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NO I PUNT¡  de festa, Mallorca lliure d’agressions sexistes 
2017 
 
Avaluació dels resultats 
 

Introducció 

La Direcció Insular d'Igualtat, dins el Departament de Participació Ciutadana i Presidència del 
Consell de Mallorca té com un dels seus objectius promoure que els espais d'oci siguin espais 
igualitaris, segurs i de gaudi tant per homes com per dones, lliures d'agressions sexistes, sexuals 
i homòfobes i aquest és l'objectiu de la campanya No i Punt! 

El repte que es plantegen les administracions públiques responsables és treure la violència 
sexual i les agressions sexistes de la seva invisibilitat i abordar-les com una qüestió pública que 
implica el conjunt de la societat, defugint el seu tractament com quelcom de l'àmbit privat.  

L'estiu de 2016 s'inicià aquesta campanya, amb la cessió del disseny per part de l'Ajuntament de 
Palma, i es repartiren 39 banderoles a 31  municipis de Mallorca.  

Al 2017 s’ha donat una passa més i, continuant amb la línia de col·laboració oberta amb 
l'Ajuntament de Palma, varem plantejar una campanya més àmplia que assegurin una major 
sensibilització i l'avanç en la prevenció d'aquests tipus d'agressions a l'entorn de les festes 
populars a Mallorca.  

Objectiu general de la campanya del 2017 

Promoure que els espais d'oci nocturn a les festes populars siguin espais segurs i de gaudi, 
lliures d'agressions sexistes, sexuals i homòfobes.  

Objectius específics: 
1. Avançar en el compromís municipal 
2. Implicar les entitats públiques o privades 
3. Formar i sensibilitzar el personal responsable dels diferents municipis 
4. Crear espais segurs per a les dones 
5. Informar la ciutadania sobre els recursos disponibles d'orientació, atenció i denúncia 

d'aquestes agressions durant les festes. 
6. Sensibilitzar la ciutadania sobre la resposta ciutadana a les agressions sexistes 
7. Millorar l'atenció a les dones que pateixin una agressió proporcionant un 

acompanyament social. 
 
 



  OBJECTIUS  ESPECÍFICS  ACTUACIONS  ACCIONS  INDICADORS 

Programació de les festes amb perspectiva de 
gènere.  
Elaboració d’un Protocol de prevenció i d’actuació 
contra les agressions sexistes i sexuals en 
contextos d’oci. No i punt¡ 

Adaptat el Protocol de de prevenció i d’actuació contra les agressions 
sexistes i sexuals en contextos d’oci. No i punt¡ a la realitat de cada 
Ajuntament. 
Dissenyar la programació de les festes amb perspectiva de gènere, 
visibilitzant les aportacions de les dones i incloent la representació de 
gèneres i sexualitats no hegemòniques.  
Comunicació, imatge, música, decoració i iconografia lliures de 
continguts i estereotips sexistes. 
Mostrar senyalització antisexista a tots els espais de la festa i un 
posicionament hostil a les agressions i als agressors. Per exemple, a 
través de les pantalles instal∙lades als concerts, a les barres, als banys. 
 

Nombre de municipis que es 
sumen. 
Nombre de Protocols elaborats 
Nombre de programacions de 
festes que inclouen la 
perspectiva de gènere 

1  Avançar en el compromís 
municipal 

Expressió del compromís en la imatge pública i 
llenguatge institucional i inclusió dels valors de la 
campanya als actes relacionats amb les festes. 

Inclusió del No i Punt i decàleg al programa de les festes. 
Inclusió de la informació de la campanya a la web. 
Inclusió de la temàtica al pregó de les festes. 

Nombre de municipis i de 
programes que inclouren el No i 
punt! al programa de les festes/ 
al pregó 

Creació de xarxes d'entitats públiques i privades 
implicades en el projecte. 

Organitzar trobades d'entitats a través de la comissió de festes o de la 
regidoria de participació ciutadana, cultura o festes on informar sobre 
el protocol contra les agressions sexistes a les festes.  
 
 

Nombre de trobades d'entitats 
públiques i privades on 
s'informa sobre el protocol. 
Nombre d'entitats públiques o 
privades adherides.  

2  Implicar altres entitats 
públiques o privades  
 

Sensibilització a les entitats del municipi sobre la 
necessitat del protocol 

Campanya comunicativa per les xarxes socials. 
 

Nombre d'accions 
comunicatives adreçades a 
sensibilitzar les entitats 
públiques i privades. 

