
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADDENDA AL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES I A LA 
CAMPANYA “DE NIT 0.0, 0 AGRESSORS 0 AGRESSIONS” 

L’objectiu general del II Pla de Polítiques de Gènere de la Cerdanya és definir 
un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les 
dones i els homes de la comarca puguin assolir el seu màxim potencial i 
participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap 
discriminació per raó de gènere. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Cerdanya s’ha adonat de la necessitat de 
protegir i donar suport a la ciutadania de la comarca; reforçar els mecanismes i 
accions pertinents per combatre i prevenir les violències masclistes és una línia 
estratègica del II Pla de Polítiques de Gènere de la Cerdanya 2019-2022. 
 
La ciutadania viu en perill constant d’atacs i assetjaments a les xarxes socials i, 
especialment la  joventut actual és un públic especialment vulnerable a tot tipus 
d’’agressions i de discriminacions per raó de sexe. La violència afecta el seu 
desenvolupament i vulnera els seus drets. 
 
Cal tenir en compte la importància de totes les edats de la nostra ciutadania, 
per poder preparar discursos més adequats a cada edat per tal de propiciar 
conductes saludables i afavoridores de relacions sanes i enriquidores, que no 
comportin risc ni per al jovent ni per als adults, en les relacions entre el 
personal que treballa amb relació laboral o voluntària dins de les entitats. 
 
Les persones que formen part del món del lleure coneixen les formes de 
prevenció i detecció primerenca de situacions sobre abusos sexuals.  

 

Un cop deliberat l'assumpte s’acorda (per majoria amb la unanimitat dels 
membres assistents, si procedeix), el següent: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Protocol d’actuació contra les violències sexuals 
en entorns d’oci  de la Cerdanya i a la campanya “De nit 0.0, 0 agressors 0 
agressions”. 
 
SEGON.- Fer la màxima difusió de l’esmentat Protocol i de la campanya a les 
diferents entitats relacionades amb el jovent del municipi i donar total suport a 
les diverses accions proposades per al seu desenvolupament. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
 
 


