Antecedents
L’estiu 2016, el col·lectiu de dones feministes de l’Alt Urgell (en endavant col·lectiu) va iniciar
una campanya de prevenció de les agressions sexistes a diverses festes majors de la comarca. A
partir del treball en xarxa entre el SIAD Alt Urgell i el servei de salut de l’Oficina Jove de l’Alt
Urgell, i tenint en compte la necessitat d’implementar actuacions específiques de prevenció de
l’assetjament sexista en espais d’oci juvenils, el mes d’abril de 2017 es proposa sumar esforços
i recursos a la campanya engegada pel col·lectiu i es constitueix el grup motor del projecte.

Objectius
L’objectiu general que es consensua és prevenir, sensibilitzar i actuar enfront l’assetjament
sexista a les nits de festa major a l’Alt Urgell.
Entenem que les actituds i agressions sexistes són una forma més de violència masclista que
s’exerceix contra les dones com a manifestació d’una discriminació social estructural, i que es
basa en les relacions de desigualtat i rols de poder per condició de gènere en el marc del
sistema heteropatriarcal.
Com objectius operatius a curt termini, es fixen els següents:
o

Oferir formació sobre assetjament sexual, sexisme i perspectiva de gènere a agents clau en
l’organització de festes a la comarca.

o

Coordinar l’elaboració de protocols de prevenció i atenció de l’assetjament amb les
comissions de festes i locals d’oci de l’Alt Urgell.

o

Dissenyar i implementar una campanya de sensibilització d’abast comarcal.

Treball en xarxa
Per al disseny i desenvolupament del projecte s’ha creat un grup motor integrat per:
•
•
•

El col·lectiu de dones feministes de l’Alt Urgell.
El servei de salut de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Alt Urgell (SIAD)
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Participen també en alguna de les fases del projecte:
•
•
•
•
•

La Taula comarcal de violència masclista.
L’espai de salut afectiva i sexual de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.
El servei comarcal de joventut de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.
Els ajuntaments dels principals municipis de la comarca.
Les comissions de festes dels principals municipis de la comarca.

Actuacions realitzades
1.

Organització del taller ‘El sexisme també surt de festa’, a càrrec de l’observatori
Noctámbul@s , sobre assetjament sexual, sexisme i perspectiva de gènere, amb participació
de 13 representants de comissions de festa de la comarca. Veure annex 1.

2.

Elaboració d’un protocol de prevenció i atenció de l’assetjament sexual en nits de
festa.
L’elaboració del document va tenir lloc en diverses fases entre els mesos d’abril i juny 2017:
Fase 1: Reunions del grup motor (6 reunions)  Esborrany
Fase 2: Revisió per part de la taula comarcal de violència masclista  Document provisional.
En el marc d’aquesta reunió, es consensua que aquest protocol serà d’aplicació per tal de
prevenir i atendre casos d’assetjament. I que, en cas de que es produeixi una agressió, caldrà
activar el ‘Protocol d’actuació per a l’atenció integral de les víctimes de violència de l’Alt
Urgell’.
Fase 3: Revisió i aportacions per part de les comissions de festes en el marc del taller
formatiu de l’observatori Noctámbul@s  Document definitiu (veure annex 2) i infografia
(veure annex 3).

3.

