
A l’Alt Urgell:
festes lliures
de sexisme!

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
Aquest protocol vol servir per clarificar conceptes i consensuar pautes

de detecció i intervenció en casos d’agressions masclistes
en el context de festes i espais d’oci.

QUÈ VOLEM?

QUÈ TENIM CLAR?
En cas que la demanda arribi a la barra

QUÈ SÓN AGRESSIONS MASCLISTES? Si detectem una situació d’assetjament en l’entorn:

En referència als assetjadors:

En cas d’agressió (física i/o sexual):

Festes lliures d’agressions masclistes i no discriminatòries

Espais d’oci i de festa on ens puguem relacionar de manera 
lliure i consentida

Anar a les festes sense por, segures i amb confiança

Que el carrer, la nit i els espais de festa siguin un context de 
llibertat per a tothom

Donar resposta davant les agressions i la violència masclista

      Les bromes sexistes, la insistència, la gelosia, els insults,
      les humiliacions, els tocaments no consentits i l’assetjament
      són formes d’agressió sexista.

      Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra:
      no és un malentès, ni un conflicte.

      Res justifica una agressió: ni l’alcohol, ni les drogues, ni el vestuari,
      ni l’hora, ni res.

      No es tolerarà cap tipus d’actitud sexista ni cap forma de
      violència masclista.

      Lluitar contra la violència masclista és responsabilitat de totes.

Exhibició de símbols sexistes Mostra d’imatges ofensives o vexa-
tòries de les dones i de les persones LGTBI.

Assetjament Actitud sexista o omissió intencional, verbal, no verbal o 
física, no desitjada i que incomodi, violenti o no agradi a la persona qui 
la pateix. (floretes indesitjables, invasió de l'espai, mirades persis-
tents, peticions insistents, persecucions, insults, humiliacions, 
comentaris ofensius, abusos verbals i qualsevol altre comportament 
hostil)

Assetjament amb risc La o les persones assetjades, pel contingut, 
forma o context senten la possibilitat que passi a agressió. (Ex: ame-
naces, intimidació, lloc aïllat, apropar-se molt, ...)

Agressió física sexual A part de l’actitud corporal i/o verbal, hi ha 
una agressió física.
(Ex: tocaments amb o sense força, agafar per alguna part del cos, 
empènyer a propòsit, ...)

Agressió amb violència i/o violació Agressió amb ús de la força i 
qualsevol tipus de pràctica forçada.
A escala legal es considera violació la introducció de qualsevol 
element sense importar l’orifici.

Ens apropem a la persona agredida, ens presentem,  i li demanem 
si necessita ajuda (almenys dues persones: prioritzem que l’equip 
el formin dones o sigui paritari).

Cuidarem la nostra actitud: cal escoltar, respectar la seva opinió, 
desitjos i llibertat,. Informar que no farem res sense el seu con-
sentiment i que mantindrem la confidencialitat.

Preguntarem a la persona si necessita un espai de seguretat i/o 
algun altre tipus d’assistència, i li oferirem informació sobre els 
recursos d’atenció especialitzada, recollits al flyer.

Dialogar amb calma, fer-li veure tot des de la perspectiva de l’afectada 
si no és la mateixa afectada qui ho vol i/o pot explicar. Intentar fer 
veure a l’agressor que en els nostres espais no es toleraran ni perme-
tran aquest tipus d’actituds.

Si reconeix i reacciona positivament, s’arriba a acords segons la 
voluntat de la persona afectada.

Si reacciona negativament, s’oferirà a la persona assetjada suport en 
les decisions pròpies i un espai de seguretat i assistència.  Paral·lela-
ment avisarem als cossos de seguretat.

Li farem saber a l’agressor que aquesta actitud no es tolerarà ni 
permetrà i que si no l’atura haurà de deixar l’espai de festa.

- Truquem de seguida a emergències: 112 
- És important donar una descripció de la persona agressora (com va 
vestida, alçada, alguna singularitat, etc.) i en la mesura del possible, 
identificar-lo.  

- Mentre arriben emergències, preservarem a la persona agredida, i li 
facilitarem un espai de seguretat, confiança i apoderament. 

- Cuidarem la nostra actitud: cal escoltar, respectar la seva opinió, desit-
jos i llibertat,. Informar que no farem res sense el seu consentiment i que 
mantindrem la confidencialitat.

- Demanar que l’actuació dels cossos de seguretat es realitzin amb 
discreció per evitar la victimització secundària. 

- Mentre arriben emergències, i pel que fa a l’agressor s’intentarà en la 
mesura del possible Dialogar amb calma, i li farem saber a l’agressor que 
aquesta actitud no es tolerarà ni permetrà i que si no l’atura haurà de 
deixar l’espai de festa. Valorant sempre el risc personal de cadascú en la 
intervenció.

Detectar i intervenir en cas d’assetjament o d’agressions 
masclistes en l’espai de festa.

Coordinar-se amb els cossos de seguretat, si fos necessari.

Funcions dels membres de les comissions de festa

Buscar un espai tranquil per atendre la persona

Escoltar-la, intentar conèixer la situació i recursos: si té 
companys a la festa, estat etílic, com es troba...

Recollir la màxima informació sobre el què ha succeït i sobre 
el/s agressor/s

Oferir-li un espai de seguretat, tranquil, un lloc on seure, aigua 
o menjar i explicar les opcions de resposta que trobaràs al 
flyer, saber què vol fer...

1.

2.

Escoltar la situació i veure si cal actuar.

Si cal actuar, procedir com en els punts anteriors.

1.

2.

3.

4.

Si és la persona interessada:

Si no és la persona afectada sinó algú extern:


