PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES EN ESPAIS D’OCI
“TINGUEM LA FESTA EN PAU”
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1.INTRODUCCIÓ

Aquest protocol és la resposta de la ciutat davant la preocupació i necessitat de fer front a les
agressions sexistes als espais festius. Som un poble amb un volum considerable d’activitats de
tot tipus fruit de les inquietuds de la població organitzada, que es tradueix en un teixit associatiu
ric i dinàmic.
En paral·lel, la convivència ens obliga a fer de la igualtat un dels principals eixos de la ciutat i a
tenir-ne especial cura en contextos d’oci on sovint, es produeixen agressions masclistes.
L’objectiu principal d’aquest document és promoure que totes les persones ens sentim lliures i
gaudim dels espais d’oci i culturals emmarcats en les festes locals de Cervera.
Val a dir, que el present protocol és el resultat de l’esforç conjunt que hem fet tant les entitats i
associacions cerverines com la Paeria per a començar a caminar cap a unes festes lliures
d’agressions sexistes.
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2.CONTEXT I MARC CONCEPTUAL

2.1 PREMISES BÀSIQUES:
Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, etc.).
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.
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.
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.
Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no és un malentès, ni
un conflicte.
La idea que “allò personal és polític” ens porta a plantejar aquest protocol que, lluny de
jerarquitzar les relacions, volem que serveixi perquè totes les persones siguem
coneixedores d’aquesta realitat i ens involucrem amb les persones afectades, que
finalment som totes si la premissa és que no volem unes festes sexistes.
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.
2.2 QUÈ ENTENEM PER AGRESSIÓ SEXISTA?
Una agressió sexista és qualsevol tipus de manifestació de violència, de domini i abús de poder
cap a una persona per raons de gènere, orientació sexual i/o identitat sexual.
No hi ha cap motiu que justifiqui aquestes agressions. Cada persona es pot sentir agredida per
accions diverses i viure-ho de manera diferent. Els límits de cadascú són subjectius i diferents i
per aquesta raó entenem que una agressió és qualsevol acció que impedeix la llibertat i la
participació d’una altra persona en aquell espai.
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Algunes possibles manifestacions:
TIPOLOGIA

MANIFESTACIONS
•
•

SIMBÒLICA/AMBIENTAL
•

•

VERBAL

•

•
•
•

FÍSIC/SEXUAL
•

Exhibició de símbols sexistes ofensius.
Exhibició d’imatges ofensives i/o vexatòries de les dones i de
les persones homosexuals, trans i intersex.
Músiques que són violència masclistes i a delictes d’odi per
qüestions de gènere, homofòbia i transfòbia.
Comentaris ofensius i/o degradants en relació a la identitat
de gènere i/o l’opció afectiva- sexual.
Abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil com
insults, burles, comentaris despectius sobre la persona i/o
col·lectiu.
Comentaris indesitjats sobre l’aspecte físic o el cos.
Al·lusions de caràcter sexual no desitjades.
Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no
desitjats que incomodin, violentin o no agradin a la persona o
grup que els pateix.
Intents d’agressions sexuals i/o violacions.

