
PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES POPULARS

Àmbit d'aplicació:  concerts i espais de festa en l'àmbit nocturn que puguin generar un 
risc potencial

OBJECTIUS  

• Promoure una ciutat igualitària, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries. 
• Promoure que les festes tinguin un  caràcter inclusiu i respectuós comptant amb 

una implicació col·lectiva. 
• Generar espais de festa que siguin  igualitaris i sense violència, on relacionar-se de 

manera segura.
• Sensibilitzar respecte a les actituds sexistes i discriminatòries
• Donar una resposta col·lectiva, amb corresponsabilitat davant de qualsevol agressió

i/o discriminació.
• Apoderar l'entorn, per poder actuar davant qualsevol agressió i/o discriminació.

Tenim en compte i actuem davant de:

• Les brometes sexistes, NO són tolerades en aquest espai.
• L’ús o abús de l’alcohol o altres drogues NO justifiquen cap agressió. 
• Facis el que facis, vesteixis com vesteixis o diguis el que diguis RES justifica una 

agressió.
• Davant d'una agressió NO miris cap a un altre costat, actua i ofereix ajuda.
• No és no. Respecta'm.

ACCIÓ I RESPOSTA  
Actuació





• Hem de tenir present: Procurar l'apoderament de les persones agredides.
• Tenir present que una agressió sexista és un abús de poder, per tant, no és un 

conflicte i/o un malentès.
• Partir de la concepció que absolutament res justifica una agressió. 
• Prendre consciència que una agressió és una vulneració dels drets: ja sigui a un 

grup com a una persona individual, és cosa de tothom reaccionar i no tolerar-ho. 
• Parlar amb la persona agressora no ha de conduir a una confrontació directa i 

l'aproximació cap aquesta sempre serà en parella (una persona responsable no 
anirà sola a parlar amb la persona agressora).

• Respectar sempre la decisió de la persona agredida respecte a si vol donar alguna 
resposta o no a la conducta sexista i/o discriminatòria. 

• Vetllar per una publicitat i màrqueting de l'acte no sexista i que esdevingui  
inclusiu. 

CONDICIONS DE L'ESPAI                                                                             

Definir i comunicar un «espai tranquil» (punt violeta) on poder acudir després d'una 
agressió i/o discriminació.

Senyalitzar el punt tranquil.

Formació sensibilització a les persones responsables de l'activitat.

Formació als i a les referents del protocol.

QUÈ IMPLICA?                                                                                

FESTA PETITA ( fins a 200 persones)
Previsió d'un espai tranquil per poder parlar tranquil·lament
Cartelleria 
Xerrada als i les membres i responsables de l'activitat
Recull de dades de les possibles consultes o incidents

FESTA MITJANA (fins a 1.000 persones)
Adequació d'un espai tranquil per poder parlar tranquil·lament
Cartelleria 
Xerrada als i les membres i responsables de l'activitat
2 Referents del protocol
Formació als i a les referents del protocol
Recull de dades dels possibles consultes o incidents

FESTA GRAN ( + de 1.000 persones)
Creació d'un «punt violeta» (espai tranquil senyalitzat o personal identificat que dona 
informació i atenen a tothom qui ho necessiti) 



Cartelleria 
Xerrada als i les membres i responsables de l'activitat.
4 referents del protocol com a mínim o un per entitat
Formació als i a les referents del protocol
Recull de dades de les possibles consultes o incidents.
Comunicació publica de les dades recollides
Xerrada conscienciació equip de seguretat

MATERIALS NECESSARIS                                                                             

Protocol imprès i accessible 

Full informatiu sobre l'atenció a les víctimes. 


