CAMPANYA
“De nit 0.0, 0 agressors 0 agressions”

Document elaborat per l’equip tècnic de l’Àrea de Joventut,

el Servei

d’Informació i atenció a les Dones, el Servei d’atenció a la Diversitat Sexual i de
gènere, i l’Àrea de Serveis Socials i d’atenció a les Persones del Consell
Comarcal de la Cerdanya
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Descripció
Coincidint amb el desplegament del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
en el qual es formulen mesures per l’eradicació de la violència vers les dones
neix la campanya “De nit 0.0, 0 agressors 0 agressions”
La campanya “De nit 0.0, 0 agressors 0 agressions” té per objectiu el foment
d'unes festes lliures d'actituds sexistes i no discriminatòries.
Aquesta iniciativa es crea a mitjans del 2019, i s’anirà incorporant ens les festes
locals de la comarca a mesura que els diferents ajuntaments s’hi vagin
adherint. L’objectiu de la campanya és promoure un oci responsable i de
qualitat a les nits de la comarca.
Aquesta campanya pretén reafirmar el caràcter inclusiu i respectuós de les
nostres festes i prevenir relacions abusives i discriminacions de gènere. És una
crida a la implicació col·lectiva per la ruptura de comportaments nocius
normalitzats i el foment de relacions justes i equitatives. Així mateix, vol donar
tot el suport i reconeixement a aquelles persones que puguin sentir-se
vulnerades o assetjades.
La campanya s’adreça a la ciutadania per tal de sensibilitzar-la i donar eines
per reconèixer i identificar que les violències sexuals són totes aquelles
conductes que impliquin la vulneració, en qualsevol forma, del dret a la llibertat,
la intimitat i l’autonomia sexual de les persones, especialment les dones i
persones LGTBI: burles i comentaris amb intenció de menyspreu, paraules
insinuants, mirades intimidatòries, insistència davant de negatives, invasió de
l’espai

personal,

acorralaments,

persecucions,

tocaments,

magrejades,

abraçades i petons no desitjats, intimidacions, amenaces, atacs corporals,
violacions bucals, vaginals o anals.
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Objectius
Objectius generals
 Disposar d’un marc d’actuació consensuat i coordinat sobre les
violències sexuals en espais públics municipals
 Oferir resposta institucional i ciutadana contra les violències sexuals
 Potenciar la cultura de tolerància zero sobre qualsevol agressió
masclista i discriminatòria que es pugui produir a la comarca i/o municipi

Objectius específics
 Donar visibilitat a la realitat de les violències sexistes i sexuals (i les
seves causes i manifestacions) que tenen lloc als espais d’oci municipal,
amb una especial atenció a les Festes Majors
 Implicar tots/totes les agents a través de la corresponsabilitat vers la
violència masclista i en particular de les manifestacions de violències
sexuals en espais públics d’oci al municipi
 Potenciar

espais

al

municipi

que

fomentin

relacions

segures,

consentides, lliures i igualitàries
 Formar i sensibilitzar els col·lectius i agents implicats que tindran
responsabilitats en el Protocol
 Formar i sensibilitzar els col·lectius i agents implicats que poden
col·laborar en el Protocol, amb una especial atenció a les Festes Majors
 Generar una resposta institucional d’acord amb la Llei 5/2008, del dret
de les dones a eradicar la violència masclista, que abordi les violències
sexuals
 Generar una resposta institucional d’acord amb la Llei 11/2004, per
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia la transfòbia, que abordi
les violències sexuals.
 Donar a conèixer el protocol i els serveis a

disposició, per tal de

combatre possibles casos d’agressions.
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Temporalitat
Durada de la campanya subjecte a modificacions d’acord amb el marc legal i
les noves necessitats.

Implementació
La campanya s’adreça a qualsevol dels municipis de la comarca de la comarca
de la Cerdanya, que s’hagin adherit formalment a aquesta.
L’’adhesió a la campanya comporta el compromís del desenvolupament de les
mesures derivades del Protocol d’actuació contra les violències sexuals en
entorns d’oci a la Cerdanya i les pròpies de la campanya.

