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1.INTRODUCCIÓ 

La Mancomunitat de municipis de l'Alcoià i el Comtat presenta el Protocol de 
violències sexuals en espais festius amb l’objectiu de treballar la prevenció de 
violències sexuals als municipis de les comarques. 

En l’actualitat existeixen diferents formes de violència cap a les persones, que van des 
de l’assetjament verbal a la violació, i una varietat de formes de coacció, des de la pressió 
social i la intimidació fins a la força física. Aquests actes succeeixen hui en dia i més en 
espais festius, suposant un problema per a les persones que sempre han d’estar alerta i 
amb por de ser rodejats/des per possibles persones agressores.

Una de les ferramentes que estan sorgint per a combatre aquestes violències sexuals és 
el procés d’elaboració i realització de protocols, un conjunt d‘actuacions bàsiques que 
estructuren l’estratègia territorial d’abordatge de les violències sexuals en espais d’oci i/o 
festius. 

Per això, des de la Mancomunitat hem elaborat aquest pla d’abordatge amb l’objectiu de 
lluitar contra les situacions de discriminació i violència que viuen persones LGTBIQ+ per la 
seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i per a combatre els 
comportaments masclistes que viuen les dones. Perquè ara és el moment d’un canvi social 
i la violència sexual es pot prevenir i erradicar. 

El protocol ha de servir perquè el territori en general es sensibilitze sobre aquesta 
problemàtica, promovent que les entitats i les persones encarregades d’organitzar les 
festes es posicionen activament i entre totes i tots gaudim d’una festa lliure de violències 
sexuals.
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2. LES VIOLÈNCIES SEXUALS  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2011), defineix les violències sexuals com “tot 
acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions 
sexuals no desitjats, o les accions per a comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera 
la sexualitat d’una persona mitjançant coacció per una altra persona, independentment de 
la relació amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball”.

La violència sexual es dóna quan algú força o manipula a una altra persona a realitzar 
una activitat sexual no desitjada sense el seu consentiment. A continuació, es presenten 
les principals conseqüències de les violències sexuals: 
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coacció,	xantatge,	

amenaça,	
manipulació…
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Les violències sexuals constitueixen una greu violació dels drets humans i un delicte 
greu que es produeix en diverses formes i graus en totes les societats, i afecta tant a la 
salut física i psicològica com al benestar social de les persones que el pateixen.

La violència sexual és una de les modalitats de major impacte de la violència de gènere, 
encara que no només trobem com a víctimes a les dones, sinó que també pot afectar a 
menors d’edat, xiquets i xiquetes i, en alguns casos, a homes.

Actualment, el Ministeri d’Igualat del Govern d’Espanya, ha aprovat l’avantprojecte de la 
Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda com la llei del “només sí 
és sí”, l’abordatge de la qual és la lluita contra les violències sexuals. Aquesta Llei té per 
objecte la protecció integral del dret a la llibertat sexual de totes les persones, mitjançant la 
prevenció i l’erradicació de totes les violències sexuals, reconeixent que afecten 
especialment a les dones de manera desproporcionada, com a manifestació de la 
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder de gènere.

Respecte a la Comunitat Valenciana, en el mes de juliol es va publicar l’Estratègia contra 
les Violències Sexuals 2021-2025, un instrument transversal que permet erradicar aquest 
tipus d’agressions, atendre a les dones supervivents i establir mecanismes de prevenció. El 
Pla s’estructura al voltant de tres eixos: informació, sensibilització i prevenció; investigació, 
formació i detecció; i intervenció, recuperació i suport. Aquests tres eixos es treballen en 
diversos àmbits: l’educatiu i cultural, el sociofamiliar i l’entorn afectiu, el laboral, el sanitari i 
el de la salut i, finalment, el de l’espai públic amb perspectiva de gènere.

Per últim, esmentar que les Corts Valencianes van aprovar el 21 de novembre de 2018 
la llei més avançada d’Espanya en la protecció i defensa del col·lectiu LGTBIQ+ amb la 
finalitat de prevenir agressions i erradicar qualsevol discriminació per qüestions d’orientació 
sexual. 

MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT 4



 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT  
LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS FESTIUS

3. TIPOLOGIA DE VIOLÈNCIES SEXUALS 

A continuació, es presenten les manifestacions de violències sexuals de major interés: 

    

A GRESSIÓ SEXUAL: 

Delicte que comprén tots els actes de contingut sexual violent sense 
consentiment de la víctima (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, 
del Codi Penal, article 178). Les principals conseqüències derivades d’una 
agressió sexual són: el trastorn d’estrés postraumàtic (TEPT), la depressió, 
trastorns d’ansietat, abús o dependència de substàncies, intents autolítics, 
trastorns d’alimentació i disfuncions sexuals. 

  

V IOLACIÓ:  

És una modalitat agreujada d’agressió sexual, tipificada a l’article 
179 del Codi Penal, per als casos en els quals, a més d’emprar la violència 
o la intimidació, hi ha accés carnal, és a dir, penetració per via vaginal, anal 
o bucal o introducció d’objectes per via vaginal o anal. 

A BUSOS SEXUALS I/O TOCAMENTS NO DESITJATS: 

Segons l’article 181 del Codi Penal, és qualsevol atemptat contra la 
llibertat sexual d’una altra persona, realitzat sense violència o intimidació, 
però sense que medie consentiment. Consisteix a accedir al cos d’una 
persona sense consentiment ni violència física. Pot ocórrer al carrer, en un 
parc, etc. 
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A SSETJAMENT SEXUAL: 

Segons la llei 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, 
l’assetjament sexual és qualsevol comportament, verbal o físic, de natura 
sexual, que tinga el propòsit o produïsca l’efecte d’atemptar contra la 
dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, 
degradant o ofensiu (article 7.1). 

V IOLÈNCIA VERBAL, NO VERBAL, VISUAL O ESCRITA: 

Missatges i mirades obscenes i/o comentaris de contingut sexual en 
el carrer, en la família, a l’institut, etc. 

EXHIBICIONISME: 

L’article 185 del Codi Penal tipifica com a delicte realitzar o fer que 
altres persones realitzen una exhibició obscena enfront d’una persona 
menor o incapacitada. Per tant, si una exhibició obscena es realitza enfront 
d’una persona major d’edat, d’acord amb la Llei Penal, aquestes accions 
no seran sancionades ni processades. 

A LTRES: 

Qualsevol interacció d’una persona en contra de la llibertat de les 
dones, xiques, adolescents o menors d’edat. 
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4. VÍCTIMES O PERSONES AGREDIDES 

La violència sexual s’exerceix als espais públics i privats i es comet amb molta més 
freqüència per part d’homes, encara que aquests també poden ser les víctimes. 
Actualment, no existeix un perfil específic d’agressor, sovint és algú que la víctima coneix, 
a través de l’àmbit laboral o personal (familiars, parella o cònjuge, amistats…) o també pot 
ser comesa per persones desconegudes. El context pot ser analitzat depenent del cicle 
vital en el qual es produeix. Com, per exemple, en l’abús sexual infantil els contextos de la 
família, l’educació, el joc i la religió són centrals. En l’adolescència s’afegeixen els flirtejos i 
l’exploració de l’espai públic i, a l’edat adulta, la convivència en parella i el treball. En 
l’última etapa de la vida, la vellesa, les relacions amb les persones cuidadores i les 
institucions són un important context per a l’abús sexual, de la mateixa manera que ho són 
per a les xiquetes amb discapacitat o les dones i xiquetes sense família.

 En casos de violència sexual, la persona agressora pot utilitzar la força física o 
l’amenaça per a exercir la violència, però en la majoria de les ocasions s’utilitzen el 
xantatge emocional, l’engany, l’extorsió, o es pot anul·lar la voluntat de la víctima 
mitjançant l’ús de drogues.