Jornada formativa amb experiències de poblesecfeminista, 
noctambul@s i Heinrich Geldschläger 

Nombre de persones 
participants homes i dones i 
representació dels diferents 
municipis a la jornada formativa 

3  Formar i sensibilitzar el 
personal responsable dels 
diferents municipis 

Formació i sensibilització del personal/ comissió 
de festes 

Formació a l'entorn de la comissió de festes i/o personal muncipal 
implicat (regidoria de festes, participació) 

Nombre de persones 
participants/entitats  
Nombre de formacions 

4  Crear espais segurs per a 
les dones 

Detecció de zones no segures per a les dones  Elaboració de tallers d'urbanisme amb perspectiva de gènere i de 
detecció de zones de vulnerabilitat per a les dones. 

Senyalització zones no segures: Erradicació dels punts negres als 
entorns de la festa. 

Nombre de 
tallers/dones/municipis 
Nombre de zones 
senyalitzades/municipis 
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Establiment d’un espai de seguretat i d’intimitat per a les persones 
agredides 

 
Augment de la sensació de seguretat de les dones  Tallers d'autodefensa feminista 

Tallers de reflexió sobre les agressions sexistes 
 

Nombre de tallers 
impartits/municipis.  
Nombre dones participants. 

Informació a llocs públics rellevants en el context 
de la festa.  
 
 

Instal∙lació de punts d'informació a llocs públics rellevants en el context 
de la festa amb dues persones dinamitzadores.  
Accions de comunicació i sensibilització 
Distribució de material  

Nombre de punts d'informació 
als diferents municipis propis.  
Quantitat de material distribuït. 

5   Informar la ciutadania 
sobre els recursos 
disponibles d'orientació, 
atenció i denúncia 
d'aquestes agressions 
durant les festes. 

Visibilització i senyalització   Distribució del full d'actuació imprès a les barres, ahesius als WCs, 
places, protocolet, banderoles als carrers, braçalets als agents de 
prevenció. 

Nombre d 
d'adhesius/locals/municipis 
Nombre de banderoles, 
braçalets, etc. 

6  Sensibilitzar la ciutadania 
sobre la resposta 
ciutadana a les agressions 
sexistes 

Tallers i sessions informatives,  
Promoció de la implicació de joves com a agents 
de prevenció 

Elaboració dels tallers a l'entorn de les comissions de festes 
Distribució de material de sensibilització  
Formar a les persones joves en la manera de fer front a les agressions 
sexistes i explicar‐les com poden ser agents actius de prevenció i 
sensibilització. Incorporar els joves en la xarxa de col∙laboració de la 
campanya «No i punt!». 

Nombre de 
tallers/municipis/persones 
participants (homes i dones) 

7  Millorar l'atenció a les 
dones que pateixin una 
agressió proporcionant un 
acompanyament social. 

Creació d'una xarxa de recursos institucionals i 
entitats implicats  
Creació d'un protocol de prevenció i atenció. 

Informació i difusió  
Implementació i dinamització protocol 

Existència del protocol. 
Nombre de municipis que el 
signen/ entitats adherides. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AVALUACIÓ DE RESULTATS 

En aquest apartat es presenten les dades recollides a través dels indicadors explicats per a cada 
un dels objectius, amb una valoració de la seva implementació, detectant els punts forts i febles 
de la intervenció. 

Cal destacar que per la complexitat dels objectius desenvolupats i que un mateix objectiu dona 
resposta a diverses actuacions, es passa a englobar dins cada objectiu més general les actuacions 
que tenen més rellevància per aquell objectiu. 

Així en trobat que per exemple amb la implementació del Protocol d’actuació s’ha convertit en 
una eina d’intervenció en si mateixa, i ha vehiculat la formació a diferents col·lectius i agents 
municipals. De la mateixa manera el protocol s’ha convertit en la guia d’actuació de cada 
ajuntament amb intensitats molt diferents depenent del municipi. 

1. Avançar en el compromís municipal:  
 

- Municipis de Mallorca que han participat a la Campanya: 34. 
- Festes amb implementació del protocol d’actuació: 37 (Inca, Lloseta i Felanitx) 

Tots aquests municipis han penjat la Banderola i han treballat per adaptar el «Protocol de de 
prevenció i d’actuació contra les agressions sexistes i sexuals en contextos d’oci. No i punt¡ » 

En el protocol d’actuació es recull tant les persones implicades com el procediment d’actuació 
que s’ha de seguir en cas d’haver una agressió sexista. 