2.3 QUI LES POT EXERCIR?
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 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.
2.4 QUI LES POT PATIR?
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
no normatives; persones trans, homosexuals i intersexuals, qui més les pateixen.
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3.PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Entenem les violències masclistes 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 que la resposta comunitària és central per prevenir i actuar davant d’una
agressió i per a donar suport i acompanyar a la persona que la pateix.
No obstant, cal tenir en compte l'abordatge de les violències masclistes des d'una doble
perspectiva: la part preventiva de possibles agressions i la intervenció un cop s'hagin produït.
3.1 PREVENCIÓ
3.1.1 Qüestió de mínims
És primordial que la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes siguin un dels
valors fonamentals de les festes. Per això, es proposen un seguit de mesures, enteses com a
mínims, que caldrà garantir en totes les festes:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Cartells preventius per penjar als espais on es desenvolupin les festes.
Cartells explicatius del Protocol a les barres i els espais de referència de les festes.
Fulletó intern explicatiu sobre les línies d'actuació a seguir en cas d'agressió per part de
l'organització de la festa. Sensibilització també d'altres agents externs com
tècnics/tècniques de so i llum, seguretat, grups de música, etc.
Falques declarant les festes com a territori lliure d'agressions sexistes. Aniran sonant
entre concerts i cada vegada que es produeixi una agressió.
Pancarta amb els logos de les entitats adherides al Protocol declarant l'espai i la festa
lliures d'agressions sexistes “si pateixes o veus una agressió dirigeix-te a la barra o algú
de la organització”.
Logo de <<Cervera lliure d’agressions sexistes "no és no">> a tota la cartelleria i imatges
de difusió de les festes d'entitats adherides al Protocol, així com les organitzades per la
Paeria.
Comunicació no sexista (cartells, llenguatge, música, etc.)
Campanyes de sensibilització i difusió del Protocol a les xarxes socials i als mitjans de
comunicació local.
Altres accions complementàries a valorar.
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3.1.2

Formació

La formació és bàsica per poder d'una banda, dotar a l'organització d'una mirada feminista en les
seves programacions d'activitats i de l'altra, per garantir una adequada intervenció en cas
d'agressió. Alhora, permetrà estendre la responsabilitat per fer unes festes segures i lliures de
sexisme.
•
•
•

Tallers de formació adreçats a les persones i entitats organitzadores de festes sobre el
Protocol i com actuar preventivament i en cas d'agressió.
Formació per a tot el personal de la Paeria (personal tècnic de les regidories i policia
local) sobre la perspectiva de gènere i el Protocol.
Informació i sensibilització a la Taula local de violència.

3.2 ACTUACIÓ
3.2.1

Qui ha d’intervenir?

Qualsevol persona que se senti assetjada o que sigui testimoni d’una agressió sexista. Sigui com
sigui, la nostra intervenció sempre ha de tenir un doble objectiu:
Primer: Acompanyar i donar suport a la persona, o persones, que pateixen una
agressió.
Segon: Donar una resposta individual i comunitària a l’agressió en el moment que es
produeix. Evitar la seva impunitat.
3.2.2

Com actuar quan es produeix una agressió masclista?

Principis generals de la intervenció
Cal identificar les agressions: tant en la seva expressió, ja que moltes estan
normalitzades social i culturalment, com en relació a qui les pot patir; malgrat les
agressions sovint afecten més a dones joves o persones homosexuals o trans, tothom
podem patir-les, més enllà de l’edat, l’opció identitària o afectiva- sexual.
Les agressions masclistes s’expressen mitjançant una gradació de manifestacions, les
respostes tindran en consideració el nivell i les característiques de l’agressió. Veure
quadre del següent punt amb dimensions i nivells d’agressió.
Buscarem un espai de seguretat al voltant de la persona agredida, li oferirem suport i
acompanyament i li explicarem les opcions i respostes que contempla el Protocol.
Quan ens adrecem a la persona agressora li explicarem que no s’accepten agressions ni
masclistes ni homofòbiques o transfòbiques a l’espai de festes i que cal que modifiqui la
seva actitud o comportament. Amb caràcter general, no identificarem la persona que ha
denunciat l’agressió.
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Dimensions i nivells de les agressions
NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

VIOLÈNCIA
PSICOLÒGICA

Insultar, escridassar,
burles sexistes, jutjar
la vida sexo-afectiva,
menysprear,...

Amenaçar, fer
xantatge, comentaris
sobre aparença,...

