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INTRODUCCIÓ
El col·lectiu La iMAGInada presenta el protocol actualitzat d’actuació davant actituds
sexistes i GSDfòbiques1 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
cas de les agressions, sinó també sensibilitzar i conscienciar l’organització, passant
per participants i voluntariat, i a totes les persones assistents, per poder gaudir d’unes
festes lliures de sexisme i GSDfòbia.
Des de la iMAGInada volem crear un espai de seguretat i confiança per a totes les
persones on, en el cas de veure o patir una agressió les persones implicades tinguin
eines de defensa tant personal com col·lectiva i el suport i complicitat de tota
l’organització. Seguirem tenint un espai físic, el Punt Lila i Multicolor, amb els objectius
d‘oferir un espai de seguretat i confort, i alhora realitzar activitats i tallers que
visibilitzin i empoderin a les persones a actuar.
Per fer la classificació i l’elaboració del protocol ens hem ajudat dels protocols
elaborats per Cau de Llunes, pel Grup de Dones Feministes LTBIA de la Universitat
Pompeu Fabra, per SEPC i Arran Valls, Moviment Popular de Sabadell, pel del
Festival Pintorrock i pel de La Crida LGTBI. També hem comptat amb la col·laboració
del col·lectiu Gènere Lliure.
Bases de les quals partim en el moment de desplegar aquest protocol i que ens
serveixen com a punt de partida a l’hora d’abordar una agressió:
EN CAP CAS UNA AGRESSIÓ ES JUSTIFICABLE
PARLEM D’UNA AGRESSIÓ QUAN UNA PERSONA SE SENT AGREDIDA,
CADA PERSONA POSA ELS SEUS LÍMITS I NO SÓN QÜESTIONABLES
TOTES LES PERSONES PODEM SER PERSONES AGRESSORES
UNA AGRESSIÓ ÉS UN ABÚS DE PODER D’UNA PERSONA CAP A UNA
ALTRA, EN CAP CAS ÉS UN MALENTÈS
LES AGRESSIONS NO SÓN PERSONALS NI PRIVADES, SÓN
SISTÈMIQUES I HAN DE SER TRACTADES COL·LECTIVAMENT
L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS L’EMPODERAMENT DE LA PERSONA
AGREDIDA, ACTUAREM SEMPRE RESPECTANT LA SEVA DECISIÓ

1

GSD (Gèneres i Sexualitats Dissidents), entès com el conjunt d'orientacions sexuals i

identitats de gènere que no tenen cabuda en el model cisheteronormatiu.
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1. QUÈ ÉS UNA AGRESSIÓ I QUI L’EXERCEIX?
Què és una agressió?
Totes aquelles formes de violència que tenen com a objectiu coartar la llibertat i
desempoderar la persona a qui va dirigida. Aquesta violència pot ser exercida de
forma puntual o continuada, en l’àmbit públic o en el privat, per mitjans físics o
psicològics que tenen com a resultat un dany o patiment cap a la persona agredida.
Pensem que les agressions són una de les moltes expressions del sistema de
dominació patriarcal, que afecta el gènere així com totes les identitats dissidents, no
normatives, fora dels estàndards de gènere.
● Violències socials. S'entén per violència social tot aquell acte amb impacte
social que atempta a la integritat física, psíquica o relacional d'una persona o un
col·lectiu, sent aquests actes portats a terme per un subjecte o per la mateixa
comunitat. L'objectiu d'aquesta violència és l'obtenció o el manteniment del
poder i l'estatus social.
Aquest tipus de violència no comprèn només els actes criminals realitzats de
manera directa, si no que també entren dintre de la consideració aspectes com
els valors, estereotips, prejudicis i calumnies transmesos culturalment que
puguin incitar a l'odi o menyspreu a una persona o un col·lectiu.
Exemples: cançons denigrants, cartells que cosifiquen els cossos de les dones...
● Violències psicològiques. Qualsevol agressió tant verbal com no verbal a
través de postures, gestos, mirades o moviments corporals. En aquest cas la
persona agressora resta autoritat, valor i credibilitat a una altra persona.
Exemples: els mal anomenats piropos indesitjats, invasió de l’espai propi,
comentaris ofensius, abusos verbals, actituds bavoses, o qualsevol altre
comportament hostil com insults, burles, comentaris despectius sobre la
persona.
● Violències sexuals. Són totes aquelles agressions que van dirigides a sotmetre
o denigrar a la persona a través de la sexualitat de la persona agressora.
Exemple: formes no benvingudes de contacte físic/visual que incomodin,
violentin o no agradin a la persona o grup que les pateix, tocaments o conductes
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sexuals no desitjats, violacions, assetjament sexual, sexting, humiliacions per
preferències sexuals.
● Violències físiques. Lesions físiques de qualsevol tipus infringides a la persona
agredida de manera intencionada i que li causin danys físics i/o psicològics.
Exemples: contacte físic no desitjat, invasió de l’espai, actituds bavoses, cops,
cremades, bufetades, pallisses, asfixies, llençar objectes a prop de la persona
agredida o contra ella.
● Violències ambientals. S’anomena com a tal el resultat de destruir l’entorn de
la persona, el seu context, les seves coses, etc. Aquest tipus de violència
s’associa a la violència social, que se centra en el deteriorament de les relacions
de la persona i en el seu aïllament. Es pretén així que la persona perdi tot
contacte amb amistats, familiars, companys/es de feina, etc.
Exemples: Colpejar objectes, trencar-los, no respectar el correu ni espais íntims
de la persona, tirar les seves coses al carrer, maltractar animals, impedir el
descans fent soroll, aïllar-la dels seus familiars, amistats, etc.