La violència sexual afecta a persones de qualsevol edat, gènere, orientació sexual, 
etnicitat, etc. En concret, podem observar que s’exerceix contra les minories sexuals, en 
especial amb el col·lectiu de dones LTB, dones lesbianes i bisexuals, així com les persones 
transgènere amb una identitat i expressió de gènere femení. Les dones LTB tenen la doble 
obligació de viure en una societat patriarcal i tindre una orientació sexual i identitat de 
gènere diferent, fet que les fa més vulnerables a l’assetjament, intimidació, violència 
intrafamiliar i extrafamiliar, l’assassinat i la violència sexual. Segons l’Observatori Espanyol 
contra la LGTFòbia (2017), la Comunitat Valenciana és la segona comunitat amb més 
delictes d’odi en Espanya. Les dades de l’informe emés reflecteixen que el lloc de l’incident 
on es produeixen més delictes és el carrer, seguit dels espais d’oci. 
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En el cas de l’oci nocturn, un informe cridaner és l’Informe de l’Observatori 
Noctámbul@s, el qual analitza la incidència de les agressions sexuals en les discoteques, 
concerts, festes populars i altres àmbits lúdics. L’últim informe, de l’any 2018, destaca que 
el 57% de les dones en Espanya afirma haver experimentat “situacions de violències 
sexuals normalitzades” en espais d’oci al llarg de la seua vida, fet que només manifesta un 
4% dels homes. 

Encara que la major part de la població condemna la violència sexual, segueixen existint  
persones que presenten actituds passives davant aquest tipus de violència. I un entorn 
social que accepta o mostra assertivitat cap a la violència sexual en qualsevol 
circumstància contribueix a crear un clima de tolerància, el qual facilita que els agressors 
mantinguen la seua conducta i dificulta que les víctimes revelen la violència sofrida. 

MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT 8

Segons el Balanç de Criminalitat que publica el Ministeri de 
l’Interior (2018), en Espanya els delictes contra la llibertat i la 
indemnitat sexual van augmentar un 11,3% l’any passat. En 
concret, es va registrar un total de 15.338 delictes contra la 
llibertat sexual en 2019, 1.878 dels quals van ser agressions 

sexuals amb penetració.
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5. VIOLÈNCIA SEXUAL EN ESPAIS 
FESTIUS 

Les festes populars i tradicionals, els locals d’oci nocturn, sales de festa, concerts, 
festivals, etc., són espais de llibertat, de gaudi, de qualitat i de respecte cap a les persones 
que en formen part, però tots aquests aspectes es poden veure truncats perquè tendeixen 
a aparéixer factors com conductes masclistes, homòfobes, o sexistes, o pel consum de 
drogues. En l’actualitat, els i les joves comencen a consumir en festes de cap de setmana 
amb els amics i les amigues, augmentant successivament fins a arribar a un consum 
abusiu i perillós per a l’entorn, el qual pot acabar en conductes altament violentes, essent 
l’alcohol la droga més present en situacions de violència sexual, seguit per la cocaïna.

Segons les dades obtingudes en el cinqué informe de l’Observatori Noctámbul@s, el 
64% dels homes i el 55% de les dones consumeixen alcohol sempre que ixen de festa. 
Aquesta droga depressora pot reduir i fer desaparéixer la capacitat de reacció de la 
persona agredida, a més d’actuar com a desinhibidor i facilitador per a la persona 
potencialment agressora. Aquest problema suposa situar el detonant de la violència sexual 
en la substància i no en el marc social sexista. 

La Guia de suport tècnic per a l’elaboració de protocols i plans contra violències sexuals 
en espais festius i de consum de drogues (2020) declara que el consum d’alcohol o altres 
drogues pot funcionar com a detonant de conductes sexistes o com a disparador de 
dinàmiques de violència de gènere i sexual, la causa de la qual es troba en els models 
patriarcals de gènere, la masculinitat hegemònica i el marc social sexista en el qual vivim 
en l’actualitat.
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En molts casos, existeix una percepció social que, davant una situació de violència, el 
consum de substàncies penalitza i culpabilitza al sexe femení, llevant-li importància a 
l’actuació del sexe masculí. Segons l’enquesta sobre percepció social de la violència 
sexual, elaborada per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere (2018), 
trobem unes xifres rellevants, ja que el 20,8% dels homes i el 17,3% de les dones creuen 
que si una dona vesteix “de forma provocativa” no hauria de sorprendre’s si un home 
intenta forçar-la a mantenir relacions sexuals, fet que suposa la culpabilització de la víctima 
i contribueix a eximir a l’agressor.

