burles sexistes, jutjar la 

vida sexoafectiva, 
menysprear... 

Amenaçar, fer xantatge, 
fer comentaris sobre 

l’aparença ... 

Amenaçar de mort, 
amenaçar amb el suïcidi 

... 

VIOLÈNCIA 
FÍSICA 

Envair l’espai, intimidar, 
fer tocaments no 

sexuals no desitjats, 
donar empentes ... 

Immobilitzar, arraconar, 
escopir, estirar cabells, 

perseguir ... 

Cops de puny/peu, 
retenir, agafar pel coll 

... 

VIOLÈNCIA 
SEXUAL 

Mirades o comentaris 
sexuals no desitjats ... 

Tocaments sexuals no 
desitjats, assetjament 

per opció sexual, 
imposició de pràctiques 

sexuals no segures ... 

Exhibicionisme sexual, 
violació (no només 

penetració), xantatge i 
amenaça per  

pràctiques sexuals ... 

VIOLÈNCIA 
AMBIENTAL 

Colpejar objectes, 
cosificar, fer  ús de 

llenguatge sexista ... 

Colpejar fort o llançar 
objectes, aïllar ... 

Cremar objectes, fer 
mal a persones 

estimades, fer mal als 
animals de companyia 

... 
 

 
*EN CAS QUE ES TRACTI D’UNA AGRESSIÓ LLEU ES RESPECTARÀ LA DECISIÓ DE LA 
PERSONA AGREDIDA D’ACTIVAR O NO EL PROTOCOL ( NIVELL 1) 
 
*EN ELS CASOS GREUS I MOLT GREUS S’ACTIVARÀ EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
(NIVELL 2 i 3) 
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ACTUACIONS PER A LA PREVENCIÓ: 
 
 
És de vital importància fomentar les actuacions preventives per tal de caminar cap a 
unes festes no sexistes ni discriminatòries. 
 
 
Accions de prevenció: 
 

a) Programació de les festes amb perspectiva de gènere 

b)  Presentació del protocol: 

Comissió Institucional sobre Violència Masclista 

Consell Municipal de les Dones 

Altres consells de participació 

Direccions i  àrees de l’ Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 Entitats 
 
c) Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el 

Protocol i com actuar preventivament i en cas d’agressió. 
 
d) Designar, dins de l’organització de la festa, les dones i els homes  responsables  

d’activar el Protocol i de vetllar per la seva aplicació. 
 
e) Pla de Seguretat Local de la Guàrdia Urbana de Cornellà.  Campanya  

“CORNELLÀ, FESTES SENSE MASCLISME”: 
 

 Inclusió d’aquesta informació a les xerrades que es duen a terme als 
instituts d’ensenyament de la ciutat. 

 Formació especialitzada als agents de la Guàrdia Urbana i al personal de 
seguretat privada adscrits a les festes. 

 Campanya de sensibilització a través de l’APP Seguretat Ciutadana. 

 Distribució d’agents de forma estratègica i senyalització del punt 
d’atenció i referència. 

 Distribució dels fullets i cartells als bars i restaurants situats al voltant de 
la festa. 

 Ubicació del punt de referència i atenció. 

 Protocol Intern de resposta immediata. 
 

 (ANNEX: PROTOCOL CAMPANYA “CORNELLÀ: FESTES SENSE MASCLISME” DE LA 
GUÀRDIA URBANA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT) 
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f) Elaboració de materials gràfics i de difusió: 

1. Cartells de sensibilització i anunci sobre el fet que es tracta d’una festa no 
sexista i lliure de violència masclista, per penjar a les barres, als lavabos i  a 
llocs estratègics. 

2. Cartell identificatiu del punt d’atenció en un espai visible a la zona de festa. 

3. Inclusió de la informació al programa de festes. 

4. Falques radiofòniques. 

5. Altres elements que es valorin segons el context. 

 

COM ACTUAR QUAN ES PRODUEIX UNA AGRESSIÓ SEXISTA   
 
Qui pot denunciar l’agressió? 
 
 
1.- La persona agredida 
2.- Qualsevol persona que sigui testimoni de l’agressió 
 
 
Com actuar amb la persona víctima d’agressió per part de les persones responsables 
de l’organització de la festa: 
 
 
 Acompanyar i donar suport a la persona, o persones, que pateixen una 

agressió.  

