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PRESENTACIÓ 

Aquest document descriu les pautes d’actuació que seguirem  les 
persones de l’Assemblea Nacional Catalana que formen part 
l’organització de mobilitzacions i actes  amb participació massiva 
de la ciutadania per tal de detectar i intervenir en casos 
d’agressions masclistes i lgtbifòbiques. 

Aquest document serà presentat en les sessions formatives, 
s’incorporarà en el dossiers formatius i també serà enviat a totes 
les persones responsables de trams, responsables de sector, 
responsables de seguretat i serveis mèdics. 

 

Per què un protocol per a una manifestació de la Diada lliure 
d’agressions masclistes i lgtbifòbiques? 

Des del 2012 l’ANC és una entitat amb llarga experiència en 
l’organització de les manifestacions més massives del país.  
Enguany, per la manifestació de la Diada de l’11 de setembre de 
2018, volem mostrar el nostre compromís amb l’eradicació de les 
violències masclistes i el respecte pel  treball de conscienciació 
col·lectiva que els grups de dones del país porten fent des dels 
feminismes. 

Com a entitat organitzadora assumim la nostra responsabilitat 
perquè tothom pugui participar en total llibertat i tranquil·litat a la 
manifestació de la Diagonal. Demanem a totes les persones  que 
participen de l’organització de la manifestació el mateix 
compromís per avançar col·lectivament en la construcció d’espais 
públics segurs i confortables per a les dones i les diferents 
identitats sexuals. Estem construint la República Catalana i la 
volem lliure per a totes i tots i aquesta llibertat no serà possible 
mentre les violències masclistes i lgtbifòbiques continuïn presents 
en el nostre dia a dia. 

L’ANC a través de la sectorial DONES ha treballat amb Associació 
de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) per 
disposar d’un protocol  per una manifestació lliures d’agressions 
sexistes.  Aquest protocol  és un document  viu i a millorar amb les 
valoracions posteriors a la Diada, amb la intenció d’incorporar-ho  
com un element més de l’organització de les mobilitzacions. 

 



 

       

Els objectius que ens proposem són: 

1. Desplegar un  dispositiu per prevenir i afrontar agressions 
masclistes i lgtbifòbiques al llarg dels 37 Trams del recorregut de 
la manifestació. 

2. Fer una aposta pública i explícita de rebuig a qualsevol agressió 
masclista i lgtbifòbica. 

3. Contribuir a la construcció de la República Catalana lliure de 
violències masclistes i lgtbifòbiques 

4. Difondre els materials i recursos de suport existents 
 

En  els 38 Punts de Trobada distribuïts al llarg del recorregut de la 
Manifestació hi haurà ben visible el cartell del circuit d’actuació en 
cas de detecció d’una agressió. Les persones responsables dels  
Sectors, responsables dels Trams i  les persones voluntàries dels 
Trams coneixeran el dispositiu. En els Punts de Trobada dels Trams 
12 i 23, a més a més, hi haurà dues expertes per resoldre dubtes i 
donar resposta en cas de produir-se una agressió. En tot moment, 
les expertes estaran permanentment coordinades amb el 
responsable de seguretat de la manifestació, equips mèdics i 
mossos d’esquadra. 

Agraïm la col·laboració d’Institut Català de les Dones de la 
Generalitat de Catalunya per facilitar-nos materials sobre l’atenció 
a les violències masclistes. Aquests materials  estaran disponibles 
als diferents Punts de Trobada. Així mateix, en el Tram 23, parada 
al Palau Robert, hi haurà el Punt Lila amb materials sobre 
violències masclistes editats per col·lectius feministes. 

Malgrat tot, tenim el convenciment que no haurem d’activar cap 
protocol d’actuació perquè confiem en la participació responsable 
de tothom a la manifestació de la Diada. De ben segur que serà 
una mostra més de reivindicació col·lectiva pacífica i conseqüent 
amb els valors de la República que volem construir entre tots i 
totes. 