Disseny i implementació d’una campanya de comunicació d’abast comarcal.
Els materials dissenyats i elaborats pel grup motor són els següents.
1. Protocol (veure annex 2)
2. Infografia (veure annex 3)
3. Manifest, inclòs al programa de festes majors o llegit en el marc de les festes. (veure
annex 4)
4. Cartells distribuïts a punts clau de cada municipi: 200 unitats. (veure annex 5)
5. 2 Lones 2 mts x 1,5 mts, amb el mateix contingut que el cartell, i situades a la zona de
concerts de la festa major (veure annex 5)
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6. Flyers: 1.100 unitats (veure annex 6)
7. Falques (veure annex 7)
8. Gots: 1.250 unitats (veure annex 8)
9. Xapes: 500 unitats (veure annex 8)
Els materials de campanya han estat distribuïts des de l’Oficina Jove, entre els mesos de juny i
juliol 2017, entre les principals festes majors de la comarca. Per ordre cronològic, són les
següents: Arfa, Adrall, Cornellana, Noves de Segre, Alàs, Coll de Nargó, barri de Santa
Magdalena, Oliana, Castellciutat, Organyà, El Pla de Sant Tirs, Castellbò, Montferrer, Peramola,
Tragó, La Seu, Ogern i Anserall. L’Ateneu Alt Urgell també ha estat un espai de distribució de
materials de campanya (gots i xapes).
Per a la difusió de la campanya en els municipis a través de les comissions de festes, s’ha
contactat de manera personalitzada amb aquestes per oferir informació de la campanya i el
material a distribuir durant la festa major, proposar-los la participació en la formació organitzada
i consensuar reunions per revisar a fons el contingut dels missatges i aclarir dubtes sobre el
protocol. D’un total de 30 comissions de festes, han respost de manera positiva i s’han sumat a
la campanya 18 comissions de festes.
Paral·lelament, entre els mesos de juny i setembre 2017, s’ha portat a terme una campanya de
difusió als mitjans de comunicació locals (veure annex 9), a les xarxes socials liderades pel SIAD,
l’Oficina Jove i el col·lectiu de dones feministes i les pàgines web del Consell Comarcal, diversos
ajuntaments de la comarca i Ràdio Seu.

Despeses i finançament
La campanya ha tingut un cost total de 1.609,00 €, distribuit en els següents conceptes:
•
•

Taller formatiu: 300 €
Materials (lones, cartells, flyers, xapes, gots): 1.309 €.

