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PER QUÈ HO FEM? 

Les violències masclistes són un greu problema social i que ens afecten a tota la ciutadania. 

Des de l’Ajuntament, algunes entitats i col·lectius de Corbera de Llobregat s’ha decidit abordar el se-

xisme a les festes majors. Aquesta actuació transversal i col·laborativa afavoreix que es generin es-

pais on les persones ens puguem relacionar de manera segura, consentida, lliure, horitzontal, lliure 

de masclisme i comportaments LGTBIfòbics.  

Entenem que en els espais públics i festius es genera un context de permissivitat, on els comporta-

ments i les conductes sexistes més fàcilment es normalitzen i minimitzen. No són anècdotes aïllades, 

sinó que formen part d’una violència estructural que cal denunciar i combatre. Els contextos festius 

són també espais privilegiats per fer d’altaveu de rebuig envers aquest sexisme i alhora sensibilitzar, 

prevenir i detectar de forma adient entorn aquestes agressions i comportaments inadequats. 

 

PREMISSES PRÈVIES 

Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, ni l’hora,….) 

Una agressió és quan algú se 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. 

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

Totes i tots podem ser agressors/ores: 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. 

Lluny de jerarquitzar les relacions, volem que aquest protocol serveixi perquè tothom sigui coneixedor 

d’aquesta realitat i ens involucrem amb les persones afectades. LA PREMISSA és que no volem unes 

festes sexistes. Allò personal també és polític, quan es fa una transgressió dels límits es violen els drets 

de qualsevol persona a gaudir d’unes festes amb llibertat i respecte. 

Les persones no són “víctimes passives”, més aviat són supervivents del sistema patriarcal. Hem d’ac-

tuar 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. 
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QUE ENTENEM PER VIOLÈNCIES MASCLISTES EN CONTEXTOS FESTIUS 

Una agressió sexista és un tipus de violència basada en les relacions jeràrquiques patriarcals. Amb 

moltes d’aquestes agressions hi convivim diàriament, però en contextos festius on el consum d’alco-

hol i altres substàncies poden agreujar aquestes situacions, tot i que cal recordar que aquests factors 

no eximeix de responsabilitat a la persona agressora. 

L’agressió pot ser psicològica, física, afectiva, sexual o econòmica, cap a una persona per motius de 

gènere i/o orientació sexual. Així exemples d’aquests conductes poden ser: 

- Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil 

com insults, burles, comentaris despectius sobre la persona, floretes (“piropos”) indesitjades, 

… 

- Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que incomodin, violentin o 

no agradin a la persona o grup que els pateix. 

- Manca de voluntat per participar en un lloc que hi hagi companys amb les que no es vol estar. 

- Exhibició de símbols sexistes ofensius. 

Aquestes agressions les pot exercir persones conegudes o desconegudes fins i tot companys i pare-

lles, individualment o en grup. Entenem que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i 

altres identitats de gènere no hegemòniques. 

 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Violència psicològica Insultar, escridassar, 

burles sexistes, jutjar 

la vida sexo-afectiva, 

menysprear. 

Amenaçar, fer xan-

tatge, comentaris so-

bre l’aparença,... 

Amenaçar de mot, 

amenaçar amb el suï-

cidi...  

Violència física Envair l’espai, intimi-

dar, tocaments sexuals 

no desitjats, donar 

empentes... 

Immobilitzar, arraco-

nar, escopir, estirar 

dels cabells, perse-

guir... 

Cops de puny/peu, re-

tenir, agafar del coll,... 

Violència sexual Bavejar, mirades o co-

mentaris sexuals no 

desitjats,...  

Tocaments sexuals no 

desitjats, assetjaments 

per opció sexual, im-

posar pràctiques sexu-

als no segures... 

Exhibicionisme sexual, 

violació (no només pe-

netració), xantatge i 

amenaçar per aconse-

guir pràctiques sexu-

als... 

Violència ambiental Cosificar, ús de llen-

guatge sexista... 

