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Aquest protocol sorgeix de la iniciativa d’un grup de dones que formen 
part d’entitats i col·lectius de Granollers que, amb la voluntat d’abordar el 
sexisme a les festes populars de la ciutat, han decidit impulsar el primer 
protocol contra les agressions sexistes en els espais de festa de 
Granollers. La nostra voluntat és contribuir a posar un granet de sorra en 
la lluita contra el patriarcat i generar espais on ens puguem relacionar de 
manera segura, consentida, lliure, horitzontal, etc. I per això sabem que 
és necessari que la gent se senti lliure, segura, amb possibilitat de posar 
límits, etc. 
 
Ho hem fet amb el suport d’experiències d’altres barris i ciutats que ens 
han obert el camí en aquesta lluita, i amb la seguretat que Granollers i les 
seves festes no són cap excepció en un context on l’espai d’oci i festiu 
sovint legitima actuacions d’opressió sexista. Lluny d’entendre les 
violències i agressions com fets aïllats, entenem que aquests són el 
resultat d’un sistema desigual de relacions de poder entre homes i 
dones, el patriarcat.  
 
La voluntat d’aquest protocol és traslladar el debat sobre aquest tipus de 
problemàtiques en el sí de les entitats mateixes,  per tal de fer d’aquesta 
una eina significativa i útil per a totes. Per tant, el compromís amb aquest 
protocol és una forma de començar a decidir quines són les festes que 
volem i construir espais lliures de sexisme i violències. Altres agents 
poden arribar a qüestionar les agressions sexuals que no tenen 
símptomes visibles en el cos de la persona agredida. És per això que cal 
dotar-nos de mecanismes propis i autogestionats per tal de prevenir i 
respondre aquestes agressions en els espais de festa, per tal de garantir 
espais de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió 
sexista, les persones afectades se sentin amb prou suport i confiança per 
actuar.  

Introducció: La necessitat d’un protocol 
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Aquest protocol és un primer pas per posar-nos a treballar, però 
l’entenem com un procés que just comença, i que esperem que de cara 
al futur es pugui anar perfilant, ampliant i treballant d’una forma cada 
cop més majoritària, així com consolidar i reforçar la seva aplicació. 
 

 

 
 

a) Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, ni l’horari, 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 
es legítim qüestionar els límits de l’altre. 
 
c) Totes i tots podem ser agressors/es: totes i tots podem traspassar els 
límits de l’altra persona ja que aquests són subjectius. És el que cadascú 
sent. Hem de recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal. 
 
d) El patriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí té el 
privilegi. El sistema patriarcal atorga una situació privilegiada a les 
persones socialitzades com a 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. 
 
e) Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no 
és un malentès, ni un conflicte. 
 
f) La idea que “allò personal és polític” ens porta a plantejar aquest 
protocol que, lluny de jerarquitzar les relacions, volem que serveixi 
perquè totes siguem coneixedores d’aquesta realitat i ens involucrem 
amb les afectades, que finalment som totes si la premissa és que no 
volem unes festes sexistes. 
 

premisses 
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g) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les violències heteropatriarcals cal entendre-les com un contínuum 
d’agressions que deriven d’un model heteronormatiu i patriarcal 
d’entendre la vida i les relacions sexo-afectives. Per tant, no són fets 
aïllats o puntuals, sinó que corresponen a l’expressió d’unes relacions de 
poder i desigualtat simbòlica i estructural, profundament arrelades.  
 
Poden manifestar-se a través d’agressions ambientals, verbals, físiques 
i/o sexuals, i s’exerceixen sobre una o vàries persones per motius 
d’identitat de gènere, expressió física i/o orientació afectiva-sexual. Les 
manifestacions poden ser molt diverses: des d’imatges, comentaris 
ofensius o degradants fins a agressions de caràcter sexual.  

  

Les violències heteropatriarcals en contextos festius  

Què són les violències heteropatriarcals i com es manifesten  
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 FONT: Protocol d’actuació contra les violències heteropatriarcals. FMA Manresa 2016 

 

 
 

Diàriament, l’experiència de ser dona queda marcada per actes de 
violència que passen inadvertits. Parlem de pràctiques subtils com 
l’assetjament al carrer o els micromasclismes. Les persones 
homosexuals, bisexuals o trans que desafien el model binari i normatiu 
del gènere i les relacions sexo-afectives, també pateixen formes de 
violència específiques. També en els espais de festa, amb el pretext de 
l’alcohol o d’altres substàncies, aquestes s’accentuen i sovint es 
justifiquen.  

