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1.- PRESENTACIO 
 
En els últims anys s’ha aconseguit posar en les agendes públiques i polítiques les violències 

masclistes en l’àmbit privat, però cal remarcar que aquestes també es manifesten, en múltiples 

formes, a l’àmbit públic, als espais d’oci, laborals, etc. I, en aquest sentit, amb la campanya es 

volen fer visibles i denunciar les violències que tenen lloc en els espais públics, sovint en uns 

contextos d’oci on la informalitat sembla justificar de forma gairebé automàtica la profusió i la 

normalització d'actituds masclistes i LGTBIfòbiques.  

 

Des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, conjuntament amb els joves i entitats de la vila, volem 

posar l’accent en la necessitat de treballar, per eradicar el masclisme i les violències sexuals als 

espais públics d’oci. Refermem el nostre compromís de treballar per a l’eradicació de les 

violències masclistes en aquest àmbit i, per tant, de donar-hi prioritat en les agendes polítiques.  

 

Per aquest motiu us presentem aquest protocol que s’ha treballat de manera participada i 

conjunta per fer visible,  prevenir, i atendre les violències sexuals i les actituds i agressions 

sexistes que tenen lloc en els espais públics d’oci. Es vol posar sobre la taula noves eines de 

transformació social que permetin eliminar-les. Tenim molt clar que volem un Arenys lliure 

d’agressions sexuals, i que a la nostra vila, NO és NO!!! 

 

 

 

Isabel Roig i Casas                        Carles Sala i Parra 

Regidora de Drets Civils               Regidor de Joventut  

 

 
2.- CONTEXT 
 

 
Els contextos de Festa Major, espais de celebració, festa i també oci nocturn són espais on s’hi 

produeixen violències de caire sexista. Aquestes violències tot sovint estan plenament 

normalitzades i resten invisibilitzades davant els ulls de la ciutadania i la societat. 
La majoria de situacions violentes que es donen en aquests espais poden ser considerades 

microviolències en tant que són poc visibles. Malgrat això cal tenir en compte que són aquetes 

violències més micro i quotidianes les que sostenen un model de societat heteropatriarcal. 
A l’hora d’identificar aquestes situacions dins del context que ens ocupa podem posar com a 

exemple: la paritat de les persones que lideren, organitzen i dinamitzen les nostres festes, la 

poca presència de dones en els espectacles que es consumeixen per festa major i/o el model 

d’oci i festa que es promou des de les institucions i les organitzacions que tot sovint no respon 

als interessos de les dones i que alhora és poc compatible amb una conciliació familiar factible. 
Dins de l’organització de les Barraques de Sant Zenon , la Regidoria de Joventut i les entitats 

juvenils que formen part de la organització d’aquestes, han mostrat en els darrers anys un clar 

compromís envers l’eradicació de la desigualtat de gènere i les violències masclistes. En aquest 

sentit, s’han anat realitzant diverses campanyes de sensibilització i prevenció de la violència de  
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gènere. Tant en l’àmbit quotidià i de la parella com en els espais d’oci nocturn que des de 

l’Ajuntament i les entitats juvenils del poble es igestionen. 
-   “No és No” 
-   25-N: Cartell “Rap contra el masclisme”  

-  Lipdub Joves contra les relacions abusives  

 
En aquest sentit, i amb l’objectiu d’esdevenir una punta de llança en el replantejament del 

model d’oci arenynec, les regidories de Joventut i Drets Civils (Igualtat) conjuntament amb les 

entitats juvenils d’Arenys de Mar que organitzen les Nits Joves de Festa Major (Cau Sant 

Francesc d’Esplai i Muntanyisme, Agrupament Escolta Flos i Calcat, Associació de Pubilltage 

Arenyenc i Patronat de Sant Roc) ens hem disposat a elaborar aquest protocol que teniu entre 

mans. 
En l’elaboració d’aquest Protocol a banda de les regidories i les entitats ja esmentades també hi 

ha participat altres organitzacions juvenils: 
-Arran Arenys 
-Jovent Republicà 

 

També és important citar el suport i acompanyament tècnic que els professionals de Conexus: 

Atenció, formació i investigació psicosocials ens han proporcionat coordinats amb l’àrea de 

Joventut del Consell Comarcal del Maresme. 
  

  

 

3.- JUSTIFICACIÓ 
 
Tenint en compte els interessos dels joves organitzats del municipi. Atès que estan 

conscienciats i compromesos en aquesta lluita, des de la Regidoria de Joventut hem valorat 

necessari donar resposta a les demandes que les entitats juvenils en termes d’igualtat. 
D’altra banda i des d’un punt de vista més tècnic hem detectat que el Protocol local per a 

l’abordatge de la violència masclista (Juny 2017) està molt centrat en la violència de gènere en 

l’àmbit de la parella. Entre la població jove, la violència de gènere de tota índole (àmbit de la 

parella, violència ambiental, estructural..) es produeix tot sovint en l’espai públic i en espais 

d’oci nocturn. Aquesta realitat evidencia la necessitat de coordinar accions en aquesta matèria 

(prevenció de la violència de gènere en espais d’oci nocturn.) 
 

