PLA D’ACTUACIÓ
CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS
EN LES FESTES D’AGOST DE FAURA

PLA D’ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS
DURANT LES FESTES D’AGOST DE FAURA

1. PRESENTACIÓ
Les Festes són dies de diversió, de reunir-se, gaudir i divertir-se amb amigues i
amics. Són dies en què es deslliguen molts sentiments que la rutina ha
contingut durant l'any, són dies on l'alegria i les emocions ens embarga. Però
també són dies en què es porten a l'extrem, i queden més visibles que mai,
algunes actituds que volguérem allunyar de la nostra societat.
Volem ACTIVAR LA RESPOSTA CIUTADANA de rebuig a la violència sexista
posant l’accent sobre la necessitat que durant els dies de festes els espais
festius i la resta del poble són espais segurs, en els quals l'actitud de respecte
d'homes i dones permeten gaudir a les xiques i a les dones de la festa sense
violència, sense risc d'agressions sexistes, siguen de la intensitat que siguen.
Aquest Pla és una eina de suport per definir uns mínims criteris d’actuació
conjunta davant les situacions d’agressions sexuals i lgtbifòbiques que es
puguen produir durant les Festes d’Agost de Faura.
Està definit segons una concepció conjunta sobre què són les violències
sexuals i com es manifesten en formes d’agressions. Aquesta primera definició
ha de ser una ajuda per entendre-les, detectar-les. Convidem a totes les
persones i entitats que participen de les Festes, que ajuden en la prevenció i
l’actuació en contra les violències sexuals en espais festius.
Els objectius d’aquest Pla d’actuació són:
-

Promoure un poble igualitari, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries.
Promoure que les festes tinguen un caràcter inclusiu i respectuós
comptant amb una implicació col·lectiva.
Generar espais de festa que siguen igualitaris i sense violència, on
relacionar-se de manera segura.
Sensibilitzar respecte a les actituds sexistes i discriminatòries.
Donar una resposta col·lectiva, amb corresponsabilitat davant de
qualsevol agressió i/o discriminació.
Apoderar l’entorn, per poder actuar davant qualsevol agressió i/o
discriminació.