Aquestes despeses han sigut finançades majoritàriament pel Consorci d’Atenció a les Persones
de l’Alt Urgell (1.411,00€) i pel Pla comarcal de joventut (198,00 €).
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Valoració d’impacte i propostes de millora
Per a la valoració de resultats i impacte de la campanya s’han fet servir les següents eines:
A. Qüestionaris de valoració enviat a comissions de festes implicades en la campanya. Els
qüestionaris de valoració s’han enviat a 18 comissions de festes i s’ha rebut la resposta de 6
persones corresponents a 5 d’elles, el que representa un 33%.
B. Taula de participació amb 17 joves de 15 a 16 anys (11 noies, 6 nois).
C. Grups de discusió a les reunions periòdiques del grup motor.
A. Dels qüestionaris de valoració recollits es deprenen les següents respostes:
1. En relació a l’impacte de la campanya:
o Un 66% pensa que la resposta ha sigut ‘positiva’, ‘bastant bona’, ‘ben rebuda
majoritàriament’.
o Un 16% pensa que la resposta ha sigut més aviat de ‘sorpresa’ o ‘indiferència’.
o Un 16% pensa que la campanya ha generat ‘confusió’, ja que hi ha la percepció de que
al poble ‘no passen coses d’aquestes’.
2. En relació al protocol i a la implicació de la comissió de festes:
o Un 50% ha trobat a faltar més implicació.
o Es va enregistrar 1 agressió a 1 FM, i la resposta per part de la comissió de festes no va
ser unitària. Tot i que es va intervenir, no es va poder resoldre en aquell moment. Quan
a les persones que hi havia al voltant, alguns es van adonar de la situació i van actuar
per impedir-ho, i d’altres van naturalitzar la situació, excusant l’assetjador.
3. En relació a la continuïtat de la campanya:
o El 100% considera que caldria donar-li continuïtat.
o Un 33% considera que, tot i així, caldria revisar-la.
4. En relació a propostes de millora de la campanya:
o Un 66% ha trobat a faltar més formació i organització.
o Un 50 % pensa que caldria revisar la difusió als mitjans de comunicació i a xarxes
socials.
o Un 33% afirma que els agradaria rebre assessorament per revisar la programació de la
FM en clau no sexista.
o Un 33% ha trobat a faltar un estand de suport amb especialistes en violència masclista.
o Un 16% pensa que caldria organtitzar tallers d’autodefensa.
o Un 16% pensa que caldria revisar el protocol i la infografia.
o Un 16% pensa que caldria disssenyar i distribuir samarretes amb missatges de la
campanya.
B. De la taula de participació amb joves es desprenen les següents conclusions.
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1. En relació als materials de campanya:
o La imatge és atractiva i suggerent.
o El missatge genera curiositat i interès.
o Caldria incorporar més missatges sobre el ‘control’.
2. En relació al protocol:
o Caldria activar-ho ‘entre iguals’, com en les experiències d’altres territoris (braçalet lila,
àngels de nit,...)
o En comptes d’un estand de suport amb especialistes, que no seria operatiu en un
territori on l’anonimat és fonamental, seria més idoni un espai d’atenció més genèric,
com l’estand de Nits segures/+ que festa: espai de promoció de sexualitat positiva en
nits de festa.
C. Dels grups de discusió a les reunions periòdiques del grup motor es desprenen les
següents conclusions.
1. Tot i que l’objectiu general del projecte és un objectiu a llarg termini, els objectius operatius
fixats per aquest any han estat assolits positivament.
2. Un objectiu implícit en el procés (crear un grup motor interdepartamental i
interinstitucional) també ha sigut assolit de manera satisfactòria i implica una primera
experiència de treball compartit entre l’administració comarcal i el col·lectiu de dones
feministes.
3. L’abast comarcal d’aquesta intervenció, implica una complexitat afegida, especialment en
un territori d’alta muntanya, amb baixa densitat i alta dispersió de població. A més a més,
es tracta i de la primera experiència al Pirineu i de la primera experiència d’abast comarcal
a la província de Lleida. Aquest fet implica la necessitat de reforçar la sensibilització
comunitària i d’anar teixint complicitats per tal de que vagi impregnant les pràctiques
quotidianes. En qualsevol cas, l’adhesió de les principals FM de la comarca a la campanya
d’aquest any ha garantit que aquesta ha arribat a la gran majoria de joves de l’Alt Urgell:
5.248 joves entre 15 a 35 anys 1, així com a joves d’altres comarques veïnes. La inclusió dels
missatges de campanya a web institucionals, programes de FM i xarxes socials ha permès
fer extensiu el seu abast a gran part de la població de l’Alt Urgell.
4. Des de el llançament de la campanya conjunta, al mes de juny de 2017, s’han enregistrat
dues agressions sexistes en el context de festa: una, en un context de FM; l’altra, en un
context d’espai d’oci privat. En els dos casos, l’Oficina Jove ha esdevingut el primer espai
d’interlocució i acompanyament de les joves que han compartit la informació dels fets. Les
joves han manifestat que, en ocasions anteriors, han vist i viscut situacions similars i que,
arrel de la campanya, han sigut capaces d’identificar com a violències masclistes
determinats fets que es trobaven ‘invisibilitzats’ i ‘normalitzats’. Una d’aquestes situacions
ha suposat el principi d’un procés de creació d’un grup de trobada entre joves, amb el suport
1
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i acompanyament de l’Oficina Jove, per tal d’esdevenir joves promotors de relacions lliures
de sexisme i de violència. El grup, que es va iniciar a final d’octubre amb 17 joves, està
integrat actualment per 27 joves (16 noies i 11 nois) i es reuneix de manera estable
quinzenalment.
5. Propostes de millora transversals:
Entenem que les actituds i agressions sexistes són una forma més de violència masclista que
s’exerceix contra les dones i persones amb identitats de gènere i orientacions sexuals no
normatives com a manifestació d’una discriminació social estructural, i que es basa en les
relacions de desigualtat i rols de poder per condició de gènere en el marc del sistema
heteropatriarcal. Com a proposta de millora transversal a totes les accions, caldria insistir
de manera més clara en aquesta perspectiva.
6. Propostes de millora en relació als materials de campanya:
o Buscar espais de més visibilitat per als materials, tant visuals com sonors, als espais de
festa. Especialment a les FM de municipis grans, com La Seu.
o Passar del missatge ‘No és No’ a un missatge que estigui en la línia de la cultura del
consentiment (Només un Sí -clar i evident- és un Sí) i del desig 3, de forma paulatina.
o