 

Per a saber-ne més... 

Luis Bonino recull el terme ‘micromasclisme’ al 
1990. Podeu explorar les seves publicacions per a 
saber-ne més:  
 

http://www.luisbonino.com/PUBLI03.html 
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Les violències heteropatriarcals cal entendre-les com un contínuum 
d’agressions que deriven d’un model heteronormatiu i patriarcal 
d’entendre la vida i les relacions sexo-afectives. Per tant, no són fets 
aïllats o puntuals, sinó que corresponen a l’expressió d’unes relacions de 
poder i desigualtat simbòlica i estructural, profundament arrelades.  
 
Poden manifestar-se a través d’agressions ambientals, verbals, físiques 
i/o sexuals, i s’exerceixen sobre una o vàries persones per motius 
d’identitat de gènere, expressió física i/o orientació afectiva-sexual. Les 
manifestacions poden ser molt diverses: des d’imatges, comentaris 
ofensius o degradants fins a agressions de caràcter sexual.  
 
 
 
 
 
 
 
La violència a l’àmbit festiu i d’oci contempla dues dimensions 
interrelacionades que actuen sobre la problemàtica: les lògiques 
heteropatriarcals i el context específic d’oci. Aquesta interrelació 
d’elements actua, per una banda, legitimant les conductes de les 
persones agressores i, per altra, minimitzant els possibles sentiments de 
malestar, protesta o resposta de la persona agredida, fet que permet que 
aquestes violències quedin silenciades o minimitzades i que revictimitzin 
la persona que les pateix, convertint-la en la “responsable” de l’agressió 
viscuda. 
 
Les investigacions fetes al respecte1 mostren que l’alcohol és la 
substància que està present en la gran majoria de situacions en les que 
es donen dinàmiques d’assetjament i violència sexual. Aquesta i d’altres 
substàncies, algunes fins i tot conegudes per el seu ús específic  com la 

                                                
1 Ens referim aquí a les investigacions desenvolupades per l’Observatori noctambul@s, l’observatori 
qualitatiu sobre la relació entre el consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d’oci 
nocturn. Concretament, a l’informe anual 2015/16. Es recomana consultar aquests informes per a 
més detalls sobre els processos mitjançant els quals es donen les violències sexuals en els contextos 
d’oci nocturn i consum de drogues.  

Les violències en espais i contextos festius  
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submissió química2, demostren que les situacions de violència no són 
casuals en aquests contextos.  
 
També s’identifiquen dinàmiques particulars en funció del gènere, com 
és que les dones normalitzen les violències en un grau més elevat que 
els homes, que en són més sensibles. Aquest fet és degut a que ells les 
viuen en una freqüència molt menor que elles. Un altre fet que revelen 
les investigacions és que cap home es reconeix com a agressor, fet que 
mostra que no identifiquen o no s’identifiquen a si mateixos amb 
aquestes dinàmiques que, d’altra banda, si que són viscudes, patides i 
denunciades per les dones.  
 
La percepció social sobre l’oci nocturn (consum d’alcohol com a 
atenuant per als homes que agredeixen i com a agreujant per a les 
dones agredides, per exemple) fa que moltes de les violències 
heteropatrircals es produeixin en aquest context i, tanmateix, quedin 
invisibilitzades i impunes.  
 
