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INTRODUCCIÓ  
 
Des de l’Oficina Jove del Priorat, juntament amb el SIAD del CC del Priorat, s’ha endegat el  

Projecte contra les agressions sexistes al Priorat, el qual presta especial atenció als contextos 

de festes i oci nocturn i està emmarcat tant dins les polítiques de joventut, programades molt 

clarament en la línia de treball de Comunicació i Dinamització Juvenil, com en les polítiques de 

gènere del CCP.  

 

Per dur-lo a terme, s’ha redactat un protocol que proposa unes pautes d’actuació envers la 

persona assetjada i la persona assetjadora. 

 

La situació actual demana promoure una comarca més igualitària, lliure d’actituds sexistes i 

discriminatòries, sobretot basant-nos en els contextos de festes i d’oci nocturn. 

 

El Projecte respon a la voluntat, per part del Consell Comarcal del Priorat, d’impulsar i apropar 

la formació del protocol, entre d’altres, als joves de secundària, batxillerat, cicles formatius i/o 

altres equivalents.  
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
 
El Projecte se centra en la presentació i explicació del protocol, amb el suport d’un PowerPoint, 

una pantalla enrotllable i un material de difusió que es lliura als assistents.  

 

Tota aquesta difusió compta amb la imatge del Projecte, seleccionada del concurs del logotip 

que vam dur a terme als instituts de la comarca, per tal de fomentar la participació de tot el seu 

alumnat amb l’eslògan: AL PRIORAT UN NO ÉS UN NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Projecte busca la complicitat dels ajuntaments, així com dels seus regidors i regidores, de les 

entitats i les associacions locals. A més, és transversal, per tant demana la participació i 

implicació de tota la població de la comarca.    
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OBJECTIUS 
OBJECTIUS GENERALS A L’INICI DE PROJECTE 
 

- Elaborar un protocol contra les agressions sexistes en els contextos de festes i d’oci 

nocturn de la comarca del Priorat, a partir del protocol base treballat pel SIAD del Baix 

Camp. 

- Promoure una comarca igualitària, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries. 

- Promoure que les festes tinguin un caràcter inclusiu i respectuós comptant amb una 

implicació col·lectiva. 

- Generar espais de festa que siguin igualitaris i sense violència, on relacionar-se de 

manera segura. 

- Sensibilitzar sobre les actituds sexistes i discriminatòries. 

- Donar una resposta col·lectiva, amb corresponsabilitats davant de qualsevol agressió 

i/o discriminació. 

- Apoderar l’entorn, per poder actuar davant de qualsevol agressió i/o discriminació. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Presentar i explicar el protocol d’actuació a l’alumnat dels instituts de la comarca.  

- Presentar i explicar el Projecte a totes les entitats i associacions que ho demanin, és a 

dir, la població en general.  

- Fer difusió del Projecte entre els diferents mitjans de comunicació de la comarca.   

 

 

OBJECTIUS A NIVELL POLÍTIC I COMARCAL 

- Aconseguir l’adhesió i la complicitat dels ajuntaments de la comarca i dels seus 

regidors i regidores mitjançant una carta d’adhesió. 

- Presentar el Projecte als ajuntaments de la comarca que ho desitgin.   
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QUÈ CAL TENIR EN COMPTE 

Una agressió sexista és un abús de poder, per tant, no és un conflicte ni un malentès.  

Cal partir de la idea que res, absolutament res,  justifica una agressió o un abús. 

Parlar amb la persona agressora no ha de conduir a cap confrontació. En el cas que s’hagi de dur 

a terme una aproximació, sempre s’ha de fer acompanyat/da. 

 

CONCEPTES DESTACATS  

Agressió sexista: és una agressió generada per motius de gènere, orientació sexual i aspecte 

físic, entre d’altres. 

Assetjament sexual: és l’agressió psicològica o moral reiterada i continuada en el temps, a una 

persona, per algun motiu relacionat amb la seva sexualitat. 

Abús sexual: és una coacció o imposició a fer alguna cosa de caràcter sexual en contra de la 

pròpia voluntat.  
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ACCIONS 
 
SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ 

- Concurs del logotip del protocol als instituts de la comarca amb l’eslògan:  

AL PRIORAT UN NO ÉS UN NO  

- Presentacions del protocol a tots aquells municipis del Priorat, així com entitats i 

associacions que ho sol·licitin 

- Presentacions del protocol als instituts i escoles de la comarca del Priorat 

- Xerrades preventives i de sensibilització a tots aquells municipis del Priorat, així com 

associacions i entitats que ho sol·licitin  

 

 

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE: DESTINATARIS 

- Personal del Consell Comarcal del Priorat  

- Ajuntaments de la comarca i als seus regidors i regidores, mitjançant la carta d’adhesió 

- Instituts i escoles de la comarca 

- Entitats i associacions de la comarca 

- Població de la comarca del Priorat 

 

 

MITJANS DE DIFUSIÓ 

- Mitjans de comunicació territorials i nacionals 

- Xarxes socials pròpies de l’Oficina Jove del Priorat i del SIAD Priorat 

- Web corporativa Consell Comarcal del Priorat 
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PROTOCOL 
 
PROTOCOL ENVERS LA PERSONA QUE ASSETJA 
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PROTOCOL ENVERS LA PERSONA ASSETJADA  
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DRETS DE LES VÍCTIMES 

 Dret a la informació 

 Dret a la protecció i suport 

 Dret a participar activament en el procés penal, si es el cas 

 Dret a reconeixement com a víctima 

 

 

SERVEIS D’EMERGÈNCIA 
 
112 EMERGÈNCIES 

 

Des del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya s’ofereix un servei 

fonamental a la ciutadania que garanteix la seguretat de les persones, el medi natural i els béns. 