 Crear un espai de seguretat al voltant de la persona agredida. 

 Donar una resposta individual i comunitària a l’agressió en el moment que es 

produeix. 

  Amb caràcter general, no identificarem la persona que ha denunciat l’agressió. 

 Identificar les agressions, ja que la resposta anirà en consideració al nivell i a les 

característiques de l’agressió. (Dimensions i nivells de les agressions en el 

quadre annex). 

 Seguiment posterior de la situació, si la persona ho demana. Activar el protocol 

d’actuació. 
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Com actuar amb la persona agressora: 

 
L’actuació contempla tres moments:  

 

1. AVÍS: Es comunica a la persona agressora que està protagonitzant una agressió 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 festiu.  

 

2. EXPULSIÓ: Si la persona agressora no atura l'assetjament es comunicarà a la Guàrdia 
Urbana, que posarà en marxa el seu protocol intern. 

 

3. REBUIG COMUNITARI: Es recomana que, un cop realitzada l’expulsió, es recordi per 
megafonia que no es toleren discriminacions sexistes ni cap tipus de violència 
masclista i homòfoba a les festes. 

 

Materials que es posaran a disposició de les persones responsables de la festa: 
 

- Pòster identificatiu i materials de sensibilització 

- Protocol imprès  

- Full de recursos sobre l’atenció a les violències masclistes 
 

(Aquest material també estarà en línia per poder-lo descarregar i que estigui 

disponible per a qualsevol festa o esdeveniment) 

CONTACTES D’INTERÈS 

Situacions d’emergència: 

  Guàrdia Urbana: 93 377 14 15 

 App Seguretat Ciutadana 

 Emergències: 112 

Seguiment posterior a les atencions o intervencions: 

 CIRD:  934742841 
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FASES i CRONOLOGIA DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOCOL 

 

 

 
INFORMATIVA:  

Comissió Institucional V.M 
Consell Municipal de les Dones 
Altres consells de participació 

   Responsables àrees Ajuntament  
   Entitats 
 

 
 

Març -Abril 2017 

 
FORMACIÓ:  Especifica entitats i Organització festes 
 

 
Abril-Maig 2017 

 
IMPLEMENTACIÓ PROTOCOL 

 
Maig-Juny  2017 

 

 

 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

Protocol d’actuació i circuit d’intervenció en casos de violència masclista a Cornellà de 
Llobregat. 2000 
 
Protocol d'actuació contra les agressions sexistes festes majors del Poble Sec. Juliol 
2015 

Protocol per unes fetes lliures de Violències Heteropatriarcals de l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 

 

 

 

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
Cornellà de Llobregat, 4 de gener de 2017 
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ANNEX  
 

PROTOCOL CAMPANYA “CORNELLÀ: FESTES SENSE MASCLISME” DE GUARDIA 
URBANA CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

 

 
 
 
 
 
 
Motivació 
 
 
 
 
Cornellà, des de fa molts anys ha estat una ciutat pionera en el rebuig a la violència masclista, 
a nivell municipal es va crear el Centre d’informació i Recursos  per a les Dones que a banda de 
la seva tasca facilitadora d’un ampli ventall de mitjans i recursos per a les dones de Cornellà, 
ha estat una eina imprescindible per a la coordinació d’altres esforços amb una marcada 
transversalitat tant interdepartamental com  interadministrativa  aconseguint la implicació de 
tots els actors interessats; sanitaris, educatius, seguretat, etc.  
 
Situacions precedents com la que es va produir a Colònia (Alemanya) amb una, sembla, ser 
agressió múltiple coordinada d’abusos a dones, o les denunciades a Pamplona amb motiu de 
les Festes de Sant Fermí, tot i no tenir a Cornellà celebracions amb similituds de forma 
habitual, per la existència d’instal·lacions com ara el camp de RCDE o d’altres on s’han celebrat 
concerts  multitudinaris a mode d’exemple, ens fan ser previsors i avançar-nos per evitar 
possibles riscos.  
 