El context de l’oci nocturn és fonamental per a saber detectar les violències sexuals, ja 
que la majoria es produeixen en espais informals i de festa, on la població jove manté 
relacions de sociabilitat i oci amb el seu grup d’iguals. En aquest tipus de contexts, les 
amenaces i riscs de sofrir algun tipus de violació sexual es multipliquen pel rerefons de 
celebració i pel consum de drogues legals o il·legals. Segons l’enquesta de percepció 
sobre les violències sexuals del projecte Noctámbul@s (2020), la majoria de les violències 
sexuals tenen lloc en els espais d’oci nocturn, ja que el 71,9% de les persones 
entrevistades situen les violències sexuals en festes i festivals, mentre que el 44,3% 
considera que es donen en espais públics a altes hores de la nit, essent el consum major.

El mercat de l’oci nocturn sempre ha emprat una imatge sexualitzada i estereotipada de 
la dona com a reclam publicitari, cosificant el cos de la dona. Un clar exemple es pot 
observar a l’entrada gratuïta per a dones en les discoteques i pubs, una pràctica en què el 
producte a publicitar és el sexe femení, representant a la dona com a reclam mitjançant 
estratègies de màrqueting o imatges en cartelleria. Aquesta pràctica té les seues 
conseqüències, ja que la utilització d’imatges estereotipades, vexatòries o discriminatòries 
de dones en la publicitat o promoció de productes es considera “publicitat il·lícita”, segon 
l’article tercer de la Llei 34/1988 General de la Publicitat.
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6. OBJECTIUS DEL PROTOCOL 

• Sensibilitzar a homes i dones davant el problema de les violències sexuals als 
espais festius. 

• Promoure la corresponsabilitat de totes les persones que formen part de la 
festa per a erradicar els comportaments, actituds i manifestacions masclistes. 

• Dotar de recursos de prevenció, detecció i atenció en l’abordatge de les 
violències sexuals. 

• Incorporar la perspectiva de gènere als diferents àmbits i espais que 
interaccionen en el disseny, organització i implementació de les festes 
populars. 

7. ÀMBITS D’APLICACIÓ 
Com s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu d’aquest protocol és establir pautes 

d’actuació per a prevenir situacions de violències sexuals en l’entorn d’oci i prendre 
mesures quan es presente la situació. Encara que el protocol naix amb la idea de tindre la 
màxima aplicació possible, és una ferramenta d’adhesió voluntària.

Les entitats que acomplisquen amb el protocol han de dur a terme actuacions 
d’informació i promoció en l’àmbit de la violència sexual per a prevenir els esmentats 
comportaments i han d’adoptar les mesures adequades per a descobrir possibles 
situacions o factors de risc. 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8. PROTOCOL DE PREVENCIÓ I 
ACTUACIÓ DAVANT LES AGRESSIONS 
SEXISTES EN ESPAIS FESTIUS 

Aquest protocol estableix com a escenari d’actuació tots els espais festius i d’oci nocturn 
dels municipis que integren la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. Per això, és crucial 
comptar amb la col·laboració dels agents de l’oci nocturn amb l’objectiu de generar un 
context social i cultural en favor de la igualtat i el respecte.

A continuació, es mostren unes indicacions per a saber què s’ha de fer davant una 
agressió sexual des de tres punts de vista: la víctima, el/la testimoni i el treballador o la 
treballadora. 

✓ VÍCTIMA O PERSONA AGREDIDA:  

A efectes d’aquest protocol, tindrà la consideració de víctima qualsevol persona, major o 
menor d’edat, que haja sofrit algun dels fets definits anteriorment com a violència sexual.

A continuació, es presenten els passos que ha de seguir una persona després de patir 
una situació de violència sexual:  

• La víctima no ha de sentir-se culpable ni responsabilitzar-se dels fets ocorreguts. 
Experimentar un succés traumàtic interfereix en la sensació de seguretat, la confiança 
en u/na mateix/a i la resta de persones, la manera d’afrontar les situacions, l’autoestima 
i la intimitat. I, encara que és difícil demanar ajuda, és important perquè s’ha de frenar a 
qui ha comés un delicte.

