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Protocol contra les agressions masclistes i 

LGTBfòbiques a la Festa Realitat  
  
  
  
Aquest protocol sorgeix de la voluntat d'assegurar que la Festa Realitat sigui un espai segur 

per a totes. Conté les definicions dels conceptes que estem utilitzant quan ens referim a 

agressions masclistes i com hem d'actuar quan en presenciem una, o rebem una denúncia. 

 

PREMISSES 

 

a) Res justifica una agressió (ni les drogues, ni l'ambient d'oci/festiu, ni el vestuari, ni l'alcohol, 

etc.) 

 

b) Una agressió és quan algú es sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables 

en funció de les vivències de cada persona. No és legítim qüestionar els límits de l'altre. 

 

c) El patriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí té el privilegi. El sistema 

patriarcal atorga una situació privilegiada als homes. Des d'aquesta lògica, els homes tenen 

atorgats uns drets sobre les dones, que els situen en una posició de superioritat. Això no vol 

dir que tots els homes exerceixin el poder que els és atorgat, però sí que es poden creure 

amb el dret a exercir-lo. 

 

d) Una agressió és un abús de poder d'una persona sobre una altra: no és un malentès, ni un 

conflicte. 

 

e) Darrere d'una agressió, SEMPRE hi ha intencionalitat i voluntat. 

 

f) Les persones agredides no són "víctimes passives", més aviat són supervivents del sistema 

patriarcal. Hem d'actuar sempre amb el consentiment de la persona agredida, respectar la 

seva decisió personal i política. L'objectiu principal és l'empoderament de la persona agredida, 

i, per tant, aquest protocol neix com un mecanisme de protecció transversal de l'espai, però 

sense menystenir mai la decisió de la persona que pateix l'agressió. 

 

DEFINICIONS BÀSIQUES 

 

Violència de gènere: 

 

Qualsevol acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, 

sexual o psicològic per a les dones, incloent-hi amenaces, coaccions o la privació arbitrària 

de llibertat, tant si es produeix a la vida pública com la privada. La violència contra les dones 

és una manifestació de les relacions de poder històricament desiguals entre homes i dones, 

les quals han originat el domini dels homes sobre les dones. 
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Aquesta violència es deriva, essencialment, de les pautes culturals que perpetuen la condició 

d'inferioritat atorgada a les dones en la família, al lloc de treball, a la comunitat i a la societat. 

Aquesta definició recull aquelles formes de violència més visibles, però tampoc no obvia el 

que s'anomena violència simbòlica, és a dir, un maltractament soterrat i molts cops intangible, 

tanmateix que constitueix la base i la legitimació per a la utilització d'altres formes més 

evidents de violència. 

 

La violència de gènere es pot manifestar de diferents formes: 

 

La violència psicològica és una forma de maltractament que es manifesta amb crits, insults, 

amenaces, prohibicions, intimidació, indiferència, ignorància, abandonament afectiu, gelosia 

patològica, humiliacions, desqualificacions, xantatges, manipulació i coacció. 

 

Amb aquestes conductes l'agressor pretén controlar a l'altre provocant-li sentiments de 

devaluació, inseguretat, minusvàlua, dependència i baixa autoestima. 

 

La violència sexual és tota aquella força exercida sobre una persona per obligar-la a la 

realització d'activitats sexuals en contra dels seus desitjos. Aquest tipus de violència comporta 

una forta càrrega psicològica per la víctima. La violència sexual i abusos sexuals comprèn 

qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, incloent-hi l'exhibició, 

l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació 

emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir 

amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu. 

 

Són manifestacions d'aquesta violència, i, per tant, fets a tractar per aquest protocol: 

 

- Abús verbal, incloent-hi micromasclismes verbals o no. 

- Bromes, acudits o comentaris sexistes o homòfobs. 

- Comentaris o expressions que suposin un rebuig cap a la igualtat de gènere. 

- Comentaris continuats i vexatoris sobre l'aspecte físic, ideologia o orientació sexual 

- Crear o propiciar un ambient hostil, intimidatori o humiliant 

- Gests obscens, intimidatoris i comentaris vexatoris 

 

-Assetjament sexual: 

 

El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual que 

tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li 

un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

 

-Agressions sexuals: 

 

Actituds i accions que realitza una persona sobre una altra sense el seu consentiment, 

mitjançant amenaces, confusió, intimidació i per a la seva pròpia satisfacció sexual. Dintre 

d'aquest tipus d'agressions trobem també agressions físiques, que consisteixen en qualsevol 

mena de penetració, tocaments o carícies d'òrgans genitals en contra de la voluntat de la 

víctima i tocament no desitjat i/o forçat dels òrgans genitals de l'abusador. 
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ACCIÓ DE RESPOSTA. ACTUACIÓ DAVANT D'UNA AGRESSIÓ 

 

És important actuar en el moment en què es detecta una agressió, o rebem una denúncia, 

per impedir que continuï i sobretot per protegir i acompanyar a l'agredida. 

 

-Si ets responsable de barra i veus o se t'informa d'una agressió, el primer pas és anar on 

s'ha produït l'agressió i parlar amb la persona agredida per assegurar que estigui bé. No hi 

vagis sola, busca a una dona amb el braçalet lila per atendre l'agredida i aparta l'agressor, 

demanant ajuda si és necessari. Hem d'avisar a la gent que necessitem per gestionar la 

situació, però discretament. Tinguem sempre en compte que és una situació incòmoda per a 

l'agredida. 