Aquest protocol s’adapta a les característiques de cada Municipi i de la festa concreta. S’han 
realitzat diferents reunions formatives i de coordinació amb el personal municipal, els cossos de 
seguretat, el personal de dinamització del punt d’informació i les i els agents de sensibilització 
per tal d’acordar aquesta intervenció. 

 
Punt forts: 
Participació i compromís de diversos agents i associacions involucrades en l’elaboració del 
Protocol.  
Bona resposta inicial per part dels Ajuntaments a fer la campanya No i punt¡, s’han sol·licitat 
més adhesions a la campanya de les previstes. 
Oportunitat: el moment de les festes d’estiu i que arrel de l’estat espanyol hi hagués una forta 
implicació als mitjans de comunicació ha afavorit la campanya. 

Punts febles: 
S’ha aplicat un protocol de mínims. 
El personal de l’Ajuntament que s’encarregava del protocol no ha tengut capacitat de 
compromís en vers tot el consistori, i no s’han pogut implementar totes les mesures previstes en 
el protocol. 

2. Implicar altres entitats públiques o privades 

Trobam dos moments diferenciats  en la implementació de la campanya, una primera passa amb 
l’elaboració del Protocol, que s’ha realitzat conjuntament amb les diferents administracions 
(Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma, Conselleria de Salut, l’oficina LGTBI, 
i amb les aportacions de les associacions feministes, LGTBI, i els municipis d’implantació, que 
ens ha servit per a totes les instàncies amb responsabilitat en la prevenció i en l’actuació en els 
casos d’agressions sexistes, i per a la ciutadania organitzada (associacions de dones i/o 
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feministes, bars, patronats de festes, altres associacions que participen en l’organització de les 
festes, grups de joves…) que puguin detectar una agressió sexista, evitar-la i actuar-hi en contra. 

En un segon moment amb el desenvolupament de la campanya a cada municipi, a on han 
participat diversos agents des de cossos de seguretats (policia local, protecció civil), grups de 
joves, associacions, etc. local. 

Punt forts: 
Hem trobat ajuntaments amb molt bona predisposició i amb cohesió municipal, que ha facilitat 
la feina de coordinació amb els agents locals.  

Punts febles: 
Municipis poc cohesionat a nivell polític ha dificultat un compromís entre els agents locals. No 
ha hagut cap interlocutor vàlid per part de l’ajuntament per moure i convocar als agents locals. 
 

3. Formar i sensibilitzar el personal responsable dels diferents municipis, 
6. Sensibilitzar la ciutadania sobre la resposta ciutadana a les agressions 
sexistes 

Aquest dos objectiu s’han dut  a terme a través de: 

3.1. Jornada formativa: «De festa, Mallorca lliure d’agressions sexistes. Jornada per a 
professionals».  Municipis assistents: 25, persones assistents: 105. 
Amb experiències de Poble Sec Feminista, Noctambul@s i Heinrich Geldschläger. 

Abans d’iniciar la Campanya es va convocar als municipis que volguessin implementar-la per 
tal de cercar la col·laboració entre el personal tècnic i polític de cada municipi, així com la 
implicació de la ciutadania, tant a títol individual com organitzada en torn dels col·lectius 
feministes i de les diferents entitats ciutadanes, amb una especial implicació del jovent. Per a 
poder assolir els objectius del projecte era fonamental conèixer la realitat concreta de cada 
municipi, i per això es demanava la presència de persones responsables que poguessin incidir en 
aquest canvi de cultura als seus municipis. Aquesta jornada es va configurar també un espai de 
trobada i d'establiment de vincles i relacions. 

 

3.2. Sessions informatives i formatives al personal dels ajuntaments. 
A tots les municipis (34) que han llançat la campanya se lis ha donar formació per tal de poder 
implementar el projecte de manera satisfacctoria. 
  
Durant aquestes sessions s’ha treballat la importància de dissenyar la programació de les festes 
amb perspectiva de gènere, visibilitzant les aportacions de les dones i incloent la representació 
de gèneres i sexualitats no hegemòniques, cuidant el llenguatge i les imatges no sexistes en els 
programes de festes. Uns dels instruments que s’ha utilitzat ha estar el Protocol. 
  
Formació sobre la Campanya No i Punt!  
Sessions formatives realitzades: 64 (Inclou tipus d’agressions sexistes i protocol d’actuació) 
 

TOTAL DONES FORMADES 461 
TOTAL HOMES FORMATS 409 
TOTAL PERSONES FORMADES 870 

 
A qui s’ha dirigit: personal municipal, que inclou personal polític, personal tècnic i policia 
local, a  les diferents associacions que han col·laborat en l’organització de la festa, com podria 
ser associacions de mares i pares, agrupacions de joves, clubs esportius, comissions de festes i 



altres forces de seguretat que podrien intervenir en casos d’agressions sexistes, Guardia Civil i 
Policia Nacional, segons el cas, així com Protecció Civil a les festes a on han donat suport.  
També s’ha format a les associacions feministes i de joves que volien col·laborar amb la 
campanya.  Així com a joves que utilitzaven el servei de bus de nit. 
D’aquestes formacions han sortit els i les agents de sensibilització que han portat el braçalet 
identificatiu de la Campanya. 
 
Punt forts: 
La formació és un dels pilars bàsics per aconseguir els objectius de la campanya. Ha estat una 
condició indispensable per poder desenvolupar el projecte.  

Punts febles: 
Hem trobat alguns municipis que volien tenir la campanya al seu municipi sense tenir que 
aplicar el protocol ni tenir que realitzar la formació – informació, únicament les interessava la 
part visual de la campanya, no volien establir cap compromís de treball. Aquests municipis, 
encara que han estar els mínims, no han fet la campanya. 
 

4. Crear espais segurs per a les dones 

Aquest objectiu s’ha complit parcialment. Estava previst: 

4.1. Tallers d'urbanisme amb perspectiva de gènere: es tracta d’un taller de 2.30 hores que pretén 
pensar el nostre entorn amb perspectiva de gènere, alhora és un taller pràctic a on es 
detecten zones de zones de vulnerabilitat per a les dones. 

Aquest taller s’ha ofert als municipis durant el període de les festes, però cap ajuntament ho 
ha sol·licitat. 

4.2. Eradicació dels punts negres als entorns de la festa. És una de les mesures que es varen 
plantejar amb l’adaptació del protocol a cada municipi. Pràcticament a cap municipi s’ha 
aplicat. 

4.3. Establiment d’un espai de seguretat i d’intimitat per a les persones agredides. És una de les 
mesures de seguretat que es varen plantejar amb l’adaptació del protocol a cada municipi. 
Cada municipi segons els seus recursos municipals ha posat a l’abasts durant les festes un 
espai de seguretat. 

4.4. Tallers d’autodefensa feminista wendo: No se han pogut realitzar tots els tallers durant el 
període de les festes de cada municipi, encara que s’han fet a 17 tallers a 15 municipis, 
amb un total de 188 dones participants. La valoració dels tallers per part de les assistents ha 
estat molt positiva: La mitjana de la puntuació de les enquestes realitzades a les dones ha 
estat de 3,77 d’una valoració de l’1 al 4 (on 4 és la máxima puntuació). 

Punt forts: 
Els tallers de wendo es coneixen a tots els municipis, ja que des de 2009 s’ha ofert des de 
Genèrica, i tenen molt bon acollida. 

Punts febles: 
Els municipis no donen importància a la planificació dels espais durant les festes. Prioritzen els 
espais de la festa, com son bar o la música. 
El procés de contractació dels tallers de wendo ha dificultat poder fer els tallers durant els mesos 
d’estiu durant les festes. 
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5. Informar la ciutadania sobre els recursos disponibles d'orientació, atenció i 
denúncia d'aquestes agressions durant les festes 
Un dels elements que s’ha utilitzat per donar compliment a aquest objectiu ha estat la posada en 
marxa del Punts d’informació-sensibilització, s’han col·locat a 30 municipis durant les festes. 
Aquests punts donaven informació i donava a conèixer la campanya, informant sobre les 
diferents formes d’agressió i la seva gravetat, sobre quins recursos estaven a l’abast de les 
víctimes i aconsellant com actuar en cas de ser víctima, d’observar una agressió o tenir 
conductes agressores. S’entregava material de sensibilització i es fomentava la difusió de la 
campanya a través de les xarxes socials per part del públic amb l’ús d’un fotocol. El punt 
romania obert durant la festa durant 4 hores. 

A 6 municipis s’ha posat un punt d’informació gestionat directament per grups de joves després 
d’haver rebut la formació com agents de prevenció. 