 
 
 
 
 
 
Qualsevol persona pot protagonitzar un episodi violent, ja que moltes de 
les seves manifestacions estan absolutament normalitzades; responen a 
les relacions i normatives de gènere, així com a les seves lògiques 
binàries. En un gran nombre d’ocasions, la persona assetjadora pot ser 
algú que forma part del cercle relacional més pròxim (conegut, 
company) o persones externes i desconegudes que es trobin a l’entorn. 
Fins i tot cal considerar les agressions que es donen dins l’àmbit de la 
parella o companyia sexual, ja que compartir un espai de relació íntima 
no implica acceptar qualsevol situació o pràctica, sigui en el moment 
que sigui. Per tant, les agressions no es donen només entre persones 

                                                
2 La submissió química es dóna mitjançant l’administració de drogues i tòxics que fan que la víctima 
no ofereixi resistència, arribant a provocar la inconsciència total del subjecte. En molts casos, l’abús 
passa desapercebut per la mateixa víctima i per l’entorn, ja que aquest tipus de submissió impedeix 
que hi hagi lesions físiques aparents. Extret de: “La dificultat de demostrar una submissió química”, 
publicat a La Directa núm. 431, 2017.    

Qui les exerceix? 
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desconegudes, sinó que de fet són més freqüents (un 85% dels casos3) 
entre persones que ja es coneixen.  
 
En conseqüència, aquest protocol no només fa referència a agressions 
que puguin donar-se entre el públic de les activitats de les festes, sinó 
també dins les barres, en els moments i espais de muntatge, 
desmuntatge i organització d’aquestes.  
 
 
 
 
 
 
 
Qualsevol persona pot patir aquestes violències, no obstant, per les 
pròpies raons explicatives de la violència heteropatriarcal, son les dones 
i totes aquelles persones amb adscripcions de gènere o d’orientació 
sexual no heteronormatives, qui més les pateixen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha situacions que no identifiquem com a una agressió sexista, ja que 
moltes vegades són actituds i actuacions que han estat naturalitzades. 
No obstant això, sabem que aquestes no rauen en qüestió “natural”, sinó 
que provenen de formes de relació desiguals en les quals operen 
mecanismes de poder i dominació.  
 
Una agressió sexista és una agressió física (o no), exercida sobre una 
persona per motius de gènere, orientació sexual, aspecte físic en relació 
als estàndards estètics, etc.  
 
 
 

                                                
3 Segons el reportatge de La Directa “Violència Sexual: Víctimes invisibles, atenció insuficient”, 
segons dades del Ministeri de l’Interior de l’any 2015. La Directa, núm.431, 2017.  

Qui les pot patir?  

Què és una agressió i quines formes pren? 
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Així, exemples d’aquestes conductes inclouen (tot i que no només): 
 

 Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol 
altre comportament hostil com insults, burles, comentaris 
despectius sobre la persona, floretes (“piropos”) indesitjades... 
que tenen per objectiu ridiculitzar a una persona o grup. 

 Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats 
que incomodin, violentin o no agradin a la persona o grup que 
els pateix. 

 Exhibició de símbols sexistes i missatges ofensius. 
 Difusió d’imatges, vídeos o audiovisuals diversos que incomodin 

o posin en risc la integritat, dignitat i voluntat de qualsevol 
persona.  

 
Cal dir que cada persona percep i viu una agressió de manera diferent, 
cadascú té els seus límits i han de ser respectats per tothom i en tot 
moment. Considerem que s’ha produït una agressió quan aquests límits 
no són respectats.  
 
Tot i que existeixen diferents classificacions de les violències i agressions 
heteropatriarcals, prenem com a referència la següent, que inclou les 
múltiples dimensions en que es pot produir una agressió, i les diverses 
formes en que es manifesta, entenent la violència com un contínuum, 
que va des de la desvalorització fins a l’agressió sexual.   
 
  

 

FONT: Protocol d’actuació per unes festes lliures de violències masclistes 2016 de 
Sant Pere de Riudebitlles 
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És important entendre que totes les situacions exposades en aquest 
requadre es consideren agressions. La violència no té graus d’intensitat, 
violència és violència. Per tant, qualsevol manifestació d’aquesta pot ser 
denunciada i emparada per aquest protocol.  
 
 
 
 

                                             4 
 

 
 A l’Estat Espanyol, durant l’any 2015, van ser denunciades 82 

violacions (agressions sexuals amb penetració) a homes i 827 
violacions a dones. 

 Totes van ser perpetrades per homes. 
 Cada any, es denuncien a l’Estat 1.161 violacions. 3 cada dia, 1 

cada 8 hores. 
 El 85% de les víctimes són dones i nenes. En el cas de la 

violència sexual en el context d’oci nocturn, el 95%. 
 Les denúncies només representen entre un 10% i un 16% del 

total dels casos. 
 El Jutjat d’instrucció numero 4 de Granollers és el segon partit 

judicial de l’Estat Espanyol que més ordres de protecció va 
rebutjar entre el 2010 i el 2015 (un 77,3% de les denúncies que 
arriben)5.   