Qui exerceix una agressió?
Qui exerceix l’agressió pot ser qualsevol persona que sigui a l’espai, ja que totes les
persones poden traspassar els límits de les altres. El patriarcat és un sistema en el
cual existeix una distribució desigual de poder entre persones socialitzades com a
homes i dones, en la que els homes tenen una situació de privilegi. La majoria
d’agressions es produeixen sobre les dones i persones de gèneres i sexualitats
dissidents.
Aquestes agressions es poden reproduir entre persones conegudes i desconegudes,
entre companyes de militància, de col·lectiu o d’entitats, amistats i/o relacions sexo
afectives.
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2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ

2.1. Punt Lila i Multicolor, espai segur
ÉS LA MATERIALITZACiÓ de la resposta col·lectiva davant de les agressions
sexistes i GSDfòbiques. Aquest espai ha de ser de referència per a qualsevol persona
que vulgui informar-se sobre el protocol o persones que vegin o pateixin una agressió.
Al Punt Lila i Multicolor hi haurà persones disponibles per escoltar, recolzar, donar
informació sobre què fer/com actuar i proporcionar eines, en cas de patir o veure una
agressió.
Cal donar una resposta adequada i adaptada a la situació i a la persona que ha patit
l’agressió. El protocol s’engegarà si la persona agredida ho vol i de la forma en què
decideixi. En qualsevol cas aquesta persona rebrà un acompanyament personalitzat.
El Punt Lila i Multicolor vol esdevenir un espai de cures que faci possible atendre la
reacció emocional per tal que la persona pugui empoderar-se i fer front a la situació.
Es podrà identificar l’equip de persones que treballarem al Punt Lila i Multicolor tal
com les persones referents a les barres amb braçalet blanc amb l'engantxina del Punt
Lila i Multicolor, i a més portarem un telèfon disponible les 24 hores del dia durant la
durada de la iMAGInada.

2.2. Detecció de les agressions
Hi ha diverses formes de detectar una agressió sexista:
a. Que una persona acompanyant o que hagi vist l’agressió es dirigeixi a l’equip del
PLM o truqui al telèfon d’atenció 24h.
b. Que la persona agredida es dirigeixi l’equip del PLM o truqui al telèfon d’atenció
24h.
c. Que l’equip de PLM detecti una agressió.
d. Que una persona de l’organització o voluntària detecti o rebi informació d’una
agressió.

