


«REUS LLIURE D'ACTITUDS 
 SEXISTES I DISCRIMINATORIES» 

Pren consciència que una agressió, és una 
vulneració dels drets ja sigui a un grup com a 
una persona individual, és cosa de tothom 
reaccionar i no tolerar-ho.

Una agressió sexista és un abús de poder, una 
acció il•legitima que atempta contra els drets i 
la integritat física i psicològica d'una persona 
generada per motius derivats per la definició 
tradicional dels rols de dona i home i, per tant, 
no és un conflicte i/o un malentès. 

Tu has de donar el CONSENTIMENT en tot 
moment del que vols fer i amb qui ho vols fer. 
Si no es respecta la TEVA OPINIÓ és una 
vulneració dels teus drets.
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VINE i explica'ns-ho, podem ajudar-te, 
REUS LLIURE D'ACTITUDS SEXISTES

SI ET TROBES DAVANT D'ALGUNA  
D'AQUESTES SITUACIONS: 

- Fa comentaris sobre la teva roba o sobre el teu aspecte físic que et desagraden.
- Et diu floretes i coses que, sense insultar, et resulten desagradables.
- Et mira i fa gestos sexualment explícits.
- Busca excuses per anar a un lloc més apartat i íntim.
- Contacta físicament amb tu sense que ho vulguis.
- Et trobes acorralada per la situació.
- Et pressiona, amenaça o coacciona per tenir relacions sexuals.
- Et proposa descaradament alguna activitat de caràcter sexual.
- T'agredeix físicament.

SI SENTS:
- Ansietat, pors i sensació d'estar sota una constant amenaça.
- Sensació d'inseguretat, fracàs o impotència, és a dir disminució de l'autoestima.
- Sensació de ser vulnerable i/o dèbil.
- Sentiment de culpabilitat i d'haver provocat la situació.
- Manca de concentració en el treball o els estudis.
- Tristesa.
- Quadres depressius.

QUÈ ÉS UN AGRESSIÓ SEXUAL?
L'agressió sexual consisteix en l'ús de la violència física i 
sexual, exercida contra les persones, que està determinada per 
l'ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i 
abusar-ne. 



TENS
DRETS:

- Dret a tenir informació
- Dret a la llibertat
- Dret a no patir agressions
- Dret a denunciar-ho  (És una manera de protegir-se.)

- Acudeix als Mossos d'Esquadra o a la Policia Municipal. Si     
  aquests no estan a la festa acudeix a la comissaria o jutjats   
  més propers (unitat d’atenció a la víctima especialitzada)
- Si ets menor d'edat has d'anar a fer la denúncia amb el 
  teu tutor/ra.
- Pots anar (OAV) ubicada a la comissaria central amb el     
  telèfon 092. 

RECORDA:

- Llegeix sempre la denúncia abans de signar-la i exigeix 
  que s’hi inclogui tot allò que consideris important i que 
  no hi estigui recollit correctament. 
- Només has de signar la denúncia quan digui el que               
  tu vols que digui. 
- Si la policia fa un atestat al lloc de l’agressió, assegura’t       
  que prenen nota de tots els danys físics i materials. 
- Si el personal que et cursa la denúncia no et prenen     
  seriosament, demana parlar amb els superiors dels 
  funcionaris que t’atenen. 
- Quan expliquis el cas, procura ser breu i directe. 
- Demana una còpia de la denúncia que presentis davant   
  la policia.



ET SENTS AGREDIT/AGREDIDA I NO 
SAPS QUÈ FER?
- Si t’acompanyen persones de confiança demana’ls suport.

- Adreça't a la barra o a les persones responsables i demana    
  ajuda.

- Si hi ha el Punt Violeta (punt d'informació específic a la    
  festa o personal identificat amb braçalet lila) adreça-t’hi.   
  Allà t'informaran sobre els teus drets i tindràs temps i 
  espai per decidir què faràs. 

- Si la conducta va més enllà de l'assetjament i estàs patint    
  una agressió truca al 112 o 092 o crida «foc».



SI VEUS UNA PERSONA 
QUE ÉS AGREDIDA
- Observa si va acompanyada d'altres que puguin ser de 
  la seva confiança i valora la urgència de la intervenció.

- Si la situació no és urgent, adreça't al seu cercle d'amistats            
  i informa sobre la situació. Si no coneixes a la persona o al    
  grup que t'adreces no ho facis a soles.

- Sense perdre de vista la persona assetjada adreça't a la    
  barra i demana ajuda.

- Si hi ha el Punt Violeta (punt d'informació específic a la   
  festa o personal identificat amb braçalet lila) adreça-t’hi   
  informa de la situació observada.

- Si la situació és urgent truca al 112, al 092 o avisa als      
  cossos de seguretat. 



INFORMACIÓ D'INTERÈS
CASAL DE LES DONES 
casaldones@reus.cat

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A LES DONES (SIAD) siad@reus.cat

PUNT D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SEXUAL I 
IDENTITAT DE GÈNERE (PADS) 
pads@reus.cat · 977 010 672 
Plaça de la Patacada, 9, 43201  REUS

OFICINA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA (OAV) I 
GUÀRDIA URBANA 
Av. de Marià Fortuny, 27, 43204 REUS 
092 o 977 01 00 92 

MOSSOS D'ESQUADRA 
Carrer de l'Alfàbrega, 4, 43206 REUS
977 30 50 50 o 112