Amenaçar de mort,
amenaçar amb el
suïcidi,…

VIOLÈNCIA
FÍSICA

Envair l’espai,
intimidar, tocaments
no sexuals no
desitjats, donar
empentes,…

Immobilitzar,
arraconar, escopir,
estirar cabells,
perseguir, …

Cops de puny/peu,
retenir, agafar del coll,…

VIOLÈNCIA
SEXUAL

Bavosejar, mirades o
comentaris sexuals
no desitjats, …

Tocaments sexuals no
desitjats, assetjament
per opció sexual,
imposar pràctiques
sexuals no segures,…

Exhibicionisme sexual,
violació (no només
penetració), xantatge i
amenaça per practiques
sexuals,…

VIOLÈNCIA
AMBIENTAL

Colpejar objectes,
cosificar, ús de
llenguatge sexista, …

Colpejar fort o llançar
objectes, aïllar,…

Cremar objectes, fer mal
a persones estimades,
fer mal a mascotes,…

Entenem el nivell 3 com el més greu i perillós per la integritat tant de la persona agredida com de
la resta de persones assistents a l’espai de festa.
3.2.3

Qui pot denunciar l’agressió?

Qualsevol persona que sigui testimoni d’una agressió.
La persona agredida.
Si denuncia una persona testimoni:
•

•

Si és de l’organització de la festa es posarà en contacte directament amb les persona
de la mateixa organització que tingui la tasca encarregada i explícita d’acompanyar i
actuar davant una agressió.
Si és una persona participant es posarà en contacte amb l’organització o les persones
al càrrec de les barres.
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En qualsevol cas, sempre ens adreçarem en primer lloc a la persona agredida per donar-li
suport, preguntar-li si vol denunciar els fets i explicar-li l’existència del protocol i les possibilitats
que te al seu abast.
En cas que es tracti d’una agressió lleu es respectarà la decisió de la persona agredida d’activar
o no el protocol.
En casos greus i molt greus s’activarà el protocol d’actuació d’acord amb el circuit establert al
protocol integrador en casos de violència vers les dones, Forgem vincles.
Si qui denuncia és la persona agredida es podrà adreçar a:
•
•
•

Les persones que formen part de l’organització.
Les persones que estan al càrrec de les barres.
A través de la persona denominada per l’organització i que serà l’encarregada
d’acompanyar i actuar.
3.2.4

Actuació davant l’agressió

L’actuació contempla tres moments:
1. AVÍS: se li comunica a la persona agressora que està protagonitzant una agressió i que la
persona agredida se sent incòmoda i violentada. Se li fa saber que si no atura aquesta actitud,
serà expulsada de l’espai festiu.
2. EXPULSIÓ: si la persona agressora no atura l'assetjament s’avisarà als cossos de seguretat per
tal que expulsin a dita persona de l’espai festiu.
3. REBUIG COMUNITARI: Quan s’ha efectuat l’expulsió, es recorda per megafonia que no es
toleren discriminacions sexistes ni de cap tipus de violència masclista o homòfoba a les festes.
3.2.5

Com acompanyem a la persona que ha patit una agressió?

Després d’una agressió sempre oferirem acompanyament a la persona agredida i tindrem en
consideració la tipologia i intensitat de l’agressió, així com la resposta i actitud de la persona
agressora.
En el cas de que la persona agredida necessiti suport mèdic, policial i/o emocional se
l’acompanyarà als diferents serveis d’acord amb el circuit establert al protocol integrador en
casos de violència vers les dones.
L’acompanyament inicial el realitzaran les persones de l’organització designades per aquesta
tasca. Posteriorment se li informarà dels recursos d’acompanyament emocional i psicològic de
que disposa la ciutat a través del SIAD i dels Serveis Socials Bàsics.
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4. MAPA D’ACTUACIÓ
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5. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
•

Protocol d'actuació contra les agressions sexistes festes majors del Poble Sec. Juliol
2015.

•

Protocol d’actuació “Per unes festes lliures de violències heteropatriarcals” de
Cerdanyola del Vallès. Abril 2016.

•

Protocol d’actuació “Per unes festes lliures de violències masclistes” de Sant Pere de
Riudebitlles.

•

Protocol Integrador en casos de violència vers les dones, infància i adolescència i
persones grans “Forgem vincles”.
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