• El primer pas és aconseguir ajuda. Avisar a una persona de confiança i a les 
persones responsables de l’espai festiu i comunicar la situació. Aquestes persones 
conduiran la víctima a un espai segur i contactaran amb les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat. Si la víctima és menor de 14 anys, és fonamental que estiga 
acompanyada d’algun dels seus progenitors o d’un/a tutor/a legal per tal de presentar 
denúncia. En cas que l’agressor siga una persona familiar, ha d’anar acompanyada 
d’una persona de confiança major d’edat. Si és major de 14 anys, pot presentar 
denúncia acompanyada de qualsevol persona major d’edat de la seua confiança.
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• Quan denuncie, pot sol·licitar assistència jurídica d’ofici, és a dir, que se li assigne un/
a lletrat/da de caràcter públic. De vegades és normal que hi haja dubtes a l’hora de 
denunciar, però pot ser de molta utilitat disposar d’assessorament jurídic per a conéixer 
els drets de la víctima, les possibilitats del cas i les fases del procés. En Alcoi es pot 
trobar l’Oficina d’Assistència a Víctimes de Delicte, on s’ofereix un assessorament 
jurídic, psicològic i social, o l’associació Ponts d’Igualtat que ofereix assessorament legal 
i jurídic.

• Si s’han produït lesions físiques, el segon pas és acudir al centre mèdic o hospital 
més proper. En la mesura en què siga possible i, sobretot, si l’episodi o els episodis han 
estat recents, la víctima no s’ha de dutxar o canviar de roba. Accions tan xicotetes com 
llavar-se les dents poden impedir que es conserven proves que resulten útils per a 
l’esclariment dels fets, ja que, en l’hospital o centre de salut, l’equip mèdic pot contribuir 
a trobar proves de l’agressió que no siguen aparents a primera vista.
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VÍCTIMA O PERSONA AGREDIDA 
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La violència sexual pot provocar danys a curt i llarg termini en el benestar físic, psíquic i 
social de la persona, i és possible que la víctima senta confusió, ira o desesperació. 
Algunes de les principals alteracions emocionals que presenten les víctimes són les 
següents: ira o hostilitat, confusió, plor o atordiment, por, ansietat, incapacitat per a 
controlar les seues emocions, tristesa que pot derivar en depressió, baixa autoestima, 
nerviosisme, alteracions de l’apetit, trastorns de la son i malsons, por a perdre el control, 
aïllament de familiars i amistats, i problemes sexuals.

Aquest tipus de sentiments i reaccions són normals en la víctima. Per tant, necessita un 
temps de recuperació física i emocional. Per a resoldre eixos sentiments, és necessari 
rebre ajuda psicològica professional perquè la víctima dispose de les ferramentes 
adequades per a lidiar amb l’estrés i superar els fets traumàtics que ha experimentat.

Recuperar-se d’un acte de violència sexual requereix temps, però amb el suport de 
familiars, amistats i/o professionals, es pot eixir de la situació.

✓ EL/LA TESTIMONI: 

La violència sexual es dóna sovint en espais ocults a la vista, però si una persona 
observa qualsevol situació que conduïsca a l’agressivitat o vulnerabilitat, com insistència, 
acorralament, actituds o paraules denigrants, etc., és recomanable ajudar a la víctima.

És fonamental mantenir la calma, si no existeix cap perill, el/la testimoni s’ha d’apropar a 
la víctima i oferir la seua ajuda, depenent de:

• Si respon positivament, s’ha d’acompanyar a la víctima a un lloc tranquil, fora 
d’aglomeracions i romandre amb ella en tot moment. Si la persona està acompanyada 
d’amics o amigues, abans de deixar-la a soles, cal assegurar-se de què és un espai 
confiable per a ella, ja que la persona agressora pot formar part del cercle més pròxim.

• Si respon negativament, cal mostrar confiança i seguretat. Si no estiguera en 
condicions, s’ha d’avisar al seu entorn o al telèfon d’emergències 112 o 092.
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En qualsevol cas, s’ha d’avisar a la persona de l’establiment responsable de l’atenció a 
persones afectades i s’ha d’acompanyar a la víctima a un espai segur i habilitat per a 
aquestes situacions.