2.3. Procediment d’actuació per a la persona agredida
Procediment per a cada forma de detecció:
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a. Que una persona acompanyant o que hagi vist l’agressió es dirigeixi a l’equip del
Punt Lila i Multicolor o truqui al telèfon d’atenció.
Procedirem de la següent manera:
- Escoltar de forma activa per tal d’extreure el màxim d’informació possible.
- Suggeriment de preguntes que podem fer:
● Com vols que ens dirigim a tu? (pronom, nom)
● Coneixes aquesta persona?
● En el cas que conegui a la persona agressora o agredida, saps
quina relació tenen entre elles?
● Hi has parlat?
● Li has ofert ajuda? Quina ha estat la seva resposta?
● Penses que Punt Lila i Multicolor ha d’actuar?
-

En cas de decidir actuar, demanar a aquesta persona que ens acompanyi a
identificar la persona agredida i/o agressora.
Procedir activant el Punt C.

b. Que la persona agredida es dirigeixi a l’equip Punt Lila i Multicolor o truqui al
telèfon d’atenció.
Vetllar que se senti segura i còmoda a l’espai. Pot venir acompanyada. Dues
persones, com a màxim, l’atendran. Si es requereix, es pot portar a la persona a
un espai allunyat.
Oferir menjar no dolços i begudes no alcohòliques per calmar-la, només en
casos que no requereixin assistència sanitària.
En cas que la persona agredida acudeixi al Punt Lila i Multicolor acompanyada
d’una persona menor d’edat procurarem, ens la mesura que sigui possible,
atendre-la de forma independent per tal de poder desenvolupar el protocol amb
la persona agredida.
Deixar que s’expliqui i escoltar-la activament. Un cop establert un vincle de més
proximitat se li poden fer un seguit de preguntes que puguin ajudar a aclarir els
fets esdevinguts i concretar les necessitats de la persona agredida:
-

Com vols que ens dirigim a tu?
Vols mantenir l'anonimat?
Quants anys tens? **
Quin tipus de relació tens amb la persona agressora?
Tu que vols fer?
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-

Vols participar en l’actuació del protocol?

IMPORTANT! No hem de qüestionar mai la persona agredida sobre la seva
situació, si teniu dubtes, podeu seguir les preguntes que us hem suggerit.
Mostrar les diferents maneres amb les quals es pot ajudar i saber fins a quin
punt vol arribar. Explicar quin és el protocol establert des del col·lectiu de la
iMAGInada. Les opcions són les següents:
-

-

Oferir un espai segur perquè la persona agredida continuï còmoda.
Parlar amb la persona agressora per fer-li veure la seva actitud.
Intervenir en la mesura del possible per obtenir una rectificació del seu
comportament.
Donar-li la possibilitat a la persona agredida que es controli a la persona
agressora durant la resta de la nit.
Fer fora de la festa a la persona agressora.

En el cas que la persona agredida truqui al telèfon d’atenció es deixarà que
s’expliqui i se l’escoltarà activament.
-

-

Si la persona és troba al Camp de Mart, se li oferirà apropar-se al Punt
Lila i Multicolor o que persones de l’equip Punt Lila i Multicolor vagin on
estigui la persona agredida. A partir d’aquest moment se seguirà el punt
B del protocol.
Si la persona no és troba al Camp de Mart, es procurarà, en la mesura
de les nostres possibilitats, desplaçar-nos per a atendre el cas si fa falta.
També podem oferir una trobada l’endemà per tal d’abordar el cas.