 
 
 
 
 
 
 
La redacció d’aquest protocol neix de la necessitat de seguir donant 
eines per l’alliberament de les minories socials (dones, moviment 
LGTBI+) dins del sistema heteropatriarcal. Considerem necessària 
aquesta feina entre d’altres coses perquè el marc legal no dóna la 

                                                
4 Dades extretes dels materials de l’Observatori noctambul@s.   
5 Dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons es publica al 9nou del 11/09/16. 
www.el9nou.cat  

Algunes dades... 

Un marc legal existent però insuficient  
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resposta que considerem necessària davant aquestes desigualtats 
socials.  
 
El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona 
(CEDAW) considera que la violència sexual vulnera els drets humans, 
atemptant contra la llibertat.  
 
L’Organització mundial de la salut (OMS)  declara que la violència 
sexual és:  
 

“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo”.  També afirma que “La violencia sexual abarca actos 
que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una 
variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la 
intimidación a la fuerza física.” (OMS, 2013) 

 
D’altra banda, també cal contemplar la Llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista  (Llei 5/2008, de 24 d'abril), que defineix 
què és un assetjament i una agressió sexual. Ambdues situacions 
vulneren els drets de les minories socials i que per tant totes dues 
actuacions mereixen una resposta social. 
 
Així mateix, citem la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia  (11/2014) que garanteix el dret a la igualtat i a la 
no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de 
gènere. En relació als espais públics, organitzadors d’espectacles i 
activitats recreatives, aquesta llei redacta específicament que els titulars 
d’establiments i espais oberts al públic o organitzadors d’activitats 
recreatives estan obligats a impedir l’accés o expulsar a qualsevol 
persona que violenti de paraula o fet a altres persones per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere o d’expressió de gènere o a totes 
aquelles persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, 
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indumentària o objectes que incitin a la violència, a la discriminació o a 
l’homofòbia, la bifòbia o la transfòbia. 
 
Tot i això, com bé ens ha mostrat l’experiència, el fet que existeixin marcs 
legals és un pas important però no suficient, ja que no garanteix de facto 
que les lleis siguin aplicades.  En el cas concret de la nostra ciutat, com 
s’ha esmentat, el Jutjat d’instrucció numero 4 de Granollers és el segon 
partit judicial de l’Estat Espanyol que més ordres de protecció va rebutjar 
entre el 2010 i el 2015 (un 77,3% de les denúncies que arriben). Per tant, 
veiem que el nostre entorn no està lliure d’aquest tipus de situacions i 
que, malgrat aquest protocol compti amb una gran legitimitat jurídica, 
cal anar més enllà i desenvolupar mecanismes per a garantir-ne la seva 
aplicació de facto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entenem les violències masclistes i heteronormatives des d’una 
perspectiva multidimensional, per tant fugim dels models que 
individualitzen els fets. No són actes aïllats que afecten només a una 
persona o a un grup específic, les violències heteropatriarcals ens 
afecten col·lectivament i totes i tots podem respondre i actuar davant les 
mateixes. Partim de la premissa de que la resposta comunitària i 

El protocol d’actuació 

Per què s’ha d’intervenir? 
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coordinada és central per prevenir i actuar davant d’una agressió i per a 
donar suport i acompanyar a la persona que la pateix. 
 
 
 
 
 
 
 
Els contextos festius són espais on es donen múltiples interaccions i 
intervenen molts agents, fet que aporta complexitat a l’hora d’intervenir 
davant d’una situació. En aquest apartat es descriuen les situacions més 
comuns en les que ens podem trobar i els agents que poden intervenir 
en l’activació del protocol, que es detalla més endavant.  

  
 

 
 
Una de les situacions que es pot donar és que la persona agredida, que 
ha patit una situació de violència o assetjament, en qualsevol de les 
manifestacions del contínum, decideixi intervenir. Els passos a seguir en 
aquest cas són els següents:  
 

 Buscar complicitats al seu voltant: amigues i amics, gent que 
assisteix a la festa o components de l’organització de la festa. 