 

Què són les violències masclistes i lgtbifòbiques. conceptes 
clau 

La violència sexual és una manifestació més entre d’altres que es 
donen dins del que s’entén com a violència masclista, la qual la llei 
catalana (Llei 5/2008 del 24 d'abril) defineix com la violència que 
s'exerceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un 



 

       

sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, 
produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat 
un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es 
produeix en l'àmbit públic com en el privat.  

Val a dir que l’abordatge de les violències masclistes és quelcom 
que agafa una major embranzida a nivell europeu des del 2014 
quan va entrar en vigor el Conveni d’Istanbul. Aquest és un 
mecanisme per protegir, prevenir, perseguir i eliminar totes les 
formes de violència contra les dones. El Conveni reconeix aquesta 
violència com una violació dels drets humans, i per tant fa als 
Estats Membres responsables si no responen de manera 
adequada a aquest tipus de violència. En el Conveni s’estableixen 
les obligacions dels Estats en matèria de prevenció, protecció i 
persecució judicial, i consagra l’obligació internacional dels Estats 
de Diligència Deguda per a prevenir, investigar, castigar als que 
cometen el delicte, protegir a les víctimes i reparar els danys. 

Per altra banda, el Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació 
Contra la Dona (en anglès CEDAW) recull que la 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) es posiciona 
i 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. L’OMS 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).  

Finalment, a l’article 5 de la llei catalana del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista (Llei 5/2008 del 24 d'abril), fa la 
distinció entre assetjament sexual i agressió sexual:  

Punt tercer (b). Assetjament sexual: el 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 intimidatori, hostil, 
degradant, humiliant, ofensiu o molest.  



 

       

Punt quart (a). Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la 
violència física i sexual exercida contra les dones i les menors 
d'edat que està determinada per l'ús premeditat del sexe com a 
arma per a demostrar poder i abusar-ne.  

Malgrat fins ara la referència se centrava en violència contra les 
dones, el present protocol també cobreix les violències lgtbifòques 
que parteixen del mateix origen, el masclisme heteropatriarcal. En 
relació a l’lgtbifòbia disposem d’un marc sòlid que és la llei per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Llei 
11/2014 del 10 d’octubre) que garanteix el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió 
de gènere, en facilita la participació i representació en tots els 
àmbits de la vida social, promou la supressió d’estereotips que 
afecten a la imatge de les persones LGTBI i assegura que a 
Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat. 
En relació als espais públics, organitzadors d’espectacles i 
activitats recreatives (Art.26, punt 3) la llei recull específicament: 

Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els 
organitzadors d’espectacles i activitats recreatives estan obligats 
a impedir-hi l’accés o a expulsar-ne les persones següents, amb 
l’auxili, si cal, de la força pública: 

1. Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones 
per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió 
de gènere. 

2. Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, 
indumentària o objectes que incitin a la violència, a la 
discriminació o a l’homofòbia, la bifòbia o la transfòbia. 

 
Un cop establertes aquestes definicions, cal remarcar que de cara 
al protocol partim del concepte de contínuum de violència sexual 
contra de les dones. En aquest contínuum de la violència sexual, hi 
ha un progressió des de la desvalorització fins l’agressió sexual. La 
desvalorització sexual inclou comentaris i conductes sexistes 
(acudits, gestos, mirades) i conductes de seducció fora de lloc o 
ofensives, proposicions o peticions de sortir repetitives.  

Tenint en compte tot l’anterior, i tenint en compte que no tothom 
entén les agressions de la mateixa manera, cal tenir clar que en el 
moment en què una persona se senti agredida i vulgui donar-hi 
resposta caldrà actuar col·lectivament, i sense entrar en judicis ni 
qüestionaments sobre la seva decisió.  