7. Propostes de millora en relació a la formació:
o Per tal de que el projecte esdevingui un autèntic ‘projecte de comarca’ amb efectes
realment transformadors, caldria augmentar el nombre i durada d’accions formatives i
garantir la participació de:
o Totes les comissions de festes
o Empreses que gestionen les barres quan aquesta gestió és externalitzada
o Espais d’oci nocturn privats
o Personal d’ambulàncies i cossos de seguretat
o Entitats i col·lectius
o Responsables polítics i tècnics de l’Administració pública
o Professorat i comunitat educativa
o Mitjans de comunicació
o Ciutadania en general
o Les accions formatives s’haurien de diversificar i incorporar:
o Accions formatives per abordar de manera àmplia les opressions del sistema
heteropatriarcal i les respostes articulades des dels feminismes.
o Realització d’una jornada informativa sobre els recusos existents per ajudar les
dones que pateixen violència masclista.
o Formació i assessorament per dissenyar programacions de FM en clau no
sexista.
o Tallers d’apoderament i autodefensa.
Seguint les propostes i bones pràctiques de June Fernández, Noctambul@s, festes de La Magdalena, Poble Sec
feminista, Irídia
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8. Propostes de millora en relació al protocol:
o Cal trobar el desenvolupament del protocol en la Taula de violència. Des de l’ICD es
preveu treballar durant aquest 2018 per incloure les violències sexuals en espais d’oci
al protocol de violència. Aquest pot ser un bon punt de partida per consensuar la
metodologia de treball que cal aplicar.
o Per garantir l’aplicabilitat del protocol en la fase d’actuació posterior a la detecció
d’assetjament, cal fer-ne una revisió acurada i consensuada pel màxim nombre
d’agents, especialment amb la taula de violència, i determinar com s’aplica.
o Es detecta un buit un cop s’ha detectat un assetjament. Hi ha diferents recursos per
atendre a la persona que l’ha sofert, però falta una línia d’acció envers la persona que
l’ha comès. Cal trobar la manera d’actuar en aquest sentit.
o Activar el protocol mitjançant una metodologia d’intervenció ‘entre iguals’ (braçalets
liles, etc.) i amb el suport d’un espai especialitzat d’intervenció com el de ‘Nits segures’
sembla la millor estratègia combinada tenint en compte les particularitats del territori.
o La creació i consolidació del grup de joves que ha sorgit a l’Oficina Jove amb interès en
treballar en la temàtica “Nits lliures de sexisme” amb l’acompanyament de la tècnica de
salut i la tècnica de l’espai de salut afectiva i sexual és una oportunitat per anar
concretant aquesta metodologia d’intervenció ‘entre iguals’, i per involucrar el grup de
joves com a referents.
9. Altres propostes de millora:
o Enxarxar la campanya comarcal amb d’altres campanyes d’arreu pot contribuir a
reforçar la seva potència. Fóra interessant fer una trobada per compartir experiències.
o Cal involucrar els ajuntaments en la campanya, tant a nivell informatiu com a l’hora
d’intervenir en els casos en què es detecta que hi ha hagut algun d’assetjament. Cal
sensibilitzatr i ajudar a que l’administració prengui consciència de la responsabilitat
política. D’acord amb el que estableix la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d'igualtat efectiva
de dones i homes, en l’article 6. Funcions dels ens locals de Catalunya
1. Dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l'exercici de les competències que els atribueix
l’ordenament jurídic, corresponen als municipis i a les altres entitats locals, en matèria
de polítiques d’igualtat de gènere, les funcions següents:
b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i, en el marc de la
normativa vigent, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició de
la població els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses
manifestacions de la violència masclista.

