




DECALEG
PER UNES FESTES LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES

`

Les festes són perquè les gaudim des del respecte totes les persones.

En festes no tot val. El NO segueix sent NO.

Lligar amb algú no t’obliga a arribar més enllà dels límits que tu decidisques.

Ni l’alcohol ni les drogues justi�quen una actitud o una agressió sexual.

Les teues formes de vestir o de ballar no li donen dret a ningú a tocar-te o
assetjar-te.

Fer acudits o comentaris sexistes i/o tolerar-los perpetua el masclisme.

Insistir és assetjar. Assetjar és agredir. NO és NO.

Si presències una agressió masclista: escolta, acompanya i accedeix al punt
violeta del festival i/o utilitza els recursos del punt 10.

Si et sents assetjada o pateixes una agressió sexista cerca ajuda en els recursos 
del punt 10.

900 58 08 88 Centre Dona 24H
016 Ministeri
112 Emergències
062 Guardia Civil
091 Policia Nacional / 092 Policia Local
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DECALEG
PER UNES FESTES RESPONSABLES UPPCA

`

GAUDIM DE LA FESTA!
i recorda

Anar “passada” no et culpa
Anar “passa’t” no t’exculpa

Sigues responsable amb el teu cos, si beus alcohol consumeix amb consciència, 
recorda que l'alcohol ingerit deixa de fer efecte una hora després de l'últim glop.

A Nules ens cuidem, respecta. Que la teua diversió no siga la molèstia d’altres.

Si ets menor d'edat, consumir alcohol és il·legal i especialment danyós, gaudeix 
de la teua joventut amb responsabilitat.

Evita les discussions, un con�icte pot arruïnar-te la nit. Celebra les festes sense 
barallar-te.

Alcohol + drogues = mala idea! Augmenta molt el risc de dany greu de la teua 
salut.

Controla la quantitat d'alcohol que consumeixes, amb l'alcohol si beusde més,
ja no veus res. Menys és mes.

Recorda hidratar-te i descansar cada cert temps per a serresponsable amb
l'atenció del teu cos.

Si algú es troba malament després d'haver consumit alcohol o alguna droga, 
demana ajuda! Una intervenció a temps li pot salvar la vida.

Atenció amb les drogues il·legals, poden estar adulterades o no ser el que
pareixen. Si vols protegir-te de manera segura, no en consumisques.

Demana ajuda si tu o algú pròxim ho necessita en els telèfons d'emergència (112) 
o de la Policia Local (092).
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