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Context i línies de treball 



Sistema de recollida de dades  

Enquesta victimització 
(55.000€)  

Sistema de detecció, atenció i 
recuperació  

Avaluació funcionament 
Circuit Bcn contra les VM 

Millorar protocols i  
detecció, atenció i 
recuperació (dones i 
adolescents viscut 
agressions i assetjament 
sexual)  

Impuls del seu abordatge 
en col·laboració amb 
altres actors 

Impuls de la política de 
prevenció de les violències 
masclistes a 

Estratègia compartida de 
prevenció 

Punts d‘informació i 
orientació contra les 
agressions sexistes  

Espais de titularitat 
privada no cedeixin espais 
publicitaris de contingut 
sexista (espai públic i 
metro) 

Formació dels diferents 
actors socials i educatius 
en la prevenció de VM 

Millora del sistema per a l’abordatge integral de les violències 
masclistes (Mesura de Govern) 



 
 
 

•Zones i establiments 
•Hospitals de referència 
•Perfils dones victimitzades 
•Perfils agressors 
•Entitats feministes i de 

dones: protocols detecció i 
atenció violències sexuals  a 
espais comunitaris 
 

•Esdeveniments ICUB i 
altres 

• Locals i esdeveniments 
privats 

•Entitats de dones 
•Estratègia prevenció 

sexisme 
•Circuit Bcn contra les VM  

 

• SARA 
•PIAD 
•CSS 
• SAS, TEH 
•EAIA 

•Abusos i agressions 5,3% dels fets 
delictius 

 

•Abusos sexuals (+46,19%)            
Menors edat: +59 casos                
Total 175 

•Agressions sexuals (+12,63%) 
 

Denúncies 
a 

Barcelona 
2016 

Abordatge 
àmbit 

municipal 

Diagnosi Estratègies 
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Experiència 1 

 Concert de La Mercè 

 (Av. Maria Cristina) 



9.000 fulletons 
repartits 

4 dies obert:  
• Concert 
• Festa fitness 
• Piromusical 

Una parella itinerant amb 
armilles identificatives 



Imatge a la pantalla  
del concert 



  
Per què 
aquest 

protocol? 

Punts 
de 

partida 

Agressions 
masclistes en 

contextos 
festius. De què 

parlem? 

Agents 
responsables 

aplicació 
protocol i 
funcions 

Què fer 
davant les 
agressions 
masclistes 

Pautes 
d’actuació 

En 
referència 

a la 
denúncia 

Bibliografia 

Formació 

Prospecció 
prèvia de 

l’espai  
des de la 

perspectiva 
de gènere 

Contingut dels protocols 



  



Objectius 
 

Oferir un espai físic de 
seguretat per la persona 
que ha patit la violència  

Oferir acompanyament 
emocional especialitzat  

Oferir assessorament 
sobre com actuar i 

recursos disponibles  

Activar protocol 
d’urgència (contacte a 
GUB) si la situació ho 

requeria, activar MMEE 

Entitat contractada:  



  
Nombre 

atencions 

• 499 persones 
a l’estand 

• 11 episodis 
VM 
•  5 produïts en 

el context de 
les festes de la 
Mercè 

• Dels 5 casos: 2 
agressions 
homofòbiques 

Perfil persona 
atesa  

• Dona: 2 de cada 
3 casos (66,5%) 

• Barcelonina 
(69%) 

• Preferentment 
jove 
• menor de 25 

anys (58%)   

Perfils grups 
d’edat 

• Principalment 
de 18 a 25 anys 
(prop de 4 de cada 
10 consultes) 

• 102 adolescents 
menors de 18 
anys 

Dades La Mercè 



Dades La Mercè 



  

Recull a mitjans de comunicació 
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Experiència 2 

 Sant Andreu de Palomar 

 lliure d’agressions sexistes 



  



04 

16 

Experiència 3 
 Protocol actuació  

 Festa Major Lali Jove  



  





  
 

Nois 
27% 

 Noies 73% 

8,1% 

26,5% 

40,4% 

22,9% 

2,2% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Menys de 16

16 a 18

19-25

26-35

Més de 35

Total % 

Menys de 16 18 8,1% 

16 a 18 59 26,5% 

19-25 90 40,4% 

26-35 51 22,9% 

Més de 35 5 2,2% 

223 100% 

BCN; 61% 

Fora de 
BCN; 39% 

Dades Lali Jove 
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Experiència 4  
 Col·laboració amb districtes 

 Nou impuls 



  
Model a 

implementar 

Suport tècnic 
Departament 

Festes de Barri  
Districte 

Pressupost per 
a cada districte 

Avaluació 
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Moltes gràcies! 
 
 
bmelenchons@bcn.cat 
 
#BCNantimasclista 
 
 

mailto:bmelenchons@bcn.cat
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