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1. INTRODUCCIÓ 

 

A Móra la Nova volem avançar en la igualtat real entre dones 

i homes i en l’eradicació de la violència masclista en tots els 

entorns i nivells. 

Volem denunciar especialment les violències sexuals, ja que 

son la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les 

dones. Aquestes violències son molt comunes en l’àmbit 

privat, però també en els entorns festius.  

Cal subratllar que aquest protocol s’emmarca en la lluita dels 

moviments feministes per la igualtat efectiva entre totes les 

persones i l’eradicació dels casos de violència masclista. Les 

teories feministes que hi ha darrere d’aquests moviments 

estudien les relacions de poder desiguals que s’estableixen 

entre dones i homes, i la identificació d’aquells privilegis que 

els homes gaudeixen pel simple fet de ser homes i que 

motiven les violències sexistes. Tots els moviments feministes 

comparteixen aquesta idea, i també la noció d’Àngela Davis 

quan diu que “el feminisme és la idea radical que les dones 

som persones”. També és interessant recordar l’afirmació de 

Nina Simone (1933-2003) “la llibertat per a mi és no tenir por”. 

Aquesta referència és important a destacar en aquest Pla 

perquè ens agradaria aconseguir que les dones que 

assisteixen a les festes que es realitzen cada any al nostre 

municipi, especialment aquelles de major risc com son les 

nocturnes, no tinguin por de ser agredides a l’interior dels 
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concerts, als entorns de la festa, o al municipi en el seu 

conjunt. La llibertat de les dones s’aconseguirà, entre altres 

coses, quan aquestes puguin anar segures pels carrers sense 

necessitat d’estar vigilades constantment.  

En definitiva, aquest protocol pretén ser una eina útil per 

prevenir o donar resposta davant un cas de violència 

masclista en totes les seves possibles manifestacions en les 

festes que es realitzen durant tot l’any al nostre municipi. El 

document descriurà les pautes d’actuació que es recomana 

seguir per part de les persones que formin part de les entitats 

que organitzen les festes a Móra la Nova. També s’espera 

que, en cas necessari, es pugui anar modificant el protocol 

d’actuació a mesura que apareguin propostes que suposin 

millores per a futures intervencions.S MASCLISTES EN ELS C 

2.  LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ELS ENTORNS FESTIUS 

 

Una agressió sexual consisteix en l’ús de la violència física i 

sexual exercida contra una persona i que està determinada 

per l’ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar 

poder i abusar-ne d’aquest. L’assetjament sexual, en canvi, 

constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic 

no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o 

produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o 

de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, 

ofensiu o molest. Per altra banda, el Comitè per a l’Eliminació 

de la Discriminació Contra la Dona (CEDAW) recull que la 
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violència sexual suposa una violació dels drets humans a la 

llibertat, la integritat física i psíquica, el dret a no patir tracte 

cruel o degradant o el dret al més alt nivell de salut, entre 

altres. També 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, o les accions per 

comercialitzar o  utilitzar de qualsevol altra manera la 

sexualitat d’una persona mitjançant la coacció per part 

d’una altra persona, independentment de la relació 

d’aquesta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i 

el lloc de treball”. També recull que “la violència sexual inclou 

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 la força física (OMS, 2013). 

 

Tenint en compte tot l’anterior, en aquest protocol quan 

parlem d’agressions masclistes en contextos festius, entenem 

que aquestes poden ser: 

 Assetjament: Qualsevol actitud sexista, verbal, no verbal 

o física, no desitjada i que incomodi, violenti o no agradi 

a la persona qui la pateix. Per exemple: “piropos” 

indesitjables, invasió de l’espai, mirades persistents, 

peticions insistents, persecucions, insults, burles, 

intimidació, humiliacions, comentaris ofensius i 
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degradants, abusos verbals o qualsevol altre 

comportament hostil, etc. 

