Club Atlètic Manresa disposa de protocol d’actuació de Prevenció, Detecció i actuació
en contra de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Tota la documentació està a la Web a l’apartat de “Circulars i Documentació” perquè
sigui accessible a tothom, aquí hi podem trobar el Protocol aprovat a la Junta del dia
07/04/2022, l’esquema del procediment del Protocol, el Formulari de queixa o
denúncia i la normativa i els codis de conducta. S’ha activat també una bústia per rebre
qualsevol dubte, queixa o denúncia, prevencio@clubatleticmanresa.cat

Actuacions de prevenció
•
•
•
•

Elaborar i difondre codis de conducta i normatives específiques
Aprovar i seguir Protocol Establert
Organitzar jornades, tallers, xerrades
Suport a les campanyes institucionals (ex. 19 nov, 25 nov, 8 de març..)

Codis de conducta i normativa
•
•

•
•

El personal actuarà sempre amb transparència, evitant situacions o conductes que
puguin donar peu a interpretacions inadequades
El tracte envers l’entorn de l’esportista serà respectuós en les expressions verbals
evitant l’ús d’expressions malsonants i grolleres, sense etiquetar, sense
discriminacions i sense envair la seva la seva intimitat personal física i psicològica.

Cal evitar quedar-se sol/a amb l’esportista.
Es recomana que els i les esportistes no vagin sols per les instal·lacions, sempre
han d’anar, com a mínim, en parelles.

•

S’ha d’evitar tot contacte físic o verbal que pugui prestar-se a ambigüitats, males
interpretacions o envaeixi la intimitat de l’altra persona.

•

Cal respectar quan l’esportista diu “no” a una situació o proposta afectiva o de
contacte.
No s’ha de donar ni sol·licitar números telefònics de mòbils o altres dades
sense el coneixement de les seves famílies.
En les aplicacions de missatgeria (WhatsApp, Telegram...), es recomana que hi
hagi almenys dues persones adultes en els grups.
Cal utilitzar les xarxes de les entitats. No s’han de seguir o afegir infants i
adolescents de l’entitat.
En lavabos, dutxes, vestidors, sales de massatge…. No s’ha de tancar mai amb
baldó.
Si es dorm fora de casa, cada infant ha de tenir el seu llit per dormir.
Els obsequis hauran de ser “Grupals” i relacionats amb l’activitat.
No s’ha de deixar mai cap infant o adolescent en mans de persones de qui
no disposem d’autorització
Mesures per espais:

•
•
•
•
•
•
•
•

ESPAIS
VESTIDORS
OFICINES
GIMNÀS
SALES
FISIOTERAPIA
INFERMERIA

ACTIVITAT
ENTRENAMENTS
COMPETICIONS

MESURES
Diferenciats dones i homes
Si hi ha possibilitat, separació de
menors i de majors d’edat
REUNIONS PERSONALS DE No tancar la porta de la sala durant
TÈCNICS O DIRECTIUS AMB les reunions.
ESPORTISTES
ENTRENAMENTS EN ESPAIS No tancar amb clau la porta durant
TANCATS
l’entrenament
o TRACTAMENTS
Fer públic l'horari d'ús de la sala,
PROFESSIONALS
indicant el nom del professional i el
pacient. No tancar la porta de la
sala durant l'ús.

