RESPECTA’M CAMPANYA CONTRA AGRESSIONS SEXISTES
A ONTINYENT
PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES

Des de la regidoria d’Igualtat i Dona de l’Ajuntament d’Ontinyent, en col·laboració
d’associacions i entitats d’Ontinyent, hem decidit abordar el sexisme a les festes i l’oci
ontinyentí. Entenem que el sexisme continua sent una de les grans problemàtiques
que ens impedeixen gaudir lliurement de l’oci, les nostres festes i el temps lliure.
Volem festes que promouen la convivència de totes.
D’aquesta manera, estem organitzant-nos per aconseguir espais i festes lliures de
sexisme, decidint i construint col·lectivament l’oci que volem. L’objectiu final és
eradicar les violències sexistes que imperen al nostre dia a dia.
Per aconseguir el nostre objectiu, llancem aquesta campanya de sensibilització i
d’adhesions fermes davant les agressions sexistes.
Volem espais lliures de violències, on es sentim lliures, segures i respectades!
Ens volem apoderades, ocupant espais segurs i lliures d’agressions sexistes, formantnos i corresponsabilitzant-nos d’aquesta tasca que és feina de totes.
Aquest protocol en construcció es farà realitat amb l’aportació de totes les persones,
entitats i associacions que s’hi vulguen adherir.

Premisses
a) Cap agressió té justificació. (ni el vestuari, ni les drogues ni l’alcohol són excusa)
b) Les agressions es donen quan es traspassen els límits de cada persona. Variables
en funció de les seues vivències. Els límits de cap persona són qüestionables.
c) Ens socialitzem en un sistema patriarcal, totes les persones podem agredir i
traspassar els límits d’altres.
d) El patriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí té el privilegi. Des
d’aquesta lògica, els homes tenen atorgats 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 dret a exercir - lo.
e) Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra.
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f) Aquest protocol està plantejat i dirigit a que totes les persones siguem coneixedores
d’aquesta realitat i ens involucrem amb les afectades. Totes ens sentim involucrades,
al reivindicar la necessitat d’eradicar les agressions sexistes a l’oci ontinyentí.
g) Les persones agredides no són “víctimes passives”, més aviat són supervivents del
sistema patriarcal. Hem d’actuar sempre amb el consentiment de la persona agredida,
respectar la seua decisió personal i política. L’objectiu principal és l’apoderament de la
persona agredida, i, per tant, aquest protocol naix com un mecanisme de protecció
transversal de l’espai, però sense menystenir mai la decisió de la persona que pateix
l’agressió.

Entenent les agressions sexistes en contextos festius. De què parlem?
Què és una agressió sexista?
És una agressió física (o no), exercida sobre una persona per motius de gènere,
orientació sexual, aspecte físic en relació als estàndards estètics.
Exemplificacions:
·

·
·
·

Comentaris ofensius i degradants, abusos verbals o qualsevol altre
comportament hostil com insults, burles, comentaris despectius sobre la
persona, inclús adulacions indesitjades, que tenen per objectiu ridiculitzar a una
persona o grup.
Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que
incomoden, violenten o no agraden a la persona o grup que els pateix.
Manca de voluntat per participar en un lloc que hi haja companys amb els qui
no es vol estar.
Exhibició de símbols, gestos sexistes ofensius.