 Agressió física: Tocaments amb o sense força, intents 

d’agressió sexual i les agressions sexuals amb o sense 

penetració. També s’inclouen la violència física exercida 

sobre una persona o grup de persones per motius de 

gènere, orientació sexual o aspecte físic no 

heteronormatiu. 

 Exhibició de símbols sexistes ofensius i/o d’imatges 

ofensives o vexatòries de les dones i de les persones 

LGTBI. 

La violència en l’àmbit festiu i d’oci contempla dos 

dimensions que s’entrellacen i que actuen sobre la mateixa 

problemàtica: les lògiques heteropatriarcals i el context 

específic d’oci. Aquesta relació actua, per una banda, 

legitimant les conductes de les persones agressores, ja que 

moltes de les manifestacions estan absolutament 

normalitzades. Per altra banda, actua minimitzant els 

sentiments de malestar, protesta o resposta de la persona 

agredida, que sovint és una dona o una persona amb 

adscripció de gènere no normativa com per exemple 

persones homosexuals o trans. A això se li ha de sumar la 

tipologia del context festiu, ja que sovint és en les festes 

nocturnes més populars caracteritzades per la forta presència 

d’alcohol i drogues on s’hi observa un major risc d’agressions 

sexuals i altres tipus de violència. En aquest sentit, convé 
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destacar que res justifica una agressió, ni les drogues, ni el 

vestuari, ni l’horari, etc. 

Per últim, cal tenir en compte que les agressions es produeixen 

per motius complexos i no importa: 

 Que sigui el teu marit o el teu company 

 Que sigui el teu cap/responsable/professor 

 Que sigui un amic conegut 

 Que sigui una autoritat 

 Que sigui un familiar 

 Que hagueu ballat junts 

 Que hagis flirtejat amb ell 

 Que hagis canviat d’opinió 

 Que el teu sí es transformi en un no. Un NO és un NO. 

 Que t’hagi convidat a una copa. 

 Que t’hagi acompanyat a casa. 

 Si ja us heu fet un petó 

 Com vagis vestida 

 Que hagis begut 

 Que t’agradi conèixer diferents nois 

 Que tornis tard de matinada 

 Que siguis treballadora sexual 

Qualsevol  persona de qualsevol edat, en qualsevol lloc i a 

qualsevol hora del dia o la nit pot patir una agressió sexual 

des del moment en que s’atempta contra la seva llibertat. 

Tota persona té dret a dir NO i ser respectada, i tota persona 

té l’obligació de respectar-ho. 
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Per últim, convé no entendre les agressions sexuals o per raó 

de sexe com a fets aïllats que afecten només a una persona 

i/o un grup específic, sinó que son situacions que s’han 

d’entendre des d’una perspectiva multidimensional, fugint 

dels models que individualitzen els fets; i s’han de combatre 

col·lectivament. 

3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
 

3.1 Com podem prevenir les agressions sexistes 
 

Es preveuen actuacions preventives, de diferents vessants: 

 

ORGANITZACIÓ DE LES FESTES 

 

 Fer visibles cartells explicatius a les barres i als 

espais de referència de les festes. 

 Identificar els actes, espais i horaris de més risc. 

 No contractar grups i espectacles que 

transmetin continguts masclistes o que cossifiquin 

les dones. 

 Altres 

 

COMUNICACIÓ 

 

 Crear una campanya preventiva amb material 

gràfic destacable que declari les festes com a 
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espais lliures d’agressions sexistes. Elaborar-ne 

cartells informatius i col·locar-los als espais de les 

festes i altres equipaments municipals, així com 

facilitar-ne als espais privats que els sol·licitin. 

 Comunicar la presència d’agents preventives en 

els actes festius. 

 Oferir polseres de roba, xapes, enganxines, etc., 

amb el logo de la campanya. 

 Fer difusió del Protocol a la web municipal, a les 

xarxes socials i als mitjans de comunicació locals. 

 Altres 

 

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 Fer de la igualtat de gènere i de la prevenció de 

les violències masclistes i heteronormatives un 

dels valors fonamentals de les festes. 