 

-En cas d'agressió sexual (física o no), assetjament, de qualsevol de les altres accions 

contemplades de manera reiterada o si l'agredida ho demana, es farà fora a l'agressor de la 

festa. Si l'agredida ho vol es trucarà a la policia i se li facilitarà l'ajuda mèdica que pugui 

necessitar. 

 

Quan es faci fora a algú: 

 

- Primer cal dialogar: s'informarà la persona agressora que ha de sortir de la plaça i el perquè. 

Hem de vigilar i veure quines actituds prenem perquè no volem una confrontació directa. Això 

ho han de fer persones que se sentin capaces de fer front a la situació de manera responsable 

i coherent, prioritzant situacions no violentes. Hem de ser conscients de les nostres capacitats 

i limitacions en cada moment, ja que no volem que es generi una situació pitjor de la qual es 

tenia. 

 

Quan s'actuï, però no es faci fora: 

 

- S'ha de deixar clar a l'agressor que no es pot acostar a l'agredida i que en cas de repetir-se 

l'acció se'l farà fora. 

 

*Si la persona agressora forma part de Comunistes de Catalunya se li aplicarà també el 

protocol contra les violències masclistes de l'organització de manera posterior i es farà un 

seguiment. 

 

ACOMPANYAMENT A LA PERSONA AGREDIDA. 

 

- Després d'una actuació davant d'una agressió demanarem si la persona necessita 

acompanyament. En el cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica i interposar una 

denúncia, les persones formades prèviament faran un acompanyament. Disposarem també 

d'un full de recursos a qui derivar i facilitarem el telèfon 24 h d'atenció a les violències 

masclistes. 

 

- En tot moment cal donar suport a la persona agredida, i és important protegir-la sense que 

se senti exclosa de l'espai de festa. Li hem de proporcionar un espai de seguretat i apartar-la 

de l'agressor. 

 

- En els dos casos aquest acompanyament el farà una de les dones amb el braçalet lila i si 

l'agredida ho demana una altra persona. 



 
 

4 
 

 

Molt important! 

 

- Cal que tothom estigui atent/a davant de qualsevol possible agressió sexista. 

 

- La resposta individual de la persona agredida és totalment lliure, entenem que ha de poder 

actuar com vulgui davant d'una agressió. Si no vol donar cap resposta, és la seva decisió. 

 

- Cal tenir clar que hi haurà actituds, comportaments i conductes que no seran tolerades, i 

que les hem de rebutjar per tal de gaudir d'unes festes lliures de sexismes (qualsevol conducta 

discriminatòria). 

 

ACCIONS PREVENTIVES 

 

-Formació als responsables de xiringos. 

-Material gràfic que expliqui i posi de manifest que és una festa lliure de violències masclistes 

i LGTB-fòbiques: 

-Cartells a cada barra. 

-Pancarta. 

-Octavetes explicant què fer si es veu o pateix una agressió. 

-Lectura del manifest a l'escenari de la Festa, especialment abans dels concerts. -Breu 

referència al míting central i abans dels concerts. 

-Falca d'àudio informativa per unes festes lliures de violències masclistes i LGTB-fòbiques. 

-Informació i sensibilització a les entitats i col·lectius convidats a la festa envers el protocol. 

 

Materials per a les responsables de barra i persones formades 

 

-Cartell i esquema circuit actuació a les barres. -Versió del protocol per barres. 

-Full de recursos sobre l'atenció a les violències masclistes per derivar (a l'espai segur). -

Distintiu (tela lila) per identificar a les dones a les quals es pot acudir en cas d'agressió. 

-Octaveta per les barres. 

 

TELÈFONS I SERVEIS D'INTERÈS. 

 

Emergències: 112 

Policia local: 092 

Atenció contra la violència masclista: 900900120 

Servei Urgències Atenció Clínic: 932 275 400 

Servei atenció, recuperació i acollida: 932915910 / C. Marie Curie, 16. 

Centre d'urgències i emergències socials de Barcelona: 900703030 
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ANNEX.   

Esquema actuació protocol.  

 

-Considerar en tots els casos si la persona agredida vol o no interposar denúncia i si es requereix 

d’atenció emocional, mèdica i/o ajuda urgent. -Considerar el xiringo com a espai de seguretat.  

-En cas d’agressions amb força i/o greus, s’ha d’intentar identificar l’agressor, i si és possible, 

mantenir-ho localitzat.  

-Nosaltres no som persones expertes, hem de ser conscients en tot moment dels nostres límits, 

per tal de no empitjorar l’actuació, i cuidar-nos entre nosaltres.   

  

Denúncia i/o detecció agressió 

Situació  
d'assetjament/agressió  

amb força 

  En casos de violència elevada 
  i situació evident de perill per 

la integritat de la persona  
agredida, trucar directament  

al 112. 

ació  Situ 
d'assetjam ent/agressió  

sens e força 

 a la persona  Acompanyar 
agredida i  oferir ajuda. 

Accepta ajuda? 

Sí .  Preservar la persona  
agredida. Escoltar. Facilitar  

ajuda mèdica que pugui  
necessitar. 

No . Seguirem atentes la  
situació per si es repeteix. 

Actuació amb l'agressor 

No expulsió de l'espai .  
Deixar clar a l'agressor que  

no es pot acostar a  
l'agredida i que en cas de  

repetició s'expulsarà de  
l'espai. 

Expulsió de l'espai . Si la  
agredida o hemanda i/o en  
el cas d'afresio sexual i/o  

assetjament reiterat  
s'expulsarà l'agressor de  

l'espai. Evitar confrontació. 

Persona referent procol  
) ( identificació lila 