Accions
Accions difusió
 Imatge de la campanya
 Recursos materials per a la divulgació de la campanya: cartells, xapes,
díptic, gots, banners, etc
 Fer cartell d’establiment/municipi adherit

Accions de sensibilització
 Punts informatiu /punts d’atenció “punts lila” (cal escollir un nom)
 Incloure la imatge de la campanya en el calendari de festes
 Formació per a l’abordatge de les violències sexuals per als agents
responsables de l’aplicació del protocol (impartida per tècnics del CC
Cerdanya)
 Tallers formatius/informatius als centres de secundària
 Programa “Prevenció del maltractament i l’abús sexual” per a centres
d’educació infantil i primària (inclou treball amb infants i joves, treball
amb famílies, treball amb docents i treball comunitari)
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Estratègia de difusió de la campanya:
 Acte de presentació de la campanya
 Incloure la imatge de la campanya en el programa de la festivitat que es
celebri
 Incloure el missatge de la campanya en el pregó de la festivitat
 Generar un manifest
 Fer cartell d’establiment/municipi adherit (segell/ distintiu)
 Fer incís de la campanya en tots els activitats desenvolupades des de
l’àrea de joventut i des de l’àrea de serveis socials i d’atenció a les
persones als centres educatius de la comarca
 Crear un canal de comunicació propi (per gestionar demandes com
recollir dades, incidències....)
 Fer-ne difusió a les xarxes socials
 Elaborar materials audiovisuals
 Crear falques informatives
 Fer ús dels mitjans de comunicació local i comarcal (premsa, ràdio....)

Activitats que poden acompanyar a la campanya
 Adhesió formal a la campanya
 Reforçar el vincle i el treball amb els espais d’oci de gestió privada
 Protocol d’actuació contra les violències sexuals en entorns d’oci
inclòs en el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la
comarca de la Cerdanya en el marc del Protocol per a l’abordatge de la
violència masclista a l’Alt Pirineu i Aran
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Indicadors – avaluació de la implementació de la campanya
Nombre d’adhesions a la campanya
Nombre de material desenvolupat
Persones implicades en la campanya
Percepció de la campanya
Espais on es dóna visibilitat
Nombre de participants a les formacions
Nombre d’incidències o persones ateses en els punts informatius (punts Liles)
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Annexos
Model d’adhesió (municipis)
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Identificador d’establiment
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Plantilla recollida d’incidències i/o atencions
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Plantilla full de recollida de dades d’afluencia al punt informatiu
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Indicacions punts informatius
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Díptic informatiu
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Logotips
Logotip de la campanya

Logotips dels ajuntaments adherits
Logotip Pacto de estado

Logotip Ministerio de la presidencia, relaciones con las cortes e igualdad

15

Logotip 112

Logotip Instutut Català de les Dones

Adhesiu telèfon d’atenció contra la violència masclista
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Material

La Generalitat ha creat un protocol per erradicar
les violències sexuals en entorns d’oci a fi
d’evitar que cap conducta que atempti contra la
llibertat i indemnitat sexuals quedi impune. Això
vol dir que les conductes d’assetjament sexual no
previstes al codi penal, però que es consideren
constitutives d’una infracció administrativa,
podran ser penades amb multes que poden anar
des de 1.001 fins a 10.000 euros.

Gràficament el missatge es representa amb la
frase “Les dones tenim dret a VIURE LLIURES
de violències SEXUALS” en una pissarra, on
una ma esborra simbòlicament les paraules
“violències

sexuals”,

posant

de

relleu

i

visibilitzant el fet que cal seguir “esborrant”
aquestes violències encara massa presents en
la vida quotidiana de les dones. Les violències
sexuals són un tipus de violència masclista
que utilitzen el sexe com a forma de control i
dominació de les dones.
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Estimar no fa mal s’adreça a joves d’entre
10 i 19 anys, a professionals que treballen
amb aquests joves i que poden actuar com
a agents preventius, així com a pares i
mares.

El

programa pretén

dotar

a

professionals que treballen amb joves
adolescents
necessàries

de
per

les

competències

realitzar

accions

de

prevenció de les situacions d'abús en les
relacions de parella i afectives i fomentar
actituds

i

comportaments

igualitaris,

promovent la reflexió al voltant dels
comportaments abusius vinculats als rols
de gènere i als models de feminitat i
masculinitat.

La campanya #Malamente, una iniciativa de l’Agència Catalana de la Joventut.
S'assenyalen algunes violències quotidianes que pateixen les noies només pel
fet de ser-ho i que costen de reconèixer socialment com a violències sexuals
perquè están normalitzades.
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Protocol d’actuació contra les violències sexuals en entorns d’oci
de la Cerdanya
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