 

       

Per tant, quan parlem d’agressions masclistes i lgtbifòbiques 
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. S'hi inclouen: floretes indesitjables (“piropos”), invasió de 
l'espai, mirades persistents, peticions insistents, persecucions dins 
o fora de de l’espai de manifestació, insults, burles, intimidació, 
humiliacions, comentaris ofensius i/o degradants o qualsevol altre 
comportament hostil. 
 
● Agressió física: Tocaments no consentits amb o sense força, 
intents d’agressió sexual i les agressions sexual amb o sense 
penetració. També s’inclourien 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. 
 

Sobre qui exerceix la violència 

Com s’ha dit en la introducció, vivim en un sistema en el qual la 
socialització masculina posiciona els homes heteronormatius en 
una situació de superioritat. Així doncs, la gran majoria 
d’agressions es produeixen sobre les dones i identitats de gènere 
no hegemòniques. 

També s’ha de tenir en compte que la persona agressora pot ser 
qualsevol persona que es trobi en un espai públic. Així, es poden 
reproduir aquestes agressions entre persones conegudes i 
desconegudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Classificació de les violències que trobem als espais públics 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Violència 
Psicològica 

Insultar, escridassar, burles 
sexistes, jutjar la vida sexo-
afectiva, menysprear, etc.  

Amenaçar, fer xantatge, 
comentaris sobre 
aparença, etc. 

Amenaçar de mort, 
amenaçar amb el suïcidi, 
etc. 

Violència 
Física 

Envair l’espai, intimidar, 
tocaments no sexuals no 
desitjat, donar empentes, 
etc. 

Immobilitzar, arraconar, 
escopir, estirar cabells 
perseguir, etc. 

Cops de puny/peu, 
retenir, agafar del coll, 
etc. 

Violència 
Sexual 

“Bavejar”, mirades o 
comentaris sexuals no 
desitjats, etc. 

Tocaments sexuals no 
desitjats, assetjament per 
opció sexual, imposar 
pràctiques sexuals no 
segures, etc. 

Exhibicionisme 

sexual, violació (no només 
penetració), xantatge i 
amenaça per pràctiques 
sexuals, etc. 

Violència 
Ambiental 

Colpejar objectes, cosificar, 
ús de llenguatge sexista, 
etc. 

Colpejar fort o llançar 
objectes, aïllar, etc. 

Cremar objectes, fer mal 
a persones estimades, fer 
mal a mascotes, etc. 

 

Sensibilització i difusió 

L’aspecte de sensibilització i visibilització també és un objectiu 
clau de la intervenció. Així estan previstes les següents mesures: 

- Cartells A-3 amb el diagrama d’actuació que estaran penjats a 
tots els Punts de Trobada dels trams 
- Imatge del diagrama d’actuació i missatge claus que es 
difondran per les xarxes de l’ANC (Canal Telegram...) 
- Difusió de l’existència del protocol a través de comunicats de 
premsa 
- Si es produeix un incident de gravetat es notificarà a 
l’organització per tal que es valori la seva difusió a l’hora dels 
parlaments. 
 

Alhora, cal assenyalar que aquest protocol i les principals pautes 
d’actuació seran exposades en una trobada formativa a persones 
voluntàries del divendres 7 de setembre.  

 



 

       

 

Protocol d’actuació en cas d’incident 

El protocol combina una intervenció duta a terme per les persones 
de l’ANC que ja estaran en els diferents trams -per tal de tenir el 
màxim abast- amb una intervenció professional que faci un 
acompanyament en tot moment sobre com actuar en cada 
circumstància. Així es disposarà de dues professionals expertes 
que estaran situades en dos Punts de Trobada als trams 12 i 23.  

El seu paper serà el d’oferir suport i pautes d’actuació específiques 
quan rebin l’avís d’incidència. Degut a les dificultats de mobilitat 
entre trams, les professionals es desplaçarien a un tram específic a 
criteri de la professional i quan la situació ho requereixi. La 
professional que estarà en el tram 12 (Aida Sanahuja) serà 
l’encarregada, si s’escau, de cobrir en mobilitat des del tram 0 al 
18, i la professional que estarà al tram 23 (Maria González Aran), 
cobriria del 19 al 37. 

