


Dades estadístiques 

Enquesta a 374 noies i nois 
de 16 a 35 anys de Tarragona 
sobre les situacions 1 i 2 
 
« Al meu grup 
d’amigues/amics hi ha hagut 
noies víctimes d’assetjament 
sexual per part de nois?» 
 
 
 

Observatori qualitatiu Noctambul@s 



Dades estadístiques 

• Un terç - 33,7% - manifesta que al 
grup d’amistats hi ha hagut casos 
de noies víctimes d’assetjament 
sexual per part de nois. 

 
• Això ens indica que 1 de cada 3 

persones han trobat aquestes 
situacions, i per tant son 
conductes que estan passant en 
l’oci nocturn de Tarragona 

Sobre els assetjaments de Baixa Intensitat 



Presentació a Plataforma Nits Q 



Roda de premsa 



OBJECTIUS 

Incorporar missatges en l’oci nocturn per tal de: 
 
• Ajudar a reconèixer-les 
• Per prevenir l’assetjament 
• Per empoderar les dones a que ho denunciïn 
• Per empoderar al grup perquè sancioni aquest tipus de    

conductes sexistes 
• Per evitar la reproducció de les mateixes en el sí del 

grup 
• Treballar la consciència col·lectiva 
 
 
 















El director del 'Diari de 
Tarragona', denunciat al Síndic 
de greuges 

Terrabastall per un article titllat 
de sexista del director del 'Diari 
de Tarragona' 

La CUP acusa al director del Diari 
de Tarragona d'apologia de les 
agressions sexistes 

UN AMPLIFICADOR 



RESPOSTA SOCIAL 







PROTOCOL D’INTERVENCIÓ PER LA 
PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE CONDUCTES 
SEXISTES A LA VIGILIA DE SANTA TECLA  



PROTOCOL D’INTERVENCIÓ 

• Comunicació del dispositiu  
 

• Cartell informatiu Whatsapp 
 

• Chill out al Camp de Mart (Komando 
i Som.nit) 
 

• Komando  va repartir el Kit 
Respecta’m, de manera itinerant  
 

• Ubicació de la Unitat Mòbil de 
denúncies 

 
 



PROTOCOL D’INTERVENCIÓ 

UNITAT D’ATENCIÓ A LA VICTIMA 

BASE DE DADES 

Agents in situ 

En el moment de la incidència 

Posteriorment 

Recollida d’informació 
 



Projecte Dades de Nit 
Protocol únic de recollida de dades 



FORMACIÓ GUÀRDIA URBANA 

PROGRAMA 
• Fundació Salut i Comunitat 
• Campanya Respecta’m 
• Protocol d’actuació Guàrdia Urbana 
• Unitat d’atenció a la víctima 

 Per a tota la plantilla  
 En sessions setmanals d’un mes de durada 

(dos cops l’any) 



PRESENTACIÓ  2na FASE RESPECTA’M 



EN L’ÀMBIT EDUCATIU  



RESPECTA’M A L’AULA 



RESPECTA’M AL MÓN LABORAL 

• Conèixer les necessitats i les bones pràctiques al món empresarial i 
sindical respecte la prevenció de conductes sexistes. 
 

• Identificar les oportunitats i febleses de les organitzacions laborals, per 
al disseny de l'estratègia de prevenció de conductes sexistes. 
 

• Engegar un procés participat amb diferents agents clau per al disseny 
de l’estratègia d’implementació de la campanya “Respecta’m”, a través 
la implicació i l’empoderament dels diferents agents claus 



 RESPECTA’M  A LA CIUTAT  

 FORMACIÓ 
 TREBALL EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ 
 PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 
 AVALUACIÓ 
 

Empreses i 
Sindicats 

Joventut 

Cultura i 
Festes 

Llicències 

Ensenyament 

Sector Privat de 
l’oci nocturn 

Protecció Civil 
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