 Sensibilitzar i formar les entitats implicades a les 

comissions de festes sobre el Protocol. 

 Formar a totes les persones organitzatives, 

col·laboradores i dinamitzadores de els festes 

sobre el Protocol i com actuar preventivament i 

en cas d’agressió. 

 Presentar el Protocol a la Creu Roja i als serveis 

sanitaris. 

 Presentar el Protocol a l’institut-escola 3 d’Abril. 

 Altres 
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            XARXA D’AGENTS PREVENTIVES 

 

És convenient crear una comissió d’agents preventives de les 

violències masclistes i heteronormatives. Les persones que 

formin part d’aquesta xarxa, excepte les persones de la barra, 

aniran amb un peto lila per tal de que puguin ser identificades 

amb facilitat a les persones assistents. 

 

1. Membres de les diferents entitats del poble (Comissió de 

festes, Descarrilats,..) que atendrà a la barra durant els 

concerts/actuacions. 

 

-Detectar i intervenir davant situacions d’agressions masclistes 

en l’espai de la festa. 

-Coordinar-se amb les parelles itinerants, i/o amb els cossos de 

seguretat, si fos necessari.  

 

2. Parella itinerant concerts/actuacions 

 

-Tasques de sensibilització i informació sobre les agressions 

masclistes en l’espai de la festa. 

-Detectar i intervenir davant situacions d’agressions masclistes. 

-Coordinar-se amb les persones de la barra, la parella 

itinierant exterior i/o cossos de seguretat. 
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3. Parella itinerant exteriors 

 

-Voltar per la zona perimetral dels concerts/actuacions, 

vigilant i fent tasques de sensibilització i informació sobre 

agressions masclistes. 

-Detectar i intervenir davant situacions d’agressions masclistes. 

-Coordinar-se amb la resta d’agents preventives. 

-Responsables d’activar el protocol d’urgències en situacions 

donades en l’espai perimetral del concert. 

 

3.2. Pautes d’actuació davant les agressions 

 

En tots els casos s’haurà de: 

-Escoltar a la persona agredida, respectant la seva opinió i 

mantenint sempre la confidencialitat. 

-Proporcionar-li un espai de seguretat. 

-Coordinar-se i portar a terme totes les accions que siguin 

necessàries quant a recursos. 

-Identificar a/els agressors sempre que es pugui. 

-Preguntar a la persona agredida si necessita algun tipus 

d’assistència, i informar que té dret a interposar una 

denúncia. 

-Evitar rumors. 

 

3.2.1 Pautes d’actuació per a les entitats  
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A. Davant d’una situació d’assetjament o d’agressió 

física sense força 

 

1. Si veiem que s’està produint una agressió o ens 

informen que s’està produint, ens apropem a la 

persona agredida i li demanem si necessita ajuda. 

2. Si la persona diu que NO, no insistirem. S’ha de 

respectar la seva decisió i entendre que ha de poder 

actuar com vulgui davant d’una agressió. 

3. Si diu que SI vol la nostra ajuda: 

i. Proporcionar a la persona agredida un espai de 

seguretat i l’apartem de l’agressor sense que se 

senti exclosa de la festa. 

ii. Escoltar i aclarir l’agressió per veure clar què ha 

passat. 

iii. Comunicar a/els agressor/s que està cometent 

una agressió sexista i que la persona agredida es 

sent violentada. Després se li fa saber que 

aquesta actitud no es tolerarà i si no l’atura 

haurà de deixar l’espai de la festa. 

iv. Si la persona no atura l’agressió avisarem a la 

parella itinerant concerts (NÚM TELEFON) perquè 

doni suport per a que l’agressor abandoni l’espai 

de la festa. 

v. Informar a la persona que té dret d’interposar 

una denúncia. 
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vi. Trucar a la parella itinerant concerts en el cas 

que la persona agredida necessiti suport 

emocional després d’haver patit l’agressió. 

