
Les festes majors es converteixen sovint en espais on es repro-
dueixen i tenen lloc actituds discriminatòries i vexatòries cap a 
determinats col·lectius de la societat, i està en les nostres mans 
combatre-les.

A Parets disposem del Protocol d’actuació per unes festes lliures de 
violències masclistes i LGBTIfòbiques, mitjançant el qual posem a 
disposició popular recursos per ajudar aquelles persones que ho 
necessitin i ho sol·licitin.

RECORDA: Les agressions sexistes no només són violacions i 
agressions físiques. Les mirades, els tocaments, els comentaris, les 
agressions verbals... també ho són. NO hi ha cap excusa que justifi-
qui cap tipus d’agressió; per motius de gènere, orientació sexual, 
identitat de gènere, ètnia o religió.

Qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà rebre 
l’ajuda necessària. Caldrà adreçar-se tots els dies de festa al PUNT 
LILA i LGTBI+ al parc la Linera, a l’organització, al servei de segu-
retat o a l’hospital de campanya. L’agressor serà advertit i, si escau, 
expulsat del recinte.

El PUNT LILA I LGTBI+ és un servei de sensibilització, prevenció i 
atenció en casos d’agressions sexistes o sexuals.

NI L’ALCOHOL NI LES DROGUES, SÓN UNA EXCUSA; 

NO ÉS NO en qualsevol cas i situació. 

Gaudim d’unes festes on tothom s’hi pugui sentir còmode i segur! 

Amb el suport de:

Telèfon Punt Lila i LGTBI+ durant les festes: 677 124 592



SI VEUS UNA AGRESSIÓ
NO EN SIGUIS CÒMPLICE I

ACTUA

SI PATEIXES UNA AGRESSIÓ

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA

HO VOLS/POTS FER SOLA?
NO SÍ

JO POSO ELS MEUS LÍMITS
NO ÉS NO

CESSA L’AGRESSIÓ?NO

AVISA A:

SÍ

NOSALTRES ACTIVEM EL PROTOCOL
CONTRA AGRESSIONS SEXISTES I LGBTIFÒBIQUES

RECORDA:
SEMPRE QUE HO NECESSSITIS

POTS COMPTAR AMB EL NOSTRE SUPORT

SI VOLS, CONTINUA GAUDINT DE LA FESTA

BUSCA SUPORT

· PUNT LILA I LGTBI+ (TEL. 677 124 592)  
· ORGANITZACIÓ · SERVEI SEGURETAT 
· HOSPITAL CAMPANYA


