
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANYA CONTRA LES AGRESIONS SEXISTES 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 

 

 

 

 

 



L’Ajuntament de Lloret, ja des de 2004  va posar en funcionament un servei per 
donar suport a les dones. Es tracta d'un espai d’informació, orientació i atenció 
a les dones que pateixen violència. 

Amb la promulgació de la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista  es consagren i  es garanteixen un 
conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de 
violència  masclista. 

Aquesta Llei enumera diversos tipus de violència entre elles la violència sexual 
i els abusos sexuals que defineix com: qualsevol acte de naturalesa sexual 
no consentit per les dones amb independència que la persona agressora 
pugui tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de 
parentiu. 

La mateixa Llei estableix  que les administracions públiques  en  l’àmbit de les 
seves competències i de manera coordinada, han de dur a terme campanyes 
de sensibilització que incloguin un conjunt d’accions pedagògiques i 
comunicatives destinades a generar canvis i modificacions en les actituds de la 
població que permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista; un 
conjunt d’accions orientades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica  
de la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i també 
accions destinades a sensibilitzar la ciutadania  sobre aquesta problemàtica. 
 
Les agressions sexistes estan incorporades a la vida de les dones com a part 
de la cultura de l’ oci i  són percebudes com a normals i inevitables per part de 
les joves. Això dificulta que la mateixa víctima  no tingui la convicció que 
aquestes conductes abusives i intimidadores constitueixin realment una  
agressió i per aquest motiu no hi fan front ni les denuncien. 
.A més, a l’imaginari col·lectiu les  agressions sexistes estan totalment 
desvinculades d e les agressions sexuals.  
En un context festiu, el consum de substàncies, pel s efectes desinhibidors que 
produeixen, perpetuen  les conductes de les persones agressores i, per tant, no 
es legitimen els possibles sentiments de malestar, protesta o resposta de la 
persona víctima. 
En la majoria de delictes sexuals comesos (agressions amb penetració i 
abusos sexuals a persones  adultes) els subjectes actius són homes i els passi 
us, dones. Aquesta afirmació és sustentada per les  investigacions i pels delites 
denunciats contra la  llibertat sexual.  
  
Per aquest motiu l’ Ajuntament de Lloret va iniciar una campanya de 
sensibilització amb  l’ objectiu  aconseguir una ciutat lliure de sexisme i d' 
agressions sexistes i  sexuals, i que tothom pugui gaudir de la festa i de l’espai 
públic en llibertat. La redacció del protocol i del reglament del Punt Lila són la 
culminació d’ aquesta campanya. 