La comunicació es gestionarà a través de dos canals del walkie. 

- Canal de seguretat. On estan en contacte amb les persones 
responsables de sector, ambulàncies.... Serà per aquest canal que 
es notificarà a les professionals que s’ha produït un incident en un 
tram determinat. 
- Canal dels Trams. On estan en contacte amb les persones 
responsables dels Trams que s’ubiquen als Punts de Trobada.  
 

Horari: A partir de les 14.30 les professionals faran una ronda 
presencial per tots els Punts de Trobada per assegurar que tothom 
tingui el protocol, presentar-se i aclarir dubtes ràpids. Una 
professional farà la ronda del tram 0 al 18 i l’altra del 19 al 37.  A 
partir de les 16.00h. les professionals ja estaran en els seus trams i 
preparades per fer les atencions que correspongui fins a les 
19.00h, hora de finalització de la intervenció. 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Què cal fer si hi ha una agressió en un tram 

- Si alguna persona de l’ANC observa que s’està produint una 
agressió o se li informa que s’està produint, cal que ens apropem a 
la persona agredida i demanar-li si necessita ajuda. És important 
no anar només una persona, el recomanable és anar dues 
persones.  

- Si la persona diu que NO, no insistirem. És important respectar la 
seva decisió. La resposta individual de la persona agredida és 
totalment lliure, entenem que ha de poder actuar com vulgui 
davant d'una agressió. Igualment, seguirem amatents de la situació 
per si l’agressió no s’atura i creiem adient tornar a demanar-li a la 
persona si necessita ajuda.  

- Si diu que SI vol la nostra ajuda s’activarà el següent circuit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones voluntàries del Tram: 

- Escoltar i aclarir l’agressió, esbrinar què ha passat. 

- Preservar a la persona agredida i oferir-li un espai de 
seguretat (punt de trobada del tram) mirant de no 
deixar-la sola 

- Identificar als agressors sempre que es pugui  

- Avisar a les persones responsables del tram. 

 

Responsable de Tram 

- Avisar de l’incident al  responsable del sector 

 

Responsable de Sector 

- Avisar de l’incident a les expertes pel canal de 
seguretat on estaran connectades les expertes. 

 

Professional experta 

- Posar-se en contacte amb el responsable de tram 
per tal d’oferir pautes concretes per la gestió del cas. 
També, si s’escau es connectarien amb el responsable 
del sector per coordinació amb mossos, ambulàncies... 

 



 

       

 

Consideracions importants: 

● En funció de la situació i la logística de mobilitat, la professional 
es desplaçaria fins el tram on s’ha produït l’incident o bé el 
resoldrà des del punt trobada a partir de les pautes transmeses 
per walkie. 
● El responsable del sector disposarà de mecanismes de 
coordinació ràpida amb mossos i sanitat (ambulància) per si hi 
calgués recórrer. En el canal walkie amb responsables sectors 
també hi ha els de seguretat i mèdics. 
● En cas de requerir-ho també es facilitarà la interlocució directa 
amb Pol Cabutí, responsable de seguretat de la manifestació. 
● Cas que una professional ja estigui gestionant un cas per walkie 
amb el responsable del tram on s’hagi produït l’incident, l’altra 
professional haurà d’estar amatent al canal de seguretat que és 
per on podrien arribar d’altres incidències.  

 
 
 
 

Per dubtes i aclariments sobre el protocol podeu escriure a dones@assemblea.cat. 
 
Si faciliteu un número de telèfon, us trucarem per resoldre la consulta 
ràpidament. 
 
Durant la Diada farem un recull de les incidències per tal de poder-les analitzar i 
fer propostes de millora pel dispositiu de futures manifestacions o actes de l’ANC. 
 
Després de la Dada agrairem valoracions i anotacions sobre el protocol i aquest 
document. Feu-nos-les arribar a dones@assemblea.cat 
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