 
Accions prèvies 
 
 
Des de Guàrdia Urbana hem tractat de donar el màxim recolzament a totes les iniciatives 
dirigides a donar resposta eficaç a qualsevol manifestació de violència masclista i de forma 
coordinada amb el Cos de Mossos d’Esquadra. A la present legislatura dins del marc del Pla 
Local de Seguretat, hem inclòs la perspectiva de gènere com a un dels pilars bàsics del Pla. 
Amb aquest volem orientar tota la feina tenint com referència la perspectiva que sovint, sense 
cap intenció, però per una manca d’anàlisi especialitzat s’ometen o es duen a terme accions de 
treball que no tenen en compte factors de gènere. Entre les diferents accions que des del 
servei coordinador de seguretat de la Guàrdia Urbana amb la col·laboració del centre de 
Recursos per les Dones hem engegat han estat:  
  

 

Servei Coordinador de Seguretat                                       guàrdia urbana 
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-. La inclusió de la perspectiva de gènere al Pla Local de Seguretat. Estudi dels deferents 
programes i acciones i adequació dels mateixos sota criteris de perspectiva de gènere.  
-. La participació i col·laboració en l’estudi sobre perspectiva de gènere dut a terme pel 
departament d’Interior de la Generalitat. 
-. Un ampli estudi criminològic amb la Universitat Pompeu Fabra, sobre la perspectiva de 
gènere a Cornellà amb recolzament dels programes d’educació cívica en el marc del Pla 
d’ocupació municipal. 
-. La participació de unitats de proximitat, atestats i diferents comandaments de la Guàrdia 
Urbana en el Taller de “Les formes menys visibles de la Violència Masclista”. 
-. Posada en marxa d’accions específiques com aquest protocol, inclusió de matèries de 
prevenció i informació contra el masclisme en les xerrades a instituts realitzats per la Guàrdia 
Urbana. 
-. Formació i implicació a tota la plantilla de la Guàrdia urbana traslladant ítems d’alerta pels 
casos menys visibles de la violència masclista. 
-. Etc. 
 
 
Tipologia d’actes  
 
D’una banda podríem parlar d’actes extraordinaris, com actes de pública concurrència, per 
exemple Pregó i Concerts del Corpus, molt especialment al Parc esportiu on van les i els joves, 
però també d’altres concerts i actes que de forma esporàdica es puguin celebrar. En aquests 
casos, prèviament caldrà fer un anàlisi dels tipus d’acte, valoració d’afluència i perfil dels 
assistents per determinar el nivell de risc; alt, moderat o baix..... 
 
Però també hem de tenir en compte o valorar la possibilitat d’aplicar mesures a les Zones d’Oci 

Nocturn de la ciutat com es el cas de Femades o la zona d’oci nord al carrer Oliverar. 

 
FASES DEL PROTOCOL (informativa, d’actuació i anàlisi) 
 
 

 Fase informativa  
 
Entenem que tant important com prendre mesures de control i actuació en contra de les 
conductes masclistes i fins i tot a abusos o violència als actes públics de forta concurrència, es 
bàsic la conscienciació i sensibilització de tots i totes en contra d’aquestes pràctiques. També 
les potencials víctimes han de ser objecte d’aquesta sensibilització donat que sovint ni tant sols 
identifiquen determinades accions masclistes o les assumeixen com a normals.  
 
Aquesta fase, de la que tot seguit apuntem diferents accions i actors, te com objectiu informar 
però també sensibilitzar a tothom: (a desenvolupar) 
 

 Campanya informativa des del CIRD 

 Xerrades a Instituts – Guàrdia Urbana 

 APP Seguretat Ciutadana – Guàrdia Urbana 

 Premsa 

 Cultura i Joventut 

 Educadors Cívics 

 Etc. 
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 Fase d’actuació (a desenvolupar) 

 
 Punts d’atenció i referència 
 Dispositiu estratègic de control 
 Sistemes especials de vídeo vigilància 
 APP Seguretat com a mitjà de denúncia 
 Protocol de resposta immediata 

 
 Fase d’anàlisi i conclusió 

 
 Anàlisi del disseny 
 Propostes de millora 

 
Mitjans: (a desenvolupar) 

 

 Tècnics 
 Vehicles 
 Unitats policials 

 

Operativa a Policial: (a desenvolupar) 

 

 Instruccions específiques als torns 
 USC 
 UCO 
 Informes i comunicacions 
 Etc. 

 

 
Rubèn García Angosto 
Sotsinspector  coordinador de seguretat 
 
 

 