Després de conduir la víctima a un lloc tranquil, el principal és trobar a la persona 
agressora i allunyar-la de l’entorn d’oci. En cas que el local no dispose de seguretat 
privada, el/la testimoni deixarà a la víctima amb persones de confiança o professionals i 
buscarà a la persona agressora amb l’ajuda d’altres persones de la clientela o la plantilla 
de l’espai d’oci. Si oposa resistència, no és recomanable generar un enfrontament, s’ha de 
telefonar a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. 
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TESTIMONI 

Ajuda a la víctima 

Si respon positivament 

Acompanya-la a un lloc segur 

Telefona al 112  i/o avisa a les persones responsables de l’establiment. 
Es posaran en contacte amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat 

Si respon negativament 

Mostra-li confiança i seguretat 

Una vegada la víctima estiga en una situació segura, el personal de 
seguretat del local o el/la testimoni en companyia d’algú han de 

buscar a la persona agressora i convidar-la a abandonar la festa. Si 
oposa resistència, no enfrontar-se i telefonar a les Forces i Cossos de 

Seguretat de l’Estat 
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✓ TREBALLADORS/ES DE LES ORGANITZACIONS D’OCI:  

Aquest protocol també implica a les persones que intervenen en l’organització i/o 
desenvolupament de les activitats que tenen lloc als entorns d’oci, ja siga perquè són les 
organitzadores o titulars o bé perquè treballen o col·laboren al seu bon funcionament. A 
més, s’ha d’incloure al personal que exerceix les funcions de control d’accés perquè 
puguen ajudar a prevenir i reduir les violències sexuals, és a dir, el personal de seguretat 
privada i l’encarregat del control d’accés.

És imprescindible establir unes mesures preventives per a les persones 
organitzadores d’activitats d’oci:

• Identificar possibles zones de risc que puguen conduir a una situació de violència 
sexual (zones apartades amb poca visibilitat, mal enlluernades o que dificulten poder 
demanar ajuda en cas de patir algun fet de risc). El personal de seguretat haurà de 
controlar estes zones, de la mateixa manera que la resta de personal haurà d’estar atent 
a possibles incidents.

En cas que es detecte una situació de risc o perill en l’àmbit de les violències sexuals:

• Si hi ha una persona que està en situació de vulnerabilitat i, en especial, perquè ha 
consumit alcohol o drogues, se li ha d’oferir un espai segur on puga esperar fins que es 
recupere fins que puga marxar en condicions de seguretat.

• Si s’observa que una persona té una actitud poc respectuosa amb la llibertat sexual 
d’alguna de les persones que es troben a l’espai, s’ha de demanar a eixa persona que 
abandone la festa. En cas que es negue, se li demanarà amablement que abandone 
l’esdeveniment.

En cas que una persona haja estat víctima d’un delicte contra la llibertat sexual, el 
personal de l’espai festiu ha de:

• Atendre i acompanyar a la víctima a un espai segur (es recomana disposar d’un espai 
concret habilitat per a aquests casos). 

• S’ha de preguntar a la víctima si té alguna persona de confiança a prop perquè 
l’acompanye. 
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• Informar a la víctima que pot rebre assistència mèdica d’urgència i que pot denunciar 
els fests a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En tal cas, la persona 
responsable de l’acte ha de telefonar al 112 per a informar de la gravetat del cas. 

És imprescindible que els espais festius informen i sensibilitzen a la població mitjançant 
cartelleria. S’ha de mostrar visiblement als espais d’oci que no es toleraran actituds de 
violèncis masclista o sexual mitjançant cartelleria, projeccions a les façanes amb lemes, 
falques o locucions abans dels concerts o altres actes, etc.
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 TREBALLADORS/ES DE L’ORGANITZACIÓ 

Atendre i acompanyar a la víctima a un espai 
segur 

Preguntar a la víctima si té alguna persona de 
confiança a prop perquè l’acompanye. En cap 

cas se la deixarà a soles 

Informar a la víctima dels seus drets: 
assistència mèdica i denúncia dels fets 

Posar-se en contacte amb les Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat i el centre sanitari
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9. RECURSOS DE INTERÉS 

Atenció a víctimes de Violència de 
Gènero 016

Emergències 112

Centre de la Dona Rural Itinerant (Elda) 900580888

Policia Nacional 091

Guàrdia Civil 062

Policia Local 092

ORIENTA (assessorament i 
recolzament a persones del col·lectiu 
LGTBIQ+)

900101015

Avinguda de Jaime II, 76 - local 6. 