Colpejar fort o llançar 

objectes, aïllar... 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

El protocol es crea per donar resposta a una problemàtica antiga i encara permesa socialment. Neix 

per evitar la improvisació davant aquestes situacions d’agressions sexistes i per donar una resposta 

conjunta com a ciutadania, xarxa social i ens implicats. 
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Les accions en les actuacions pel desenvolupament del protocol han d’estar regides pels principis de: 

confidencialitat (només ha d’estar coneguda per les persones que formen part), dret a la informació 

del procés, diligència i celeritat, respecte i protecció i col·laboració 

Es defineixen accions en diferents temps d’actuació: 

Accions prèvies a les festes 

És important sensibilitzar a la població, per generar consciència sobre què significa una agressió se-

xista o discriminatòria. Això afavoreix que es pugui tallar abans possible l’agressió, posar-hi límits i 

tenir eines per fer visible l’abús en el cas que aquest es produeixi. 

a) Revisió de la programació de festes amb perspectiva de gènere (revisió conjunta i transversal 

entre entitats i ajuntament i entre l’Àrea de Cultura, l’Àrea de Joventut, l’Àrea de Comunica-

ció, Policia Local, l’Àrea de Benestar Social, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, l’Àrea de Políti-

ques d’Igualtat i el SIE del Baix Llobregat). 

b) Elaboració d’una campanya de sensibilització i informació. Aquesta campanya estarà compo-

sada per: 

- Cartells preventius penjats per la zona on es desenvoluparà la festa major i durant l’any 

cartells als centres d’ensenyament secundari del municipi. 

- Díptics informatius amb la informació del protocol. 

- Falques radiofòniques i/o vídeos preventius realitzats per entitats i/o joves de Corbera vin-

culats a la campanya. 

- Campanya comunicativa als espais web i xarxes locals. 

- Repartiment de polseres amb el eslògan de la campanya. 

 

c) Accions formatives 

Formació a les entitats participants en la festa major, especialment a aquelles que porten les 

barres durant la festa. 

Formació específica als cossos policials a l’hora de detectar i actuar entorn aquesta tipologia 

d’agressions. Èmfasi en l’entesa de quan se salten els límits i què es un consentiment. 

Xerrades sobre què es una agressió sexista als instituts durant el curs escolar. 

 

Accions durant les festes 

Distribució de materials preparats per la campanya a les barres i estands de les entitats. 

Difusió del vídeo/falca de la campanya durant diferents activitats i moments de la festa. 

Delimitar la ubicació del punt lila com espai de seguretat per a les persones que hagin patit una 

agressió sexista o vulguin demanar informació. Aquest punt lila ha d’estar ubicat en un lloc estratègic 

d’on es desenvolupa la festa (a prop  de la porta de la zona del concert) i ha de ser clarament identi-

ficable i visible. 

Les persones responsables d’oferir el suport en cas necessari són: agents de policia local i els/les 

agents preventius que estaran oferint informació i suport als punts liles. Els agents preventius seran 
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professionals. Les entitats, en especial les entitats que porten les barres, han d’estar informades de 

com detectar situacions, i han de conèixer els recursos per tal de derivar als professionals presents a 

la festa (servei de seguretat, policia local i/o agents preventius del punt lila. El servei de seguretat 

dels concerts es coordinarà amb Policia Local i actuarà segons les indicacions d’aquesta. 

 

Actuació en cas d’agressió  

Garantir sempre l’atenció, protecció i suport a la persona agredida i al seu entorn.  

Qualsevol persona de la ciutadania que pensi que algú està en situació d’assetjament i d’agressió, és 

pot dirigir a ella, preguntar-li si està bé, si necessita ajuda. 

Si la persona agredida no vol donar cap resposta, és la seva decisió, i s’ha de respectar. 