SEMPRE S'HAN DE RESPECTAR LES DECISIONS DE LA PERSONA
AGREDIDA (si aquesta no és menor d’edat), PER DAVANT DE LES
VALORACIONS DE L’EQUIP.
c. Que l’equip de Punt Lila i Multicolor detecti una agressió.
S'intenta parlar amb la persona que ha patit aquestes actituds per saber si les
identifica com a agressions:
Si se sent agredida: s’activa el protocol a seguir descrit en el punt B.
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Si no se sent agredida: Es dóna informació d'on pot anar si en un altre
moment sí que se sent agredida i el fulletó amb la informació del mail i
telèfon de contacte.
És controla la persona agressora per identificar si ha tingut un comportament
sexista només de manera puntual o si és un comportament sistemàtic:
Comportament puntual: depèn de la decisió de la persona que ha patit
aquesta actitud.
Comportament sistemàtic: és pot engegar de manera autònoma el
protocol per evitar que es continuï amb aquestes actituds a l’espai.
Quan la persona que ha patit una possible agressió sexista és identificada i es
contacta amb ella SEMPRE S'HAN DE RESPECTAR LES SEVES DECISIONS,
(en el cas que no sigui menor d’edat) PER DAVANT DE LES VALORACIONS
DE L’EQUIP. Es parteix del fet que una agressió es produeix quan la persona
afectada l'identifica com a tal.
d. Que una persona de l’organització o una voluntària detecti o rebi informació
d’una agressió.
Si una persona de l’organització o una persona voluntària presencia una
agressió, cal que ho comunica al Punt Lila i Multicolor. Si es considera
necessari, s’acompanyarà alguna persona de l’equip Punt Lila i Multicolor per
mostrar clarament què ha passat.
En el cas que una persona agredida es dirigeixi a una voluntària o de
l’organització, en farà escolta activa i l’acompanyarà al Punt Lila i Multicolor.
IMPORTANT: En cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica se
l’acompanyarà a l’ambulància o al centre sanitari. També se la 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. En el cas d’una agressió GSDfóbica, se’ls facilitarà el teléfon
específic (93 217 26 69 - Observatori contra LGBTIfòbia).

Protocol contra agressions sexistes i GSDfòbiques  8

JUNTES SOM MÉS FORTES

2.4. Procediment d’actuació per a la persona agressora
Sempre s’actuarà en concordança amb el que hagi dit la persona agredida. Recordem
que L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS L’EMPODERAMENT DE LA PERSONA
AGREDIDA, ACTUAREM SEMPRE RESPECTANT LA SEVA DECISIÓ, llevat que
sigui menor d’edat.
Nomès l’equip del Punt Lila i Multicolor serà responsable de consensuar com procedir
i qui intervindrà amb la persona agressora. Seran les mateixes persones que han
acompanyat a la persona agredida.
a. S’ha aconseguit identificar a la persona agressora
Ens adrecem al lloc on es a ella i se li demana d'anar a parlar a un altre lloc més
tranquil (a la carpa del Punt Lila i Multicolor, sempre i quan no coincideixi amb la
persona agredida si aquesta ho demana).
Segons la seva resposta:
-

Accepta desplaçar-se i venir: Se li explica la situació que s’ha donat i
s’actua en funció del que hagi demanat la persona agredida (amb la seva
participació o no, depenent del que ella prefereixi). Aleshores, en funció de
la seva resposta:
-

-

Ho entén → se segueix amb el protocol establert per la persona
agredida.
No ho entén → s’insisteix en l'oportunitat de reflexionar i se li dona
el fulletó amb tota la informació. L’equip del Punt Lila i Multicolor
es queda a prop de la persona per vigilar.

No accepta desplaçar-se: En el cas que no se pugui parlar amb aquesta
persona, es vigilarà que no continuï amb aquestes actituds, si continua, se
la farà fora i es vigilarà que no torni.

Fer fora la persona agressora
L’equip Punt Lila i Multicolor s’adreça a la persona agressora i se li explica el que
ha passat i que en aquest espai no s'admeten aquest tipus de comportaments.
S’explica, també, que la persona afectada no se sent còmoda si hi segueix
present i que ha de marxar.
Quan es demana que marxi es poden crear diverses situacions:
Protocol contra agressions sexistes i GSDfòbiques  9

JUNTES SOM MÉS FORTES

-

Accepta marxar
No accepta marxar: L’equip de Punt Lila i Multicolor comunicarà
ràpidament la situació a la resta de Kapos responsables per a decidir
com procedir. En aquest cas, caldrà vigilar la zona del voltant de la
iMAGInada.