o

En la campanya de 2017 hi ha hagut respostes diferents per part dels ens locals :
o Comissions de festes i/o ajuntaments que han col·laborat i s’ha dut a terme la
difusió del material
o Ajuntaments i/o comissions de festes que no s’han involucrat
o La Seu d’Urgell. Aquesta FM és la més gran i important en quant a volum i
participació, i ha de tenir una casuística molt diferent de la resta. Després de la
reunió mantinguda amb la regidora, es va oferir la possibilitat de posar-se en
contacte amb la Coordinadora de casetes. Es va fer difusió del material de la
campanya a través d’ells, es va contactar amb l’ambulància perquè fos el punt
7
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de suport en cas que hi hagués algun assetjament, però seria important poder
arribar a una coordinació més àmplia, ja que la Coordinadora tampoc és una
entitat amb la capacitat de decisió necessària. De cara al 2018 caldria treballar
en aquesta línia, sobretot en la definició i desenvolupament d’un protocol
d’actuació específic

Abril 2018
Grup motor de la campanya
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Annex 1: Taller

Taller: El sexisme també surt de festa
Dissabte, 17 de juny de 2017, 11:00 a 13:00 h
CETAP – Edifici Les Monges - La Seu d’Urgell
Formadora: Ana Burgos - Coordinadora de l’Observatori Noctàmbul@s
de la Fundació Salut i Comunitat

Descripció del taller:
La perspectiva de gènere s’ha convertit en una eina clau en els àmbits de drogues, de joventut
i d’educació i de fet són molts els municipis que han mostrat el seu interès en explorar i
incorporar la perspectiva de gènere en les seves polítiques i intervencions. Aquest paradigma
teòric i pràctic requereix però d’una reflexió molt profunda sobre el nostre imaginari social i
cultural i un exercici complex de posar en qüestió certs aprenentatges entorn les diferències
entre homes i dones, els estereotips de gènere i la desigualtat. Aquest taller és una invitació a
aprofundir el coneixement i la reflexió sobre la perspectiva de gènere aplicada a la prevenció
de la violència masclista en els espais de lleure i de l’oci nocturn.
Objectius:
- Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines d’anàlisi de la realitat sota la perspectiva
de gènere.
- Reflexionar sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’oci nocturn i en els
espais de festa.
- Capacitar i implicar als i les joves com a referents en aquest àmbit.
Programa:
- Presentació de la formació.
- Part teòrica: Observatori Noctámbul@s: principals resultats // Introducció a la perspectiva
de gènere i la seva aplicació en l’àmbit de l’oci nocturn (principals conceptes i teories)
- Part pràctica: propostes i aprovació del protocol “A l’Alt Urgell: festes lliures de sexisme”

Annex 2: Protocol

A l’Alt Urgell: festes
lliures de sexisme

Protocol d’actuació

Protocol elaborat per:
Col·lectiu de dones feministes Alt Urgell
Oficina Jove Alt Urgell
Servei d’Informació i Atenció a les Dones Alt Urgell
Taula de violència masclista Alt Urgell
Comissions de festes d’Alàs, Coll de Nargó, Montferrer, Oliana, barri de Santa Magdalena i
coordinadora de Casetes de la Festa Major de la Seu d’Urgell, en el marc del taller facilitat per
Noctàmbul@s el dia 17 de juny de 2017.
Incorporat com annex al Protocol d’actuació per a l’atenció integral de les víctimes de violència
masclista de l’Alt Urgell’.