 Demanar ajuda a la barra o a l’organització.   
 Demanar ajuda al Punt G, per via presencial o telefònica.  

 

 
 
 
Una altra situació comú és que sigui l’entorn més immediat de la persona 
agredida que detecti o vegi la necessitat d’intervenir en la situació. En 
aquest cas, cal tenir en compte les següents actuacions:  
 

La persona agredida 

L’entorn 

Qui ha de / pot intervenir? 
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 Demanar si la persona està bé, si necessita ajuda i atendre fins 
on la persona agredida estigui còmoda. És molt important no 
forçar l’actuació, escoltar i respectar en tot moment els desitjos 
de la persona agredida.  

 Generar un espai de seguretat.  
 Activar el protocol.  
 Coordinació amb l’organització o PuntG.  

 

 
 
 
El personal de la barra i les persones membres de les entitats poden 
detectar per elles mateixes o bé rebre la demanda d’ajuda per part de la 
persona agredida o algú del seu entorn. En aquest cas, és important tenir 
en compte que:   

 Cal generar un espai de seguretat per la persona agredida 
 Si aquesta vol ajuda, coordinar-se amb els altres recursos per 

activar el protocol 
 Si no vol ajuda, seguir amatents  

 

 
 
 
El PuntG és un dispositiu d'atenció, prevenció i reducció de riscos, que 
estarà present les nits festives de Granollers per donar resposta a 
algunes situacions que es donen o es poden donar al llarg de la festa. És 
una proposta d'acció directa per reduir els riscos que es desprenen 
del consum d'alcohol i altres drogues, promocionar una sexualitat 
respectuosa, lliure i protegida, i atendre les agressions masclistes i 
altres violències, tot oferint un espai segur, agradable i igualitari. És 
també una experiència de referència que ens permetrà generar 
coneixements significatius per seguir millorant. 
 
 
 

Entitats i personal de la barra 

Punt G 
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L’equip de persones presents en el dispositiu seran 8 tècnics municipals, 
4 homes i 4 dones, que coneixen bé el territori, el camp d’intervenció i 
estan vinculats a grups de joves, i disposen d’una basta experiència i 
coneixement sobre les temàtiques esmentades. A través d'un punt 
estàtic, fàcilment identificable, i alguns equips d'educadors i educadores 
en moviment, s’intentarà potenciar nits agradables, critiques, 
respectuoses i segures. Qualsevol atenció prestada serà absolutament 
gratuïta i confidencial. 
 

 
 
Aquest dispositiu malgrat s’encapçala des del Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers, s’ha coordinat amb el grup que ha liderat la 
redacció del Protocol local contra les violències masclistes en espais 
festius, i amb les entitats locals que organitzen la festa. 
 
Per això, és important donar a conèixer el dispositiu, i comptar amb el 
seu suport en tot moment, doncs serà el centre de coordinació de les 
actuacions i s’encarregarà de desenvolupar les actuacions pertinents a 
cada situació. 
 
Durant la Festa Major 2017 estarà ubicat a la plaça de Josep Maluquer i 
Salvador entre les nits de dimecres 27 d’Agost i el 3 de Setembre. 
L’horari d’atenció serà aproximadament entre les 23h i les 6h. Per 
qualsevol consulta o aportació: 
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En el cas que la situació que es detecti sigui d’alt risc per la integritat 
física de les persones implicades o les que hi intervenen, es pot activar la 
via de la seguretat privada o pública, sempre en coordinació amb els 
altres agents, que faran l’actuació pertinent davant de cada situació.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La prevenció és una de les actuacions imprescindibles per tal d’aturar les 
violències sexuals en els espais de festa. Tot i que ens pugui semblar 
que els resultats d’aquest tipus d’actuacions no són palpables a curt 
termini, és molt important tenir mecanismes per tal d’evitar que les 
situacions d’agressió arribin a passar. També cal considerar la prevenció 
com una eina de difusió d’aquest protocol i, per tant, una forma de 
garantir que en cas que es doni una agressió, es pugui detectar amb més 
facilitat i, per tant, actuar-hi d’una forma més eficaç.  
 