Qui l’exerceix?
Les conductes que provoquen una agressió sexista actuen com a tractaments
diferencials cap a una persona, a causa de la seva pertinença o adscripció de gènere.
Així, la persona assetjadora pot ser un company o qualsevol persona que es trobe en
el context, ja que totes les persones podem traspassar els límits d'altres persones i no
admetre que ho hem fet.
Entenent que el patriarcat és un sistema de poder on la socialització masculina té el
privilegi, entenem que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres
identitats de gènere no hegemòniques.
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On es poden produir?
Les agressions sexistes són formes d'opressió patriarcal que patim constantment en la
nostra quotidianitat i en els nostres espais. Sovint s’emparen amb les inèrcies socials
com el context festiu, les drogues i la idea que el que passa en aquests contextos
forma part de la vida privada de cadascú.
Aquest còctel d'elements funciona com a legitimador de les conductes de les persones
agressores i, per tant, qüestiona els possibles sentiments de malestar, protesta o
resposta de la persona agredida. Aquest fenomen social permet que aquestes formes
de violència queden silenciades, minimitzades i es reproduïsquen. Des d'una
perspectiva antipatriarcal, aquest tipus d'accions no són anècdotes aïllades sinó que
formen part d'una violència estructural.
Denunciar-les i combatre-les és responsabilitat de tota la societat.
Prevenció
És de vital importància fomentar les actuacions preventives per tal de caminar cap a
unes festes no sexistes ni discriminatòries.
Com hem exposat, la prevenció mitjançant campanyes i accions amb l’objectiu de
sensibilitzar i conscienciar a la població, és una prioritat a assumir per totes les
ciutadanes. En especial, cal comptar amb el suport de les persones, partits,
associacions i entitats que treballen en l’esfera pública. Així com dels sectors
professionals que participen activament en aquests espais d’oci.
Accions i projectes:
La Regidoria d’Igualtat I Dona de l’Ajuntament d’Ontinyent, des del darrer any 2016
s’ha compromès a oferir a la ciutat un gran ventall d’activitats diverses, que en el seu
sí resideix l’objectiu de conscienciar a la població front la violència de gènere, fer xarxa
entre grups i associacions de dones i apoderar-les aportant formació i criteri.
La campanya RESPECTA’M és un projecte dirigit als espais d’oci d’Ontinyent, així i tot,
pretén aglutinar les energies de les persones que treballem per transformar la societat
i aconseguir unes relacions igualitàries, unint forces i proposant projectes contundents
que arriben a la consciència de cadascú.
Materials i continguts de la Campanya RESPECTA’M :
- Cartells de “RESPECTA’M, SENSE UN SÍ, ÉS NO” amb missatges com
· No he nascut per impressionar-te.
· La meua manera de vestir no és excusa.
· Només el sí és sí.
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· El meu cos no necessita la teua opinió.
· Beure massa no és excusa.
· Balle per divertr-me no per provocar-te.
· Estar estrets no et dóna dret a tocar-me.
· El meu escot el trie jo!
* En format DIN A3, 50x70cm i MUPI per al mobiliari urbà.
Aquests cartells romandran presents en l’espai on es desenvolupe l’esdeveniment, de
manera més genèrica es disposaran per tota la ciutat i en especial, els facilitarem als
centres educatius.
- Cartells amb el PROTOCOL DE BARRES, sobre les línies d'actuació en cas
d'agressió, dirigit a les persones professionals de l’hosteleria que treballen en aquests
espais d’oci. Es situaran a les barres dels espais.
- Ventalls de cartó amb el cartell de la campanya i el protocol de barres. Dirigit a tota la
població per fer conscients al públic que s’està treballant per eradicar les agressions
sexistes.
-Cartell distintiu per als locals i establiments que s’adherisquen de manera activa a la
campanya. “Aquest és un espai lliure d’agressions sexistes”.
- Adhesius amb el cartell de la campanya, cada disseny amb un missatge
conscienciador. Dirigit a tota la població, per fer difusió i fer-la arribar a les persones
més joves.
- Polseres “RESPECTA’M” com a eina de visibilització de les persones implicades en
eradicar les agressions sexistes en Ontinyent.
El PUNT VIOLETA és l’espai físic d’aquesta campanya, des d’on es farà difusió i
promoció de tot aquest material.

Acció de resposta.
1. Actuació davant d’una agressió:
La Regidoria d’Igualtat i Dona proposa una actuació concreta en el cas que es
produïsca una agressió sexista.
1- Mostra-li suport: Si presències una agressió física o verbal, acosta’t a la
persona agredida i protegeix-la.
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2-

Dóna-li prioritat: Si s’acosta alguna persona a demanar ajuda, presta-li
atenció.

3- Escolta: Proporciona-li recolzament de manera respectuosa, no la deixes
de costat.
4- Si necessita ajuda urgent: Telefona al 112.
5- Si necessita assessorament urgent: Telefona al 016.
6- Identifica: A la persona agressora fins que arribe l’ajuda.
7- Recorda: Mostra suport i escolta, respecta la seua opinió i desitjos, guarda
la confidencialitat, coordina’t, identifica la persona agressora i evita els
possibles rumors.

Cal remarcar que no només es donarà una resposta a l’agressió sexista en el moment
en què aparega, sinó que es contempla un acompanyament posterior a l’agressió si la
persona agredida ho demana.

2. Denúncia pública davant d'una agressió:
En cas de coneixement d'una agressió sexista totes les entitats i persones adherides a
aquest protocol es comprometen a denunciar-ho públicament.

PER UNES FESTES LLIURES DE VIOLÈNCIES SEXISTES !

Agraïments
Agraïm a les companyes de Donosti, Poble Sec, Gràcia i de Xàtiva per deixar-nos els
seus protocols com a referència per a redactar el nostre.
Estem profundament agraïdes de la implicació activa de persones a títol individual,
associacions i grups de dones, associacions i entitats de comerciants, hostelers i
treballadores, així com del suport d’altres regidories.
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