Com fer fora a la persona agressora:
- Farem una cadena humana mixta per envoltar-la i portar-la fora.
Aleshores ens hauríem de quedar una estona al voltant dels accessos a
l’espai.
- Possibilitat de parar la música dels concerts en funció de la situació
concreta.
- Obertura llum d’escenari
- Tancament de barres
- Pujar a l’escenari i explicar la situació
La persona agressora es posa violenta:
Les persones responsables que estiguin parlant amb aquesta persona han de
mantenir la calma i intentar que la situació no vagi a més. Una manera és creant
distància amb la o les persones conflictives.
Cal que no s’hi posi tothom al mig, perquè la situació només empitjorarà.
Totes les persones que estiguin a prop han de mantenir la calma, es procura que
una sola interlocutora es dirigeixi a la o les persones conflictives. Ha de parlar a
poc a poc i amb to baix, mantenint la sang freda per no reaccionar a la seva
agressivitat.
b. No s’ha aconseguit identificar a la persona agressora
Si per les circumstàncies que sigui, l'afectada no pot proporcionar una descripció
clara i no es pot identificar la persona agressora, des de la iMAGInada se
seguiran posant les falques entre els concerts. A banda, el Punt Lila i Multicolor
continuarà en funcionament durant tota la nit i amb el telèfon d’atenció i se
seguirà repartint el material informatiu.
IMPORTANT: Si coneixem la persona agredida valorarem si formem part de
l’equip d’actuació tenint present la proximitat de relació que tinguem amb ella.
En canvi, si coneixem la persona agressora es recomana que no formem part
de l’equip que actuarà.
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2.5. Actuació davant les agressions sexuals
La violència sexual inclou la pràctica de sexe o la seva intenció, sota coacció de
qualsevol tipus (OMS).
a) Abús sexual: fa referència a aquelles pràctiques sexuals no consentides
(realitzades amb agressió, amb violència física o sense) que tenen lloc en una
relació de domini, ja sigui entre persones adultes, entre adultes i persones
menors d’edat o entre menors.
Es parla d’abús quan hi ha un desequilibri de poder, sigui físic, psicològic o
social. Per tant, el que defineix l’abús sexual és l’asimetria entre les persones
implicades en la relació i la presència de coacció explícita o implícita.
b) Agressió sexual: es parla d’agressió sexual quan la violència o abús impliquen
la imposició per la força, l’amenaça o la intimidació, d’un contacte físic amb
objectius de caràcter sexual.
No podem dubtar mai quan una persona manifesta que ha patit o està patint una
situació de violència. El dubte implica col·laboració amb la violència ja patida per la
persona, és a dir, implica una victimització secundària.
Si la persona agredida és menor d'edat, cal activar el circuit perquè l'atengui personal
sanitari i altres. Si la persona és major d'edat és ella la que decideix i cal respectar-ho.
En tot moment se li donarà suport i se li recomanarà anar a l'hospital.
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6. TELÈFONS IMPORTANTS:
EMERGÈNCIES: 112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 061
El servei d'atenció permanent contra la violència masclista és gratuït i confidencial.
Funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia: 900 900 120
Telèfon estatal per atenció a dones que han patit violència: 016
Telèfon Infància Respon: numero d’atenció a l’Infància 116 111
Jutjat de Violència sobre les Dones: Palau de Justícia Av. de Lluís Companys, 10
Telèfon: 977 92 03 10
MOSSOS D’ESQUADRA Grup d’atenció a la Víctima: Doctor Mallafré núm. 7
Tarragona Telèfon: 977 92 29 70 , extensió 68267 Telèfon: directe 977 92 29 74
Correu electrònic: Itpg6719@gencat.cat
UNITAT D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DE LA GUÀRDIA URBANA: Prat de la Riba, 37
Telèfon: 977 240 345 (Horari: 24 hores) Telèfon d’emergències: 092
Servei d’Informació i atenció a les dones SIAD: Plaça de la Font, 1 43003 Horaris: De
dilluns a divendres de 9 a 14 h. dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h. Per accedir als
serveis d’assessorament jurídic i psicològic cal demanar cita prèvia. Telèfon: 977
296279 Adreça electrònica: siad@tarragona.cat http://acciosocial.tarragona.cat
Servei d’Atenció Integral a les diversitats sexuals i de gènere a Tarragona (SAI)
Dimecres de 10 a 14 h a la plaça Imperial Tarraco, 1 de Tarragona. Planta Baixa
(Antiga Facultat de Lletres)
Telèfon: 692 930 204
Adreça electrònica: sai@tarragona.cat
----------------------- COL·LECTIU FEMINISTA DE TARRAGONA----------------------Cau de llunes (TARRAGONA): caudellunes.tgn@gmail.com
----------------------- COL·LECTIU GSD DE TARRAGONA ----------------------Gènere Lliure (TARRAGONA): generelliure.tgna@gmail.com
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----------------------- COL·LECTIUS PER A PERSONES AGREDIDES----------------------Associació dhides (dones i homes per la igualtat i el desenvolupament)
(TARRAGONA):
associaciodhides@gmail.com
Dones Juristes (Dones Juristes. C/Ripoll 25 08002. Barcelona. 933220617.
info@donesjuristes.cat)
Fundació Surt (c/Guàrdia, 14 baixos. BARCELONA 08001. 933428380.
Surt@surt.org. http://surt.org)
Tamaia (Carrer de Casp, 38. 08010 BARCELONA. 934120883. tamaia@tamaia.org.
http://tamaia.org/)
Oficina antidiscriminatòria 24h (Observatori contra l’homofòbia): 93 217 26 69
Àrea LGBTI de la Generalitat (Departament d’Afers Socials i Famílies), denúncia a
l’empara de la Llei 11/2014 contra LGBTI-fòbia: arealgbt.tsf@gencat.cat / 93 551 77
17
----------------------- COL·LECTIUS PER A PERSONES AGRESORES ----------------------Conexus (Avda. Diagonal 440 4t 1a - 08037 Barcelona (Spain).93 217 16 46;
info@conexus.cat; http://www.conexus.cat/)
Servei d’Atenció a Homes que Maltracten de la Fundació IRES (àlaba, 61, 1r I 08005 I
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JUNTES SOM MÉS FORTES
7. COMPROMÍS INDIVIDUAL I COL·LECTIU
IMPORTANT!!!! Abans d’aplicar el protocol, cal tenir presents que 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.
★ Tindrem el PLM actiu de les 19h fins a l’hora del tancament.
★ Tindrem activat un telèfon d’atenció les 24h (622 48 31 13) .
★ Recordem les bases de les quals parteix e Protocol:
○
○
○
○
○
○

