
prevenció de les 

violències 

masclistes als 

espais d’oci. 
 

Departament d’informació i atenció a les dones.    8 de febrer de 2019 



Mesura de 

Govern 
 

01 
Millora del 

sistema per 

l’abordatge 

integral de les 

violències 

masclistes a 

Barcelona.  
Nov 2015 

ACCIONS DE PREVENCIÓ 

» Definir una estratègia de prevenció 

contra el sexisme 

» Intervenció en coeducació: Xarxa 

d’escoles > Escoles per la igualtat i 

diversitat. 

» protocols per la  prevenció  de  les  

violències  masclistes en festes. 

» Impuls a l’Acord ciutadà per una BCN 

lliure de violència vers les dones 



Pla Estratègic 

contra el sexisme. 

 
02 

Eixos 

1. Coneixement, avaluació i recerca  

2. Incidència ciutadana   

3. Formació i educació  

ACCIÓ 25 

» Creació i difusió d’un model de protocol contra el 

sexisme en locals d’oci nocturn de la ciutat.  

ACCIÓ 24 

» Implementació de protocols de prevenció i 

detecció del sexisme a les grans festes, districte, 

esdeveniments musicals adreçats a joves i zones 

específiques d’oci. 



03 
 

 

Enquesta de 

Violència 

Masclista a 

Catalunya.  

Edició 2016.  
Setembre de 2018  

Resultats destacats de Barcelona  



 
TIPUS D’ASSETJAMENTS I AGRESSIONS SEXUALS – DES DELS 15 ANYS  

 
En termes agregats, 
un 32,7% de les 
dones que viuen a 
Barcelona ha patit 
assetjament i 
agressions sexuals a 
l’àmbit social i 
familiar des dels 15 
anys  



Actuacions de 

prevenció en 

violències sexuals  

2 

04 
Lali jove 

La Mercè 

 

 

Protocol en espais 
d’oci nocturn 

Estands 
antiassetjament 



04 Eixos d’acció 

2 

• Espai respectuós 
amb dones i 
sexualitats i gèneres 
no normatius 

Prevenció 

• Identificar 
situacions 
d’assetjament, 
agressió o abús 
sexual  

Detecció 
• Actuar de forma 

acordada  

• Conèixer el circuit 
de derivació i 
atenció 

Atenció i 
derivació 



Estand antimasclista 

al front marítim 2018 05 
Objectiu:  

informar, sensibilitzar i atendre 

en cas d’agressió sexual. 

Activar el protocol en cas de 

necessitat 

 

Quan? del 12 de juliol i el 5 

d’agost 

 

On? cruïlla del passeig Marítim 

amb el carrer Trelawny 

N. Persones ateses: 723 

Materials repartits: 2.226 



Estand antimasclista 

al front marítim 
05 



LALI 2018. 06 

materials repartits: 

-     3000 Xapes 

- 3000 Fulletons antiassetjament  

- 4000 Adhesius 

3 parelles itinerants ofereixen informació i 

detecten situacions, i atenen in situ en cas de 

necessitat 

 

Punt lila antimasclista: s’informa a 100 

persones 

 

Formació: persones voluntaries i de l’operatiu 

 

Coordinació amb Creu Roja, Seguretat 

privada, Policia portuària. 

 

Horari: Un dia de 20h del vespre a 02,30h 



MERCÈ 2018 07 
‘NOMÉS SÍ ÉS SÍ’, per evidenciar que sempre cal 

un ‘sí’ 

 

24.000 Diptics “No és No”,  

3.000 xapes  

2.600 adhesius de la campanya.  

2 estands antimasclistes: Bogatell i M. Cristina 

parelles itinerants que ofereixen informació i 

detecten situacions, i atenen in situ en cas de 

necessitat. 



MERCÈ        

2018 07 



DISTRICTES. 08 
Els districtes disposen de Protocols 

propis amb diferent tipologia de 

funcionament.  

 

Tots coordinats amb serveis sanitaris 



No Callem 

.      

09 

Objectiu:  promoure espais que siguin 

respectuosos  amb la llibertat sexual, 

especialment la de les dones i la 

d’aquelles persones amb sexualitats i 

gèneres no normatius 

Pilot Bogatell  Festes de la Mercè 

Protocol contra les 

agressions i els 

assetjaments en espais 

d’oci nocturn privat 



.      

08 



 Gràcies per la vostra atenció! 

Montserrat Juanpere Ferré 
mjuanpere@bcn.cat 