El telèfon 112 dona resposta a qualsevol situació d’emergència. Des dels dos centres d’atenció i 

gestió telefònica, els professionals gestionen totes les emergències dins del territori català, fent 

ús dels recursos tecnològics més avançats per poder tenir una resposta ràpida i eficient. 

 

  

 

LÍNIA D’ATENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA   

 

 

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i 

confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. Atén les demandes 

relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones com peticions 

d'informació de dones que viuen situacions de violència, sobre els recursos existents a Catalunya 

en matèria d'assistència a la violència contra les dones, sol·licituds d'assessorament sobre 

possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de 

particulars i/o professionals. 
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SERVEIS DE RECUPERACIÓ  

 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA SIAD PRIORAT 

siad@priorat.cat 

Tel. 977 830 119 

www.priorat.cat  

 
Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Ofereix qualsevol informació, assessorament, 

orientació i posterior derivació a serveis especialitzats si s'escau, sobre qualsevol aspecte de la 

vida de les dones, sigui de caràcter personal, professional o familiar. 

 

 

SERVEI D'INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA (SIE)  

sieta.tsf@gencat.cat 

Tel. 977 920 406 

 
Ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de 

violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec. Potencia els programes específics i 

integrals de prevenció, assistència i reparació.  

 
 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 

siad@priorat.cat 

Tel. 977 830 119 

www.priorat.cat  

 
Servei d'atenció a les persones LGBTIQ i aquelles que s'hi adrecin, per qüestions de diversitat 

sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere. S'ofereix: 

- Atenció integral i de qualitat 

- Acompanyament 

- Informació de recursos específics 

- Sensibilització i prevenció envers la discriminació a les persones LGBTIQ 

  

mailto:siad@priorat.cat
mailto:sieta.tsf@gencat.cat
mailto:siad@priorat.cat
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PROMOTORS DEL PROJECTE 
 

OFICINA JOVE DEL PRIORAT  

oficinajovepriorat@gmail.com 

Tel. 977 830 119 

www.priorat.cat  

 @prioratjove 

   Oficina Jove del Priorat 

 

Des de l’OJP s’ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats 

amb el procés d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge. Així, entre 

altres funcions, té la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, 

oferir orientació en matèria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes en 

salut. En definitiva, té l’objectiu final de donar resposta a les inquietuds i necessitats de la 

població jove.  

 

 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA SIAD PRIORAT 

siad@priorat.cat 

Tel. 977 830 119 

www.priorat.cat  

 @siad_priorat 

 
Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Ofereix qualsevol informació, assessorament, 

orientació i posterior derivació a serveis especialitzats si s'escau, sobre qualsevol aspecte de la 

vida de les dones, sigui de caràcter personal, professional o familiar. 

  

http://www.priorat.cat/
mailto:siad@priorat.cat
http://www.priorat.cat/
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ANNEX  
 

MODEL D’ACORD D’ADHESIÓ 

MODEL D’ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES 

APROVAT PEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 

Atès que el Consell Comarcal del Priorat s’ha adonat de la necessitat de protegir i donar suport 

a la joventut de la comarca. 

Atès que la joventut actual és un públic especialment vulnerable a tot tipus d’agressions i de 

discriminacions per raó de sexe.  

Atès que la violència afecta el seu desenvolupament i vulnera els seus drets. 

Atès que la joventut viu en perill constant d’atacs i assetjaments a les xarxes socials. 

Atès que es té en compte totes les edats de la nostra joventut, per poder preparar els discursos 

més adequats a cada edat. 

Atès que les persones que formen part del món del lleure coneixen les formes de prevenció i 

detecció primerenca de situacions sobre abusos sexuals. 

Atès, també, que cal propiciar conductes saludables i afavoridores de relacions sanes i 

enriquidores, que no comportin risc ni per al jovent ni per als adults, en les relacions entre el 

personal que treballa amb relació laboral o voluntària dintre de les entitats. 

Atès que aquest Protocol ha de tenir continuïtat. 

En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 

1r Aprovar l’adhesió al Protocol contra les agressions sexistes a les festes populars de la comarca 

2019, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió ordinària de 7 de juny de 2019, 

i que figura com a annex en el present acord. 

2n Fer la màxima difusió de l’esmentat Protocol a les diferents entitats relacionades amb el 

jovent del municipi i donar total suport a les diverses accions proposades per al seu 

desenvolupament. 

3r Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat, als efectes oportuns. 



 

 

 

 


