
 
 

Protocol contra agressions 
masclistes i LGBTIfòbiques  
Elaborat per l’associació La iMAGInada, espai per a la 
llibertat d’expressió, en el marc de la 8ª edició del 
projecte. Combatem les actituds masclistes i 
LGBTIfòbiques. 

 

 

El col·lectiu La iMAGInada presenta per primer cop un protocol d’actuació davant actituds 
masclistes o LGTBIfòbiques que es puguin dur a terme al llarg d’aquesta edició. L’elaboració 
d’aquest protocol no és només el fet de tenir una mesura de resposta en front les agressions 
anteriorment anomenades sinó també articular una conscienciació des de la organització, 
passant per participants i voluntariat, i fins a totes persones assistents per poder gaudir d’unes 
festes lliures de sexisme i LGTBIfòbia. 

La iMAGInada es proposa oferir un espai de seguretat i confiança per a totes les persones on, 
en el cas de ser partícip d’una agressió sexista les persones implicades tinguin eines de defensa 
tant personal com col·lectiva i el suport de la organització.  

Primerament, definirem les violències masclistes i LGTBIfòbiques. No tothom entén les 
agressions de la mateixa manera, però cal tenir clar que en el moment en què una persona se 
sent agredida caldrà actuar col·lectivament i sense entrar en judicis ni qüestionaments sobre la 
seva decisió. Per fer la classificació i l’elaboració del protocol ens hem ajudat del protocol 
elaborat pel Grup de Dones Feministes LTBIA de la Universitat Pompeu Fabra i per SEPC i Arran 
Valls. 

Així doncs, distingirem tres tipologies d’agressions masclistes:  

● Assetjament. Actituds sexistes que no comportin contacte físic, no desitjades i que 
incomodin, violentin o no agradin a qui les pateix (‘piropos’, insults, humiliacions, invasió de 
l’espai, baboseig, micromasclismes, exhibició de símbols sexistes ofensius, discriminació verbal 
en funció de la orientació sexual, etc.).  

● Violències sexuals. Són totes aquelles agressions que van dirigides a sotmetre o denigrar a la 
persona a través de la seva sexualitat. Per exemple: tocaments no desitjats amb o sense força, 
etc.  

● Violències físiques. Lesions físiques de qualsevol tipus infringides a la persona agredida de 
manera intencionada i que li causin danys.  

A continuació, passem a exposar el protocol en si.  



IMPORTANT: és essencial que totes les persones del col·lectiu La iMAGInada, així com també 
tot l’equip de voluntariat, tinguin coneixement d’aquest protocol . Al exterior del barracó hi 
haurà una còpia impresa a disposició de consulta per tot l’equip.   

 

Consideracions prèvies  

Abans d’aplicar el protocol, cal tenir presents tot un seguit d’elements. 

● És molt necessari que totes estiguem atentes davant de qualsevol possible agressió 
masclista. A més, tindrem activat un telèfon (634710934) que estarà disponible les 24 hores 
del dia. Les agressions poden ser denunciades en qualsevol moment, sigui en el moment de la 
trucada o després. 

● S'ha d'entendre que l'autodefensa feminista en aquests casos (i en qualsevol), és totalment 
legítima. També és necessari recordar que si la persona agredida no vol cap resposta, s'ha de 
respectar. 

● Es donarà una resposta col·lectiva en el cas que la persona agredida ho vulgui. 

● Hem de donar tot el nostre suport a la persona agredida i proporcionar-li l'espai de seguretat 
necessari perquè no se senti exclosa.  

● És essencial evitar els rumors; el nom de l'agredida i el de l'agressor seran confidencials.  

● Les principals persones encarregades d'aplicar aquest protocol seran les persones 
responsables que prèviament s’hagi decidit. Per a cada nit hi haurà dues responsables, que 
estaran alerta i en contacte (una d’elles portarà el telèfon). No obstant això, totes som 
responsables de vetllar per una festa sense agressions masclistes, i hem d’estar atentes per si 
s’ha de donar una resposta col·lectiva.  

● Quan la persona agredida o qualsevol altra acudeixi a alguna de nosaltres o truqui al telèfon, 
el primer que s'ha de fer és parlar amb la persona agredida per saber què ha passat i com vol 
que s'actuï, tot explicant-li el protocol. Per poder parlar-hi cara a cara s’establirà un punt de 
trobada (a la barra, a la dreta, a l’altre extrem del tiquets). En el cas que s’hagi de reunir 
l’equip de La iMAGInada es farà a la zona de voluntariat. Tot i això, aquest punt pot variar en 
funció de cada situació que es doni.  

●És molt important que abans de posar el protocol en pràctica totes les persones pertanyents 
als col·lectius col·laboradors o encarregats de l'organització coneguin el present protocol i 
puguin plantejar els dubtes que hi hagi a l'hora de la seva aplicació.  

 

Si l’agredida ho sol·licita, s’activarà el següent protocol d’actuació seguint tres passos:  

1. Detecció. Hi ha diverses formes de detectar una agressió masclista:  



· Que alguna companya, amiga de l'agredida o testimoni de l'agressió informi les 
responsables, ja sigui per telèfon o cara a cara. (També podria donar-se el cas que s’adrecin 
a la barra o a alguna persona de l’equip organitzatiu).  

· Que la mateixa persona agredida informi les responsables.  

· Que les responsables o la resta de l’equip i col·laboradores detectin l’agressió. Davant de 
qualsevol d’aquestes situacions, és important que les responsables siguin informades (en 
cas que no ho estiguin).  

2.  Acolliment de la persona agredida. Les responsables hauran de quedar amb l’agredida i 
parlar-hi.  

• Acompanyar a la persona a una zona de confort amb les persones encarregades del 
protocol i amb les quals se senti segura. 

• Esperar que la persona es tranquil·litzi i pugui explicar-se pausadament. Un cop 
establert un vincle de més proximitat realitzar preguntes concretes que puguin ajudar 
a esclarir els fets esdevinguts. 

• Explicar quin és el protocol establert des del col·lectiu de la iMAGInada.  

3. Avís. Les responsables comunicaran a l’agressor que està realitzant una agressió masclista i 
que la persona agredida se sent violentada. 

· Davant aquesta situació se li explicarà de manera molt clara i pacífica que si no cessa en 
aquesta actitud, es poden prendre mesures legals contra la seva persona.  

· També se l’instarà a distanciar-se de la persona agredida.  

· En el cas que sigui una agressió molt greu, es contactarà directament amb l’autoritat 
competent.  

4. Acompanyament. Durant el procés es tindrà cura en tot moment de la persona agredida.  

En cas que l’agredida necessiti atenció mèdica se l’acompanyarà a l’ambulància o al centre 
sanitari. També se l’informarà de les accions legals de les quals disposa i se l’acompanyarà a 
presentar la denúncia en cas que ella així ho demani. A més, se li facilitarà el telèfon 
d’assistència a les dones que pateixen violència de gènere (016) en cas que ho pugui 
necessitar.  

 


