
Carta de compromís1 per l’adopció d’un 

Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions 

Per la present, en .............................................................................(nom del/la representant legal), amb 

DNI.................., i amb el càrrec de (............), en representació de l’entitat federada (........................) 

Certifca

1) Que, en compliment de la legislació vigent, i com es va aprovar a l’AGO del 15 de juny de 2019 de 

Lafede.cat, l’entitat (..........................................................) ens comprometem a que en el termini de 3 

anys -a comptar des de la data de la citada AGO-, elaborarem i aprovarem un protocol d’actuacions 

per l’abordatge de l’assetjament discriminatori i les violències sexuals en els diferents àmbits de la 

nostra entitat.

2) Que aquest protocol estarà d’acord amb els objectius i criteris aprovats al Protocol d’abordatge de 

l’assetjament discriminatori i violències sexuals en clau feminista interseccional de Lafede.cat, i 

contemplarà en el seu contingut criteris relatius a:

• Establir una cultura de tolerància zero i de lluita davant les violències sexuals i masclistes, i 

discriminatòries per raó de sexe, gènere o d’opció sexual i identitat de gènere i expressió.

• Assegurar el compliment de la legislació vigent.

• Dotar-se de mecanismes per oferir una resposta institucional ràpida des d’un marc integral.

• Apostar per la prevenció a través de la sensibilització, la formació i capacitació de les 

persones vinculades a l’entitat.

• Prioritzar l’actuació davant la víctima objecte de violència, assetjament discriminatori, i altres 

formes contemplades per la legislació, oferint un tracte adient i garantint la confdencialitat i el dret a 

la intimitat.

• Oferir mecanismes per a la recuperació i reparació de les víctimes i els equips.

• Revisar amb assiduïtat la vigència del protocol.

3) Que un cop aprovat informarem a Lafede.cat de l’adopció d’aquest protocol a l’entitat, i proveïrem de 

la informació requerida per la federació a f de fer seguiment, rendir comptes i visibilitzar la situació de

les entitats de la federació. Això permetrà també detectar les millores que calgui realitzar en aquesta 

matèria.

I per a que així consti, ho signo a ............... en data ..................

(Nom de la persona representant i càrrec)           (Segell de l’entitat)

1 Aquesta carta és un model. Pot ser adaptada a l'entitat sempre i quan es recullin els compromisos que aquesta expressa.