Si la persona acudeix al punt lila donarem tota la informació adequada tenint en compte els drets de 

les víctimes perquè puguin prendre una decisió com a part implicada en tot el procés.  Evitem la vic-

timització secundària, a causa de les nostres reaccions o del tractament inadequat. 

No posarem en dubte o qüestionarem el relat de la persona agredida. El dubte implica col·laboració 

amb la violència i amb l’agressor. L’encobriment i la desqualificació del relat pot induir de forma indi-

recta al silenci. 

Recollirem de forma objectiva el relat.  

No invisibilitzem ni minimitzem l’agressió i/o dany tot i que no estigui tipificada penalment. 

Si cal, els/les agents preventius, els serveis de seguretat o policia local evitaran el contacte entre víc-

tima i agressor. 

En el cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica i interposar denúncia es trucarà a Policia 

Local i/o al 112 de Mossos d’Esquadra. 

Si hi ha una denúncia d’un fet Policia Local es procedirà a identificar a la persona que ha realitzat 

l’agressió, demanant la identificació (nom complert i DNI). 

 Al finalitzar la festa es  recolliran incidents ocorreguts. Durant el mes de setembre o octubre es rea-

litzarà una reunió on  s’analitzaran aspectes per millorar en el desenvolupament de la següent festa 

major o de carrer per millora l’eficiència del protocol. 
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APÈNDIX 

 

Protocols utilitzats de referencia 
 

Protocol d’actuació contra les agressions sexistes a la festa major del Poble Sec. Juliol 2015 

Protocol d’actuació contra les agressions sexistes en festes, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

2017. 

Protocol contra les agressions sexistes en festes majors d’Argentona. Juliol 2017. 

Protocol de sensibilització, prevenció i actuació davant agressions sexistes en espais festius i d’oci. 

Ajuntament de Sabadell. 2016 

 

Glossari 

Agressions sexuals s’utilitza la violència física i l’agressió sexual amb l’ús premeditat del sexe com 

a arma per a demostrar poder i abusar-ne.  

L’Assetjament sexual inclou una sèrie d'agressions que van des de molèsties que impliquen toca-

ments indesitjats, comentaris sexuals, brometes sexuals, etc. fins a abusos sexuals que poden ser 

constitutius de delicte contra la llibertat sexual d’una persona.  

Sistema Heteropatriarcal. Estableix un sistema de relacions socials basat en la desigualtat, trans-

formant la sexualitat biològica en identitat i/o rol social. Defineix les normes de comportament, el 

que és normal i el que és patològic, i quins son els càstigs socials per les persones que es surten de 

la normalitat establerta.  

Estereotips de gènere: Són un conjunt d’idees preconcebudes, que fomenten els prejudicis que 

s’han anat construint i, es mantenen arrelats en la societat sense una raó fonamentada. El que fan és 

determinar quins han de ser els comportaments i les actituds, correctes o incorrectes, tant de dones 

com dels homes, atribuint-los uns atributs psíquics i físics que ajuden a conformar una determinada 

personalitat. Aquestes categories estanques home/dona limiten les respectives possibilitats de desen-

volupament i les capacitats personals, culturals, socials, econòmiques, polítiques, esportives, emocio-

nals, etc. establertes de manera unidireccional.  

Rols de gènere: Tasques i funcions diferenciades en funció del gènere i segons els valors socials 

que estableixen el que és apropiat per a homes i dones.  

Desigualtats de gènere són la distribució de rols i poders a la nostra societat que atorga un valor 

superior a un gènere (masculí) en vers l'altre. Alguns exemples: Feminització del treball de cura, por 
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i inseguretat al carrer, legitimació de la utilització de la violència, objectificació o cosificació sexual 

del cos de les dones. 

Violències de gènere:  

Violència per preferència sexual: Dirigida a aquelles persones que no s'adeqüen a la norma hete-

rosexual (lesbofòbia i homofòbia)  

Violència per diversitat de gènere: Dirigida a aquelles persones on la seva identitat de gènere no 

es correspon amb el sexe de naixement (transfòbia).  