è

1. Per a què aquest protocol?
Per clarificar conceptes i consensuar pautes de detecció i intervenció en casos d’agressions
masclistes en el context de festes i espais d’oci.
El protocol parteix d’aspectes clau que convé remarcar i que situen la intervenció:
1. L’esperit de la intervenció és comunitària, i demana a les entitats participants que
assumeixin un compromís i implicació activa en una tasca que és responsabilitat de
tothom: acabar amb les agressions masclistes.
2. Parlem d’apoderament, com a objectiu transversal. La idea és garantir un espai de
seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió sexista, les persones
afectades es sentin amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes.
3. Les intervencions plantejades parteixen del diàleg i de la solució pacífica de la situació.
L’actitud i el llenguatge utilitzat per les persones participants són importants per evitar
l’escalada de la violència.
4. Les agressions masclistes tenen la base en aquestes relacions jeràrquiques de poder del
sistema patriarcal. 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.
5. El mateix sistema heteropatriarcaI també posiciona en un nivell de subordinació i
d’opressió les persones que tenen una orientació sexual diferent a l’heterosexual.
6. El context de festa és un lloc on es poden produir un determinat tipus d’agressions
masclistes i cal detectar-les i actuar-hi. Però també és un lloc que ha de permetre una
presa de consciència individual i comunitària contra aquestes situacions.

VOLEM:
-

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

MANIFESTEM QUE:
-

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.

2. Punts de partida
1. Ens socialitzem en un sistema patriarcal.
2. Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no és un malentès, ni
un conflicte.
3. Les persones agredides no són “víctimes passives”. Hem d’actuar sempre amb
el consentiment de la persona agredida, respectar la seva decisió personal i política.
4. Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, ni l’hora, etc.).
5. Una agressió es dona quan algú es sent agredit: 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.
6. Tots podem ser agressors: totes i tots podem traspassar els límits de l’altra persona, ja
que aquests són subjectius.

3. Agressions sexistes en contextos festius. De què estem parlant?
El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona (en anglès CEDAW) recull que
la violència sexual suposa una violació dels drets humans a la llibertat, la integritat física i
psíquica. L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2011) defineix la violència sexual com “tot
acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals
no desitjats (...) en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball”.

Per una altra banda, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Llei 5/2008),
fa la distinció entre assetjament sexual i agressió sexual. En aquest protocol també volem
citar i posicionar-nos al costat de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Llei 11/2014).
Nosaltres ens posicionem i treballem des del concepte contínuum de violència sexual contra
de les dones. En aquest contínuum de la violència sexual, hi ha un progressió des de la
desvaloració fins l’agressió sexual.
a. Què són les agressions masclistes en context festiu? En quines situacions ens podem
trobar?
Tenint en compte tot l’anterior, en aquest protocol quan parlem d’agressions
masclistes en contextos festius, entenem que aquestes poden ser:
-

EXHIBICIÓ DE SÍMBOLS SEXISTES: Mostra d’imatges ofensives o vexatòries 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. (Ex: floretes indesitjables
“piropos”, invasió de l'espai, mirades persistents, peticions insistents, persecucions, insults,
burles, humiliacions, comentaris ofensius i/o degradants, 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: amenaces, 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

b. Qui les exerceix?
Vivim en un sistema patriarcal que posiciona als homes heteronormatius en una situació de
superioritat. Així doncs, entenem que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones,
identitats de gènere i orientacions sexuals no hegemòniques.
També s’ha de tenir en compte que la persona agressora pot ser qualsevol persona que es
trobi en el context de l’espai de festa. Així, es poden reproduir aquestes agressions entre
persones conegudes i desconegudes.

4. Agents responsables de l’aplicació del protocol i funcions
1. Membres de les comissions de festa
-

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.

2. Equip tècnic de l’estand ‘Nits segures’ (a partir de l’estiu de 2018)
-

Donar informació i fer sensibilització en relació a les agressions masclistes.
En el cas d’agressió, facilitar un espai de seguretat, confiança i apoderament.
Coordinar-se amb els cossos de seguretat, si fos necessari.

3. Cossos de seguretat i emergència
-

Atendre de manera adequada les situacions d’agressió.