03004 Alacant.	

Telèfon: 966293579	

Correu: orienta_alc@cv.gva.es

Oficina de denúncies i assistència a les 
víctimes de violència de gènere en 
Alcoi

965533935/45

Associació Ponts d'Igualtat 
(assessorament legal i jurídic davant 
delictes d’odi

722 68 68 50

Correu: pontsigualtat@gmail.com

Hospital Verge dels Lliris Alcoi 965537400

Centre de Salut de Banyeres de 
Mariola  Telèfon d’urgències: 966527602
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Centre de Salut de Cocentaina Telèfon d’urgències: 966528352

Centre de Salut de Muro Telèfon d’urgències: 966 528252

Consultori auxiliar d’Agres Telèfon d'urgències: 966528252

Consultori auxiliar d’Alcosser Telèfon d'urgències: 966528252

Consultori auxiliar d’Alcoleja Telèfon d'urgències: 965533559

Consultori auxiliar d’Alfafara Telèfon d'urgències: 966528252

Consultori auxiliar de 
L'Alqueria d'Asnar Telèfon d'urgències: 966528252

Consultori auxiliar de Benasau Telèfon d'urgències: 965533559

Consultori auxiliar de Beniarrés Telèfon d'urgències: 9 66528252

Consultori auxiliar de Benimarfull Telèfon d'urgències: 966528252

Consultori auxiliar de Gaianes Telèfon d'urgències: 966528252

Consultori auxiliar de Gorga Telèfon d'urgències: 965533559

Consultori auxiliar de Millena Telèfon d'urgències: 965533559

Consultori auxiliar de Penàguila Telèfon d'urgències: 965533559

Agent d’Igualtat de la Mancomunitat 
de l’Alcoià i el Comtat 689418291

Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives de la 
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 
(UPCCA)

695511572

App ALERTCOPS 

Servei d’alterta de seguretat ciudadana 
que les Forces i Cossos de Seguretat 
de l’eStat posen a disposició de la 
ciutadania per a atendre situacions de 
risc.
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10.	ANNEXOS 

Annex I: Material publicitari de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat per als 
espais d’oci.	
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Annex II: Document d’adhesió al protocol 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________________________	

DNI: _______________________ Data: ____________________________________

En representació de: ___________________________________________________	

S’ADHEREIX al “Protocol de prevenció i actuació davant violències sexuals en espais festius” de 
la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

Els locals d’oci i espais festius que signem aquest protocol: 

Ens comprometem amb la ciutadania de les comarques de l’Alcoià i el Comtat per a crear una 
zona lliure de tota classe de violències i per a construir espais de llibertat per a totes les dones i tots 
els homes, en tots els àmbits de la vida.

El requisit previ per a la signatura del protocol és comprometre’s a crear les condicions 
necessàries per a un oci responsable i respectuós i actuar de forma diligent per a garantir els drets i 
llibertats de les persones.

El nostre compromís es reflecteix en les següents accions:

• Revisar i adaptar les nostres instal·lacions per a evitar que disposen de punts negres o 
espais de risc, així com les nostres accions i comunicacions, per tal de garantir que les 
activitats d’oci responen als principis de respecte a la llibertat, no discriminació, no foment 
del sexisme i protecció de la llibertat de totes les persones.

• Adoptar un model de resposta general davant qualsevol cas d’agressió sexista o sexual 
que tinga lloc al nostre local.

• Sensibilitzar al públic en general i a la nostra clientela en particular, posant en valor els 
comportaments positius, contribuint a generar un clima d’oci respectuós per a totes i tots. 

• Conscienciar a la població mitjançant material publicitari.

La signatura d’aquest protocol ens correspon i ens compromet com a agents actius on qualsevol 
persona ha de ser lliure i les persones agressores rebutjades.  

Volem convidar a la resta de locals i agents de l’oci de la zona a sumar-se a aquest compromís, 
assumir les pautes de resposta i contribuir a la seua socialització i el seu coneixement.

Signat:
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