Violència masclista: violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discrimina-

ció i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes envers 

les dones.  

Les violències sexuals son formes de violència que atempten contra els drets de les dones i les 

persones LGTBI. L’espai públic presenta una prevalença del 24,2% de dones que han patit violència 

física i/o sexual, en el transcurs de les seves vides i, d’aquestes, un 7,2% de dones majors 16 anys, 

han patit violència sexual per persones desconegudes. Les dades ens mostrem el gran impacte que 

tenen les violències en la vida de les dones. L’enquesta de Catalunya mostra el tipus d’agressions i 

les situacions d’assetjament sexual viscudes al carrer, les quals versen entorn a comentaris verbals, 

gestos ofensius, acostaments excessius, fregaments, exhibicionismes sexuals, etc., així com els efec-

tes que aquestes tenen envers la salut psicològica de les afectades.  

Coerció sexual és un tipus de comportament sexual inadequat, que consisteix en utilitzar tàctiques 

de pressió verbal, mentides i disputes contínues per aconseguir un contacte sexual no desitjat per 

l’altra persona. 

 

Marc legal 

Sistemes internacionals 

ONU (1979). Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW), 

especifica que: “Els Estats han d'adoptar totes les mesures adequades per: a) Modificar els patrons 

socioculturals de conducta d'homes i dones, amb l’objectiu d’aconseguir l’eliminació dels prejudicis i 

les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altra índole que estiguin basades en la idea de la inferi-

oritat o superioritat de qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d'homes i dones”. 

L’OMS (2011) defineix la violència sexual com: “tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte 

sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per comercialitzar o utilitzar 

de qualsevol altra manera la sexualitat d'una persona mitjançant coacció per una altra persona, inde-

pendentment de la relació d'aquesta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de 

treball”. Assenyalant el 2013 que la violència sexual abasta actes que van des de l'assetjament verbal 

a la penetració forçada i una varietat de tipus de coacció, des de la pressió social i la intimidació per 

força física. 
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Sistema estatal 

La Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, inclou les 

agressions i la llibertat sexual i assenyala que és “la manifestació de la discriminació, la situació de 

desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part 

dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels qui estiguin o hagin estat lligats a elles per rela-

cions similars d'afectivitat, àdhuc sense convivència qualsevol altra forma de violència contra les do-

nes basada en el gènere, que es produeixi fora de les relacions de parella”.  

El Codi Penal recull com a bé jurídic protegit “la llibertat sexual”. Distingeix entre agressions i abusos 

sexuals. La llei Orgànica 1/2015, de modificació del C.P. incorpora el gènere com a agreujant i motiu 

de discriminació en els delictes d’odi seguint les recomanacions del Consell d’Europa especificades en 

el Conveni d’Istanbul. 

Considera que hi ha agressió sexual quan no hi ha penetració però s’utilitza la violència o intimidació 

(art 178) .  

Es consideren més greus els casos de violació, “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos 

primeras vías,…” (art 179).  

No hi ha consentiment en Abús en condicions de superioritat que forcin a obeir sense violència o inti-

midació física, o en situacions en què la víctima hagi estat drogada, es trobi sota els efectes de fàr-

macs o "qualsevol altra substància", com l'alcohol. (art 181).  

Els menors de 16 anys en situació d’abús i agressió sexual s’entén que no hi ha consentiment de cap 

tipus per realitzar un acte sexual. Si hi ha violència o intimidació, delicte de agressió sexual a un me-

nor. (art 183). 

Sistema autonòmic Català 

La Llei Catalana 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix la Violència 

sexual i abusos sexuals com una de les formes de violència masclista que es donen en l’àmbit social 

o comunitari “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhi-

bició, 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”.  

La llei 11/2014, per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia també defineix els diferents tipus 

de discriminacions i d’assetjament que podem patir les persones LGTBI per raó de la seva expressió i 

orientació sexual. 