4. Equip comarcal de violència masclista
-

Vetllar pel bon funcionament del protocol d’actuació per a l’atenció integral de les víctimes
de violència masclista de l’Alt Urgell.
Recollir i fer seguiment dels casos d’agressions sexistes detectats en context de festa.

5. Actuacions preventives
Durant la nit, les entitats o comissions de festa que organitzen l’acte pujaran a l'escenari i
llegiran el manifest acordat, recordant que no es tolerarà cap tipus d’actitud sexista ni cap
manifestació de violències masclistes en l’espai de festa.
També i hi haurà falques que aniran sonant al llarg de la nit informant sobre la campanya i
recordant l’existència de les barres (i, a partir de l’estiu 2018, de l’estand ‘Nits segures’) com a
punts d’informació i intervenció en relació a les agressions masclistes.
Així mateix, es distribuiran lones, cartells, flyers, gots i xapes de la campanya en llocs visibles
de la festa. Es tracta d’elements comunicatius que inclouen missatges de sensibilització, presa
de consciència, apoderament i intervenció.
D’altra banda, a la finalització de la festa tots els agents implicats en aquest protocol es
coordinaran per recollir informació – a través d’una taula de registre anònima- en relació a
les agressions masclistes detectades i si s’ha dut a terme alguna intervenció.
Aquesta informació serà posteriorment transmesa a l’equip de campanya - col·lectiu de dones
feministes, Oficina Jove de l’Alt Urgell i SIAD- per a poder fer una valoració de la campanya i del
protocol.

6. Pautes d’actuació de les comissions de festa
Si veiem o ens informen que s’està produint un assetjament o una agressió, seguirem les
següents pautes:
En cas d’ASSETJAMENT (bromes sexistes, insistència, gelosia, insults, humiliacions,
tocaments no consentits, persecucions, intimidació, comentaris ofensius, abusos verbals, etc.)
a) En cas que la demanda arribi a la barra:

•

si és la persona interessada:
1. Buscar un espai tranquil per atendre la persona.
2. Escoltar-la, intentar conèixer la situació i recursos: si té companys a la festa, estat
etílic, com es troba...
3. Recollir la màxima informació sobre el què ha succeït i sobre el/s agressor/s
4. Oferir-li un espai de seguretat, tranquil, un lloc on seure, aigua o menjar i explicar les
opcions de resposta (segons els recursos disponibles recollits al flyer de la campanya ),
saber què vol fer...

•

si no és la persona afectada sinó algú extern
1. Escoltar la situació i veure si cal actuar
2. Si cal actuar, procedir com el punt b)

-

-

-

-

-

b) Si ens assabentem que està succeint alguna situació d’assetjament en l’entorn
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 consentiment 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 de la campanya.

En referència a l’assetjador/s
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 permetran aquest tipus d’actituds.
Si reconeix i reacciona positivament, s’arriba a acords segons la voluntat de la persona
afectada a qui li donarem prioritat de decisió i apoderament propi.
Si reacciona negativament o incrementa el risc de violència, s’oferirà a la persona
assetjada suport en les decisions pròpies i un espai de seguretat i assistència.
Paral·lelament s’avisarà 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.

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

Truquem de seguida a emergències: 112

-

És important que es pugui donar una descripció de la persona agressora (com va vestida,
alçada, alguna característica singular, 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, desitjos 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.

VISIBILITZACIÓ:
-

Un cop acabada la intervenció, valorem si cal donar-ne visibilitat des de l’escenari, sempre
amb el consentiment de la persona per a fer-ho, i sense donar noms ni dades.
Es pot fer a través dels mateixos grups que estan actuant, si hi estan d’acord.
Informarem que s’acaba de produir un assetjament i/o agressió sexista i/o llegirem
públicament la falca o el manifest.
Es demanarà als cossos de seguretat que facilitin informació de les incidència ocorregudes
la nit anterior per fer-ne difusió a l’inici de la festa.