 

B. Si és una agressió amb força 

 

1. Observació i valoració del nivell de risc de la situació: 

 Si l’agressió és d’un nivell elevat, abans 

d’apropar-nos trucaríem als contactes 

d’urgències (Policia Local: Tel: 607205259). Ens 

quedarem amb la imatge de la persona 

agressora per poder-ne fer la descripció. 

 Si la situació no és d’un elevat risc, ens 

aproparem a la persona agredida i li 

demanarem si necessita ajuda.  

2. Ens apropem al lloc on es produeix l’agressió. 

 Si s’atura l’agressió no insistirem, però 

mantindrem la vigilància atents a la situació. 

 Si no s’atura l’agressió: 

i. Truquem a la parella itinerant concerts 

perquè vingui a donar suport 

ii. Aturar l’agressió i protegir la persona 

agredida, apartant-la de l’agressor. 

iii. La parella itinerant trucarà als contactes 

d’urgències (Policia local: Tel. 607205259). 

iv. Donar suport emocional 
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v. Informar a la persona que té dret a 

interposar una denúncia i a rebre atenció 

sociosanitària. 

3.2.2 Pautes d’actuació per a la parella itinerant concerts 

 

A. Davant d’una situació d’assetjament o agressió física 

sense força 

 

1. Si veiem que s’està produint una agressió o ens 

informen que s’està produint, ens apropem a la 

persona agredida i li demanem si necessita ajuda. 

2. Si la persona diu que NO, no insistirem. S’ha de 

respectar la seva decisió i s’ha d’entendre que ha de 

poder actuar com vulgui davant d’una agressió. 

3. Si diu que SI vol la nostra ajuda: 

 

i. Proporcionar a la persona agredida un espai de 

seguretat i l’apartem de l’agressor sense que se 

senti exclosa de la festa. 

ii. Escoltar i aclarir l’agressió per veure clar què ha 

passat. 

iii. Comunicar a/els agressor/s que està cometent 

una agressió sexista i que la persona agredida es 

sent violentada. Després se li fa saber que 

aquesta actitud no es tolerarà i si no l’atura 

haurà de deixar l’espai de la festa. 
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iv. Si la persona no atura l’agressió avisarem a 

d’altres persones de l’organització perquè donin 

suport per a que l’agressor abandoni l’espai de 

la festa. 

v. Si la persona no atura el seu comportament es 

trucarà a la seguretat privada del concert. 

vi. Si la persona continua sense aturar el seu 

comportament es trucarà a la Policia local (NUM 

POLICIA). 

vii. Donar suport emocional 

viii. Informar a la persona que té dret a interposar 

una denúncia i a rebre atenció sociosanitària. 

 

B. Si és una agressió física amb força 

 

1. Observació i valoració del nivell de risc de la situació: 

 Si el nivell de risc és elevat, abans d’apropar-nos 

trucarem als contactes d’urgències (Policia Local: 

Tel. 607205259). Convé donar una descripció de la 

persona agressora. 

 Si no hi ha risc elevat ens aproparem a la agredida 

i li demanarem si necessita ajuda. 

2. Ens apropem a la zona del succés 

 Si s’atura l’agressió, no insistirem però ens 

mantindrem pendents. 

 Si no atura l’agressió: 
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i. Intentar aturar l’agressió i preservar a la 

persona agredida, proporcionant-li un espai 

de seguretat i apartar-la de l’agressor. 

ii. Avisarem altres persones de l’organització 

perquè vinguin a donar suport. 

iii. Trucar al contacte d’urgències (policia 

local...) 

iv. Donar suport emocional 

v. Informar a la víctima que té dret a interposar 

una denúncia i a rebre atenció sociosanitària. 

 

3.2.3 Pauta d’actuació per a la parella itinerant exteriors 

 

A. Davant d’una situació d’assetjament o agressió física 

sense força 

 

1. Si veiem que s’està produint una situació d’agressió o 

ens informem que s’està produint, ens hem d’apropar 

a la persona agredida i demanar-li si necessita ajuda. 

