
DECLARACIÓ RESPONSABLE CAMPANYA "SI ÉS SI CONTRA LES 
AGRESSIONS SEXISTES ALS ENTORNS FESTIUS. TINGUEM LA FESTA EN PAU."

, amb DNI 

titular de l’activitat 

Declaro responsablement

1. Que he rebut de l’ajuntament de Montornès del Vallès informació sobre la Campanya  contra les agressions sexistes als
entorns festius. NOMES SÍ ES SI. que es promourà durant la Festa Major 2022

2. Que em comprometo a no fer usos i comportaments discriminatoris o que comportin qualsevol tipus de violència física o
moral durant el cicle festiu.

3. Que prendré les mesures adients per a no incitar  o tolerar  comportaments masclistes i  agressions sexistes en el  meu
establiment.

4. Que prendre les mesures adients per no mostrar a les dones com a simples reclam publicitari ni com a objecte de consum.
Les dones no han d’aparèixer cosificades ni sexualitzades, sense associar-les a determinats valors o rols.

Exemples d’aquest supòsits:
• Imatges de dones com a objecte sexual i amb contingut eròtic

• Cossos de dones com a reclam per vendre i amb estàndards de bellesa poc reals.

• Imatges de control i dominació de l’home sobre la dona, (física, psíquica o laboralment), on les dones estiguin en
posició d’inferioritat.

• Imatges que mostrin una falta de respecte a les persones per raó de gènere o diversitat sexual

5. Que prendré les mesures adients per a no afavorir  les desigualtats de gènere i comportaments masclistes mitjançant la
música i/o el comportament dels meus treballadors/es.

6. Que he estat informat que l’ incompliment de l’article 82 de l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana, el civisme i
la via pública de l’Ajuntament de Montornès del Vallès serà impedit per la Policia Local i  pot comportar la incoació d’un
expedient administratiu sancionador.

Montornès del Vallès,  de / d'  de 

(Signatura)
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Festes lliures de sexisme
CAMPANYA NOMÉS SÍ ES SÍ AL RECINTE FIRAL

De de l’any 2016 i en el marc del cicle festiu, l’Ajuntament i agents socials del
municipi impulsen la campanya  contra les agressions sexistes als entorns
festius. 

El  recinte  de  les  atraccions  com al  resta  d’espais  de  la  festa  es  un  espai  lliure  de masclisme i
d’agressions sexistes.

L’article  82  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  convivència  ciutadana,  el  civisme  i  la  via  pública  a
Montornès del Vallès diu que estan prohibits els usos i comportaments discriminatoris o que comportin
violència física o moral.

Les dones no han d’aparèixer cosificades ni sexualitzades. Una publicitat lliure d’estereotips i pràctiques
sexistes suposa visibilitzar les dones sense associar‐les a determinats valors o rols.

En el recinte firal no s’acceptarà que  i hagi comportaments masclistes com 
 Imatges de dones com a objecte sexual i amb contingut eròtic
 Cossos de dones com a reclam per vendre i amb estàndards de bellesa poc reals
 Imatges de control i dominació de l’home sobre la dona, (física, psíquica o laboralment), on les dones

estiguin en posició d’inferioritat
 Imatges que mostrin una falta de respecte a les persones per raó de gènere o diversitat sexual.

Si no es compleix la normativa  la Policia Local pot impedir i sancionar amb un expedient sancionador 
segons recull l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana, el civisme i la via pública de 
l’Ajuntament de Montornès a l’article 82.

SI VEUS UN COMPORTAMENT SEXISTA MOSTRA EL TEU REBUIG I DEIXA CLAR QUE NO 
TOLERES AQUEST COMPORTAMENT 

SI CREUS QUE UNA DONA HA PATIT UNA AGRESSIÓ O DEMANA AJUDA:
1. Apropa't, pregunta-li com es troba i si necessita ajuda.
2. Creu el que digui, no importa el seu estat ni si sembla creïble o no el seu relat.
3. No la deixis sola, tracta de crear un  espai de seguretat per a ella.
4. Pregunta-li què vol fer i respecta la seva decisió. No siguis paternalista.
5. Ajuda-la a contactar amb alguna persona que la pugui acompanyar.

Segons la gravetat del que hagi passat, contacta amb la Policia Local i tracta d'identificar l'agressor i
altres persones que hagin estat testimonis del que ha passat. 

El personal de les festes i la Policia Local hi són per ajudar, acosta-t’hi  i demana’ls suport. Pots trucar al
Telèfon d’Emergències Socials, 112, o a la Policia Local de Montornès, 93 572 11 10.

A la zona de concerts, les nits de divendres i dissabte hi haurà un punt lila amb informació, atenció i
assessorament sobre agressions sexuals i violències masclistes 

La persona agredida si necessita parlar amb algú, truca al  900 120 120 (telèfon d'atenció a dones
víctimes de violència) o al 016 (telèfon contra el maltractament) on t’escoltaran i t’orientaran.
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