Seguretat privada i pública 

Actuacions preventives 

Quin tipus d’accions es poden dur a terme? 
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És molt important començar a prendre consciència que per tal de 
construir espais lliures d’agressions no n’hi ha prou amb la consciència 
individual, sinó que calen accions preventives i d’acció a nivell col·lectiu. 
Algunes de les que es contemplen en aquest protocol són les següents:  
 

 Falques informatives/preventives/combatives perquè sonin en els 
diferents espais de la festa  

 Sensibilització i formació a les entitats: sessions de formació, tallers 
participatius i actes conjunts  

 Campanya gràfica: eslògans, pancartes, flyers…  
 Material de visibilització: pulseres, etc.  

 

 
 
 
Si m’avisen o observo una situació d’agressió, sempre cal actuar i, per 
tant, activar el protocol. Però per actuar d’una forma eficient, efectiva i 
evitar empitjorar la situació cal tenir en compte els diversos circuits que 
aquest protocol contempla, que es detallen a continuació.  
 
1. Observar i medir el risc de la situació  

 Si valorem que la situació ho requereix, abans d’apropar-nos 
trucaríem als números dels contactes d’urgències.   

 Si no, ens apropem a la persona agredida. És important no anar-
hi només una persona, el recomanable és anar-hi dues.  

 És important observar bé la situació i la persona agressora, per si 
calgués identificar-la posteriorment.  

2. Oferir ajuda  
 Si la persona diu que NO vol ajuda, no insistirem. És important 

respectar la seva decisió i la manera com vol donar resposta a 
l’agressió. Ens retirarem però sense deixar d’observar i estar 
pendents de la situació.  

 Si la persona diu que SI que vol ajuda, seguirem amb els 
següents passos del protocol.  

Acció de resposta - Com actuem/reaccionem davant d’una agressió   



  19 
 

3. Proporcionar un espai de seguretat 
Per tal de proporcionar aquest espai a la persona agredida, la separarem 
de la persona agressora. És important que en cap moment se senti 
exclosa de la festa o assenyalada.  
4. Escoltar i donar suport  

 Parlar amb la persona agredida, escoltar el relat de la situació 
sense jutjar-la ni fer comentaris valoratius. És important 
proporcionar-li suport emocional. 

 No deixar mai sola a la persona agredida. 
 
5. Comunicar  
Cal comunicar-li la possibilitat d’acompanyar-la al Punt G o d’avisar-los 
perquè vinguin (telèfon 638641983) i facin l’actuació pertinent i/o 
desitjada. És important no voler resoldre la situació per mitjans propis 
sense tenir la formació adequada. És per això que serà dirigida a l’equip 
del punt G, que compta amb una formació específica per aquestes 
situacions.  

 Si la persona accepta, s’acompanyarà a la persona agredida al 
punt G, situat a la plaça de Josep Maluquer i Salvador entre les 
nits de dimecres 27 d’Agost i el 3 de Setembre. o bé els trucarem 
o enviarem un WhatsApp perquè vinguin al lloc on estiguem 
situades al 638 64 19 83.  

 Si la persona no accepta, seguirem amatents o bé comunicarem 
al punt G la situació perquè puguin venir per estar alerta i fer el 
seguiment de la situació.  

 

 
 
 
En aquest cas, el punt G s’encarregarà de l’acompanyament a la persona 
agredida un cop es trobin, seguint el seu protocol d’actuació amb 
agents externs a la festa.  
 
 
 

 

Acompanyament - Com actuem després de l’agressió   
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Tal com s’ha esmentat, per tal de garantir l’aplicació d’aquest protocol 
cal la implicació dels diversos agents que en formen part. A continuació 
es detallen i s’especifiquen les seves principals funcions:  
Membres de les colles i participants de la festa 

 Funcions: DETECTAR i PREVENIR.  
 El més important és activar el protocol i avisar, no cal intentar 

resoldre la situació per mitjans propis, ni la responsabilitat recau 
sobre aquestes persones.  

 El més important és que la situació d’agressió no vagi a més.  
 Recordem que la majoria d’agressions solen passar en entorns 

de gent coneguda. I no responen a colors polítics, socials, etc.  
 