Tenim en compte i actuem davant de:
-

Les festes s’organitzen amb la intenció que gaudim totes les persones.
En festes NO tot val.
Les brometes sexistes, NO són tolerades en aquest espai.
L’ús o l’abús de l’alcohol o altres drogues NO justifiquen cap agressió.
Faces el que faces, vestisques com vestisques o digues el que digues
RES justifica una agressió.
Davant les agressions sexistes adopta una actitud activa. NO LES
PERMETES, NO mires cap a un altre costat.
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2. QUÈ ÉS UNA AGRESSIÓ SEXUAL?
Les agressions sexuals són manifestacions de les de violències sexuals. Les
violències sexuals són una de les formes més importants de dominació
patriarcal vers les dones i una de les grans expressions de les violències de
gènere. Pel que fa a la percepció social, existeixen unes conductes més
visibles i intolerables, com són les violacions amb penetració i violència física
per part de persones desconegudes i, unes altres més invisibilitzades,
normalitzades, quotidianes i tolerades que generen les primeres.
Violència sexual i abusos sexuals són les que comprén qualsevol acte de
naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i
la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de
manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la
persona agressora puga tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de
parella, afectiva o de parentiu.
Què és una agressió?
Una acció violenta que atempta contra la integritat sobretot física i/o psicològica
de qualsevol persona.
Una agressió és també quan una persona se sent agredida i, en un context
social de relacions masclistes continuades, les dones i persones LGTBI
pateixen quotidianament agressions. En aquest sentit, cal remarcar que no s’ha
de qüestionar l’agressió a la persona que la pateix i s’ha de tenir clar que res
justifica una agressió. Totes les persones en aquest marc de relacions de poder
masclistes poden ser agents agressors.
Què és una agressió sexual?
És un abús de poder de les persones que reprodueixen i s’aprofiten
principalment de la relació de dominació de l’home sobre la dona a través de
limitar la llibertat sexual de les dones.
Què és una agressió per causa lgtbifòbica?
Les persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Intersexuals o simplement amb
identitats, expressions de gènere i/o preferències sexuals no normatives, són
susceptibles de rebre violències per aquest motiu.
Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió
de gènere: qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tinga la finalitat o provoque
l’efecte d’atemptar contra la seua dignitat o la seua integritat física o psíquica o
de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
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3. DETECCIÓ DE LES AGRESSIONS SEXUALS
A continuació s’endrecen algunes de les agressions per detectar, identificar i fer
visibles durant les Festes.
Mirades sexuades no desitjades i continuades.
Persona o grup de persones que no para de mirar d’una
forma desagradable i constant.
Normalment amb una intenció de sexualitzar el cos de l’altre
generant incomoditat o per riure-se’n.
Comentaris sexuats no desitjats o comentaris
masclistes, lesbofòbics, gaifòbics i transfòbics.
Els coneguts popularment com a “piropos” o comentaris que
vagen en la direcció de valorar el cos de les dones. També
comentaris de mofa o de menyspreu pels comportaments pel
fet de ser dona, per lesbofòbia, per gaifòbia o per transfòbia.
Invasió continuada de l’espai vital.
Comportament invasiu continuat i voluntari, generant
incomoditat a la persona o persones que ho pateixen.
Tocaments puntuals o continus no desitjats.
Tocar a una altra persona sense ser desitjat. Encara que
siga un fet puntual també s’ha de tenir en compte.
Acorralaments.
Posar impediments perquè una persona es puga moure
lliurement. Pot ser exercit per una persona o per un grup de
persones.
Violació amb intimidació i/o amb violència física.
Obligar a realitzar una pràctica sexual amb penetració bucal,
vaginal o anal. No hi ha desig ni consentiment per part de la
persona que la pateix. Pot ser mitjançant altres formes de
violència que no només la física: violència psicològica
(intimidacions, xantatges, pressions, submissió química, ...),
violència ambiental, violència econòmica, violència
simbòlica, etc.
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4. ACTUACIONS.
Agents implicats: Ajuntament, Policia Local, Guàrdia Civil, Serveis Sanitaris i
Ens Festers.
Ajuntament: Posada en marxa Campanya de prevenció i sensibilització sobre
les agressions sexistes en Festes.
Actuació preventiva:
Es durà a terme una actuació de sensibilització i prevenció perquè no ocórrega
cap mena d'agressió, recolzada en fullets informatius, cartelleria, adhesius, etc.
Atenció prioritària a la víctima:
1. En el moment que es tinga constància d’una agressió, es parlarà amb la
víctima per a assegurar-se que està bé i que no està sola, acompanyantla a un lloc segur i se l'informarà que pot sol·licitar assistència de la
Policia Local o atenció sanitària, tant si vol denunciar com si no.
2. Sempre que es presencien i/o coneguen actituds o comentaris
masclistes, es demanarà a l'agressor, que cessament en el seu
comportament involucrant i comprometent al seu entorn perquè pare
aquestes actituds. Si no ho fa, demanar-li que abandone la festa. En cas
que persistisca en la seua actitud i en casos greus d'agressió, es dirà
directament a les Forces de Seguretat.
5. PROCEDIMENT GENERAL A
DETECTADA.

SEGUIR DAVANT UNA SITUACIÓ

o Per part de la ciutadania, Comissió de Festes, penyes, etc.
1. La persona que siga testimoni o s’assabente d'alguna agressió sexista,
parlarà amb la víctima. S'assegurarà en primera instància que no corre perill
immediat, ajudant-la a contactar amb les seues amistats o familiars i esbrinarà
el seu estat físic i emocional. En cas que així ho sol·licite o es considere
necessari es cridarà a les Forces de Seguretat.
2. Si es presencien o es coneixen actituds o comentaris masclistes, es
demanarà a l'agressor que cesse en el seu comportament i, si fóra necessari,
es posarà en coneixement dels equips de seguretat.
TELÈFONS D’ASSISTÈNCIA:
EMERGÈNCIES: 112
POLICIA LOCAL: 669491216
GUÀRDIA CIVIL: 062

PLA D’ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS
DURANT LES FESTES D’AGOST DE FAURA

o Per part de la Policia Local.
Per la seua rellevància per a establir les mesures policials i judicials que hagen
d'adoptar-se en cada cas, així com l'ordre de prioritat que haja d'assignar-se al
seguiment d'aquestes, es realitzaran accions d'esbrinament per a determinar
l'existència i la intensitat de la situació de risc per a la/les víctima/es. En
concret:
-

-

S'informarà la víctima del seu dret a l'assistència jurídica.
Es procedirà a la immediata presa de declaració de la víctima i els
testimonis, si n'hi haguera.
Es recaptarà urgentment, si s'observen indicis de l'existència d'infracció
penal, informació dels testimonis.
S'establiran mecanismes que permeten una comunicació fluida i
permanent entre la/les víctima/es i el Cos o Força de Seguretat
corresponent, a fi de disposar immediatament de les dades necessàries
per a valorar la situació de risc a cada moment, i a aquest efecte,
sempre que siga possible.
Es procedirà a traslladar a la víctima al centre sanitari més pròxim per a
una valoració mèdica, si fóra necessari.
En tot cas es comunicarien els fets a serveis socials per si hagueren de
fer un seguiment de la víctima.