RES JUSTIFICA UNA AGRESSIÓ
UNA AGRESSIÓ ÉS QUAN UNA PERSONA SE SENT AGREDIDA, CADA PERSONA POSA ELS SEUS LÍMITS I
AQUESTS NO SÓN QÜESTIONABLES
TOTES LES PERSONES PODEM SER PERSONES AGRESSORES
UNA AGRESSIÓ ÉS UN ABÚS DE PODER D’UNA PERSONA CAP A UNA ALTRA, EN CAP CAS ÉS UN MALENTÈS
LES AGRESSIONS NO SÓN PERSONALS NI PRIVADES, SÓN SISTÈMIQUES I HAN DE SER TRACTADES
COL·LECTIVAMENT
L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS L’EMPODERAMENT DE LA PERSONA AGREDIDA, ACTUAREM SEMPRE RESPECTANT
LA SEVA DECISIÓ

★ És convenient que preguntem el nom de les persones amb qui tractem per saber com volen
que en hi dirigim.
★ És essencial evitar els rumors; el nom de la persona agredida i el de la persona agressora seran
confidencials.
★ Les agressions poden ser denunciades en qualsevol moment, sigui en el moment de l’atenció al
PLM, de la trucada o després.
★ S'ha d'entendre que l'autodefensa feminista en aquests casos (i en qualsevol), és totalment
legítima.
★ Recordeu 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.
★ 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 (de forma tranquila) i acompanyar-la
personalment al PLM.
★ Les principals persones encarregades d'aplicar aquest protocol seran les persones del PLM. No
obstant això, totes som responsables de vetllar per una festa sense agressions masclistes i
GSDfòbiques, i hem d’estar atentes per si s’ha de donar una resposta col·lectiva.
★ Les persones del PLM actuaràn sempre seguint el protocol establert i en cas de dubte es
dirigiran a la persona responsable de PLM de cada nit.
★ En el cas que s’hagi de reunir l’equip de La iMAGInada es farà a la zona de Catering. Tot i això,
aquest punt pot variar en funció de cada situació que es doni.
★ Només les responsables de Protocol (juntament amb els kapos disponibles) decidiran si trucar
als MMEE.
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