Membres de les entitats/colles treballant a les barres 

 Funcions: DETECTAR i COMUNICAR als IMBÈCILS6. 
 A part de detectar una situació, pot ser que algú acudeixi a la 

barra per demanar ajuda.  
 També podria donar-se el cas que l’agressió es produís a la barra 

(dins o fora).  
 
Grup de responsables de barres (Imbècils)   
 

 Funcions: COMUNICAR  
 Fer d’enllaç i coordinació entre els diferents espais de festa 

(places, barres, concerts) i el dispositiu punt G.  
 Avisar quan rebin la comunicació d’una situació de violència o 

agressió.  
 Contactes d’urgències  

o Dispositiu Punt G: 683641983  
o Emergències - 112:   

 
Dispositiu Punt G  

 Funcions: INTERVENIR, COORDINAR i ACOMPANYAR  

                                                
6 Els autonomenats “imbècils” són el grup de persones de les colles responsables de l’organització 
de les barres. Són una figura clau perquè coneixen en tot moment quines persones porten la barra i hi 
tenen un contacte directe. Al mateix temps, les persones de les barres els tenen com a referents de la 
colla en quest context.  

Suport i coordinació en l’aplicació del protocol 
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 Les persones del Punt G seran les encarregades de liderar la 
intervenció si s’acudeix a elles i donar suport en les 
intervencions directes en els espais de la festa.  

 També s’encarreguen de coordinar amb altres agents externs a 
aquest protocol.  

 Donaran suport en tot el procés.  
 Encaminaran les accions d’acompanyament adequades amb la 

persona agredida.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Les persones que hem estat treballant i contribuït en la creació d’aquest 
protocol som molt conscients que aquest és només l’inici d’un procés. 
Sabem que els espais de festa de la nostra ciutat prenen una magnitud 
que suposa una complexitat molt gran de gestionar. Per tant, aquest 
protocol és una proposta de mínims.  
 
Conscients de les mancances, és inevitable mirar cap al futur i seguir 
pensant en propostes més ambicioses per tal de fer dels espais de la 
nostra festa, espais lliures de qualsevol tipus de violència 
heteropatriarcal. Aquestes són algunes de les futures línies de treball:  
 

 Realitzar un treball intern a les colles i entitats per tal de detectar, 
reflexionar i formar-se sobre violències heteropatriarcals.  

 Treballar per introduir perspectiva feminista a la festa. Entenem 
que els ambients i espais també generen violències i poden ser 
una forma d’agressió: música sexista, publicitat sexista, etc. Per 
tant, cal fer una reflexió en el si de la programació, la publicitat, 
les cessions d’espais de la festa, etc. per tal d’assegurar que 
existeixen uns criteris clars en relació a aquest tema.  

Propostes de futur 
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 Que la importància del punt G sigui cada vegada menys 
necessària i tingui un paper de suport i coordinació entre els 
agents únicament. Per tal que les intervencions i actuacions 
siguin cada cop més autogestionades en el si de les colles i 
entitats; i siguem capaces de prevenir-les i aturar-les abans que 
es donin situacions de risc.  

 Per fer tot això és obvi que necessitem mans i recursos, i cal fer-
ho nosaltres. Perquè un protocol no serveix de res si queda 
guardat en un calaix i no ens el creiem. Totes i tots hem de ser 
agents actius en aquest, per tal d’anar alliberant-nos i alliberar els 
nostres espais d’una forma autogestionada. Juntes som més 
fortes. 
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  Diagrama del Protocol 
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Aquest protocol no neix del no-res, sinó que està inspirat en el treball i 
l’adaptació d’altres protocols existents. Des de nuclis feministes, grups 
de dones i organitzacions diverses ja fa temps que es treballa en aquesta 
direcció, generant un coneixement comú que parteix de l’experiència i 
que ha estat un referent indispensable per fer possible aquest protocol. 
Agraïm a aquesta xarxa el coneixement que ens han proporcionat i 
compartit de forma desinteressada.  
 
 

 Poble Sec Feminista 
 

FMA de Manresa 
 

La Lali Jove 
 

Assemblea de Dones de Les Corts 
 

Moviment Popular de Sabadell 
 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 

Agraïments i xarxa 