 
Quadre resum de participació als diferents municipis (amb punt d’Informació: Escull)  
 

MUNICIPI HOMES DONES TOTAL PERSONES 
Alaró 33 94 127 
Alcúdia 63 91 154 
Algaida 20 41 61 
Artà 66 114 180 
Binissalem 63 165 228 
Búger 15 19 34 
Calvià, Santa Ponça 29 107 136 
Capdepera 15 36 51 
Consell 31 55 86 
Esporles 59 64 123 
Felanitx, Porto Colom 30 57 87 
Inca, dimecres bo 71 198 269 
Inca 21 juliol 70 107 177 
Llubí 37 58 95 
Manacor, Porto Cristo 18 56 74 
Mancor 19 38 57 
Montuïri 45 79 124 
Pollença 48 88 136 
Porreres 35 85 120 
Sa Pobla 51 78 129 
Sant Joan 21 40 61 
Sant Llorenç des Cardassar 29 52 81 
Santa Maria 50 70 120 
Santanyí, Es Llombards 24 43 67 
Selva 52 83 135 
Ses Salines, Colònia de Sant Jordi 42 112 154 
Sóller 45 51 96 
Son Servera 13 17 30 
Valldemossa 37 29 66 
Vilafranca de Bonany 22 60 82 
TOTAL 1153 2187 3340 

Altres municipis a on s’ha posat un Punt d’informació per un grup de joves formats com agents 
de prevenció han estat: Lloseta, Banyalbufar, Estallencs, Fornalutx i Biniamar. Fent un total de 
34 municipis adherits a la Campanya No i Punt. 

Tal com es veu s’ha repetit el punt de sensibilització als municipis d’Inca, Lloseta i felanitx.  



Del quadre resum podem extreure, que la participació de les dones és molt superior a la dels 
homes, gairebé el doble de participació. 

Aquesta és la dinàmica que es repeteix pràcticament en la majoria dels municipis on la 
participació dels homes suposa entre un 30 i un 60 % de la de les dones, només a Valldemossa 
han participat més homes que dones. 

Agressions registrades: En el transcurs de la campanya s’han comunicat als punts de 
sensibilització dues agressions a Artà i a Sóller, han estat tocaments no desitjats i invasió de 
l’espai personal, (en ambdós casos els hi varen tocar el cul). 

Presencia a les xarxes socials, programa de festes, programes de radio, etc. 
 
Punt forts: 
L’oferiment del Punt d’informació als ajuntaments ha tengut molt bona acollida, ja que els 
recursos personals i econòmics ho posava el Consell de Mallorca. 
El material de sensibilització dirigit a joves ha funcionat molt be. 
Municipis com Alcúdia o Calvià han respon molt bé, dedicant recursos propis a la campanya. 

Punts febles: 
Alguns municipis no s’han compromès fins uns dies abans de les festes per col·locar els punts 
d’informació dificultant l’organització dels punts i la tasca que han de fer. 
 
 

7. Millorar l'atenció a les dones que pateixin una agressió proporcionant un 
acompanyament social. 

Aquest objectiu està relacionat amb l’objectiu 4 i 6. 
 

 

AVALUACIÓ DEL PROCES 

A nivell global destacam les idees generals sobre el procés de la intervenció: la gestió, 
coordinació i implantació del programa, les dificultats trobades, la idoneïtats del suports del 
material utilitzat del programa, consecució de la cobertura estimada i les propostes del 2018. 
 
Punts febles: 
- Dificultats a l’hora de sistematitzar la informació generada en tot el programa: manca 

de registres adients per dur el control de la gestió.  
- Problemes laborals del personal dedicat a la campanya (baixa laboral) i càrrega de 

treball per part de la resta de l’equip. 
- Algun municipis no s’han compromès fins poc dies abans de la festa, dificultant 

l’organització de les formacions, adaptacions del protocol, i la implementació de 
totes les mesures proposades a la campanya, etc..  

- Del material utilitzat per la sensibilització, el fotocol i les ferratines no han estat 
adequats. 

 
Punts forts: 
- Disponibilitat i compromís del personal dedicat a la campanya a adaptar els seus 

horaris a les formacions als municipis. 
- Bona cobertura a les xarxes socials i premsa. 
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- Presencia de municipis capdavanters que s’han involucrat amb recursos propis a la 
campanya (Calvià i Alcúdia). 

- Sol·licitud de més municipis que volien adherir-se a la campanya dels previstos. 
 
PROPOSTES 2018 

En relació a l’avaluació de les intervencions preventives desenvolupades a través de la 
Campanya No i punt!, es proposa  el següent: 

 Prioritzar aquelles intervencions basades en l’evidència i en el consens tècnic 
disponible.  

 Que actuïn directament en el context de les festes patronals. 
 Que tenguin en compta els models teòrics del canvi. 
 Que valoren els recursos disponibles del territori i la seva viabilitats i sostenibilitat. 
 I que puguem avaluar al manco els resultats i el procés. 

 