7. Agraïments
Per al disseny d’aquest protocol, que parteix de la campanya i dels documents elaborats pel
col·lectiu de dones feministes de l'Alt Urgell portada a terme l'estiu de 2016, s’han recollit
les experiències de Barcelona ciutat (La Lali Jove, Poble Sec, Gràcia, la Mercè, etc.), així com
d’altres ciutats com Pamplona o Elorrio i la Festa Irídia 2016.
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MANIFEST PER UNES FESTES LLIURES DE SEXISME A L’ALT URGELL
Des del col·lectiu de Dones feministes de l’Alt Urgell, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i
el Servei d’Informació i Atenció a les Dones

MANIFESTEM QUE:
•

•
•

•
•

Els espais de festa són contextos susceptibles de produir-se agressions sexistes amb
més facilitat, perquè sota el paraigües de l’oci, l’alcohol i el bon-rotllisme es
produeixen actituds i agressions sexistes.
És agressió sexista tota agressió (física o no) exercida sobre una persona per motius
de gènere, orientació sexual o aspecte físic.
Entenem que les actituds i agressions sexistes són una forma més de violència
masclista que s’exerceix contra les dones com a manifestació d’una discriminació
social estructural, i que es basa en les relacions de desigualtat i rols de poder per
condició de gènere en el marc del sistema heteropatriarcal.
Les bromes sexistes, la insistència, la gelosia, els insults, les humiliacions, els
tocaments no consentits i l’assetjament són formes d’agressió sexista.
Res justifica una agressió: ni l’alcohol, ni les drogues, ni el vestuari, ni l’hora, ni res.

VOLEM:
•

•
•

Visibilitzar una agressió sexista com el que és, un acte no consentit i d'abús de
poder d’una persona envers una altra per motius de gènere: no és un malentès, ni
un conflicte.
Conscienciar que davant una situació d’abús totes som responsables d’actuar i que
el nostre paper és clau per mantenir espais lliures de sexisme.
Donar resposta davant les agressions i la violència masclista i què l’actuació sigui
col·lectiva.

•

•
•
•

Que la persona agredida se senti apoderada per a actuar i donar resposta a la
situació d’agressió gràcies a l’actuació col·lectiva i a la possibilitat de trobar un espai
físic i moral de suport, seguretat i confort que li garanteixi capacitat de resposta
pròpia.
Unes festes i espais d’oci que siguin lliures d’agressions masclistes i no
discriminatòries i puguem relacionar-nos de manera lliure i consentida.
Que el carrer, la nit i els espais de festa siguin un context de llibertat per a tothom:
anar sense por, segures i amb confiança.
Que NO es TOLERI cap tipus d’actitud sexista ni cap forma de violència masclista.

En cas de veure o patir alguna agressió, ACTUA! demana ajuda i adreça’t a la barra.
No siguis còmplice i actua: el teu paper també és important.
I recorda: NO

és NO
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Des de la comissió de festes de xxxxxx ens adherim a la campanya ‘A l’Alt Urgell: festes lliures
de sexisme’.
El carrer, la nit i els espais de festa han de ser un context de llibertat per a tothom.
RES justifica actituds i agressions sexistes: ni el vestuari, ni l’alcohol, ni les drogues.
Si alguna cosa no t’agrada, t’incomoda o et molesta Recorda el teu dret a dir NO!
TU DECIDEIXES!
És responsabilitat de totes que es mantinguin lliures d’actituds i agressions sexistes, així que
si veus o vius una agressió, ACTUA!
No siguis còmplice: el teu paper també és important.
I recorda: per a qualsevol cosa, DEMANA AJUDA i adreça’t a la barra.

Des de la comissió de festes de xxxxxx volem informar que s’ha produït una agressió sexista a
la festa.
Recordem que NO es toleraran actituds masclistes en espais festius i que és responsabilitat de
totes que es mantingui lliure d’actituds i agressions sexistes!
Si veus o vius una agressió, No siguis còmplice i ACTUA!
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