2. Si la persona diu que NO, no insistirem. Respectarem 

la seva decisió. 

3. Si diu que SI vol la nostra ajuda: 

i. Proporcionar un espai de seguretat a la persona 

agredida i apartar-la de l’agressor. 

ii. Escoltar i aclarir l’agressió. Esbrinar què ha 

passat. 

iii. Comunicar a l’agressor/s que està cometent una 

agressió sexista i que la persona agredida s’ha 
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sentit violentada. Se li comunica que aquesta 

actitud no serà tolerada. 

iv. Si la persona continua sense aturar el seu 

comportament, trucarem a la policia local (Tel. 

607205259). 

v. Informar a la persona agredida que té dret a 

interposar una denúncia i se la informarà sobre 

entitats i recursos existents. 

vi. Donar suport emocional a la víctima si ho 

necessita. 

 

B. Si és una agressió física amb força 

 

1. Observació i valoració del nivell de risc de la situació: 

 Si l’agressió és d’elevat nivell, abans d’apropar-

nos trucarem als números de contacte 

d’urgències (Policia local: Tel. 607205259), i ens 

quedarem amb la descripció de la persona o les 

persones agressores. 

 Si la situació no és d’un risc elevat, ens 

aproparem a la persona agredida i li 

demanarem si necessita ajuda. 

2. Ens aproparem al lloc on està succeint l’agressió. 

 Si la persona atura l’agressió, no insistirem. Però 

mantindrem la vigilància. 

 Si no s’atura l’agressió: 
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i. Intentar aturar l’agressió i protegir a la persona 

agredida, proporcionant-li un espai de seguretat. 

ii. Trucar al contacte d’urgències (Policia local: tel. 

607205259) 

iii. No deixar-la sola fins que arribi l’ajuda. 

iv. Informar a la persona que té dret d’interposar una 

denúncia i a rebre atenció sociosanitària. Donar-li 

la informació necessària sobre entitats i recursos 

existents 

4. TELÈFONS DE CONTACTE 
 

 Barra dels concerts:  

 Parella itinerant concerts: 

 Parella itinerant exteriors: 

 Policia local: 607 205 259 

 Policia autonòmica: 977 281 480 (Polígon Sol Urbà 19/20, 

parcel·la 10) 

 Ambulàncies urgències: 061 

 Contra la violència masclista: 900 900 120 (Institut Català 

de les Dones) 

 Hospital Intercomarcal de Móra d’Ebre: 977 40 18 63 

(Benet Messeguer, 2) 

 Servei d’Informació i Atenció a la Dona, SIAD- Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre: 977401851 (Pl. Sant Roc, 

2) 
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ANNEX 1. XARXA D’AGENTS PREVENTIVES 

 

Persones de referència. 

DIA: 

NOM DE LA FESTA: 

PARELLA ITINERANT: 

- 

- 

DIA: 

NOM DE LA FESTA: 

PARELLA ITINERANT: 

- 

- 

DIA: 

NOM DE LA FESTA: 

PARELLA ITINERANT: 

- 

- 
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ANNEX 2. MAPA D’ACTUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Situació d’agressió 

   Amb força   Sense força 

Oferir ajuda 

  SI  NO 

  No insistir 

Espai de seguretat 

Coordinació 

vigilants 

Aclarir la situació 

Parlar amb 

l’agressor 

S’atura 

l’agressió 

No s’atura 

l’agressió 

´p 
L’agressor 

abandona la festa 

Valorar nivell d’intensitat 

Alt Baix 

Trucar cos de 

seguretat 

Coordinació 

vigilants 

Oferir 

ajuda 

S’atura 

l’agressió 

No s’atura 

l’agressió 

si 

Mantenir la 

vigilància 

Espai de 

seguretat 

Trucar cos 

de seguretat 

Suport 

emocional 

Informar a la 

víctima 