 

4.- CONCEPTUALITZACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

4.1 Conceptes 
 
Violència masclista: 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 (Llei 5/2008, article 

2.a). 

https://www.facebook.com/barraquesarenys/videos/1700010790049372/
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2017/IGUALTAT/cartell_25N.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=J0dVCi3t2g8
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Violència LGBTIfòbica: Qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat 

de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte 

d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn 

intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest (Llei 11/2014). 
 

Assetjament per raó de sexe: La situació en la qual es produeix un comportament 

relacionat amb el sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat 

de la persona i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu (Llei 

orgànica 3/2007, article 7). 
 
Assetjament sexual: La situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no 

verbal o físic, d’índole sexual, amb el propòsit que produeixi l’efecte d’atemptar contra la 

dignitat d’una persona, especialment quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, 

humiliant o ofensiu (Llei orgànica 3/2007, article 7). És habitual que el pateixin les dones, però 

els homes també el poden patir, generalment per motius d’expressió o identitat de gènere o 

per orientació sexual. 
 

L’ús d’alcohol o drogues no podrà justificar mai la comissió d’aquests comportaments, 

conductes i agressions. 

 

4.2 Àmbit d’actuació 

 
La casuística és molt àmplia però, d’entrada, és pertinent descriure els diversos àmbits en què 

es pot produir l’agressió: 

 

 
En el sí de l’organització: Es produeix entre dos o més integrants de l’organització. 

 Durant la preparació. 

 Durant el muntatge.  

 Durant el desenvolupament de la festa o activitat (mentre es realitzen tasques de la 

pròpia organització).   

 Durant el desmuntatge.  

 
Entre les persones assistents: Es produeix quan algun dels integrants no és estrictament de 

l’organització. 
 

 Durant el desenvolupament de la festa. 

 Després de la festa o de l’activitat. 

 

4.3 Actuacions prèvies i genèriques 

 

1. Educadors/es de carrer en espais d’oci nocturn: 

 

És un equip mixt, format per educadores i educadors de carrer, que treballa per oferir un 

vincle educatiu en contextos d’oci nocturn amb gran participació d’adolescents i joves. La 

intervenció educativa pretén facilitar un ambient de relacions respectuoses entre els i les  
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participants i una relació respectuosa amb l’entorn, així com reduir els riscos associats al 

consum d’alcohol, cànnabis i altres substàncies. Aquest servei es coordina amb les àrees de 

Joventut i Drets Civils (Igualtat), i la resta de professionals i entitats, que participen en el 

desenvolupament de la Festa.  

 

2. Constitució del grup responsable de gestionar les agressions masclistes en el sí de la 

festa i la seva organització.  

 

1. Podran intentar organitzar un grup de persones que pugui ser d’ajuda en cas 

que es produeixi una agressió. 

2. Aquestes persones hauran d’estar disposades a parlar amb agressors de forma 

calmada i contundent. 

3. Per motius de seguretat, pot requerir-se l’actuació de la seguretat privada, així 

com la dels cossos i forces de seguretat en cas d’extrema necessitat.  

 

3. Informar tot el grup organitzador de la festa i a la resta d’integrants de l’organització 

de l’existència d’aquest protocol i del seu funcionament.  

4. Formació sobre l’aplicació del protocol a totes les persones que hagin de desenvolupar 

qualsevol mena de tasca relacionada amb la gestió d’aquest protocol, independentment 

del grau de responsabilitat, durant el desenvolupament de la festa. 

5. Destinar els recursos logístics suficients al Punt Lila perquè les persones assistents 

puguin veure’l. Per exemple: pancartes, cartells, armilles per les persones que hi 

estiguin, braçalets, distintius, etc.  

6. Creació de material d’infografia i audiovisual de l’existència del protocol per tal que 

tothom que assisteixi a la festa pugui saber on dirigir-se i com s’aplica el protocol. Per 

exemple: octavetes, cartells, pancartes, falques, manifest per llegir a l’escenari, etc. 

7. S’alertarà a grups de música, DJ’s, PD’s o qualsevol altra persona relacionada amb les 

funcions d’animació que no es permetran ni músiques clarament denigrants per les 

dones o altres col·lectius susceptibles de discriminació. 

 

5.- PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 
 

 Respecte i protecció. Cal procedir amb la discreció necessària per protegir la 

intimitat i la dignitat de les persones afectades i de les denunciades, que han de ser 

informades del protocol. Es tindrà sempre en compte les necessitats de la persona 

afectada. 

 Confidencialitat. La informació generada en aplicació del protocol tindrà caràcter 

confidencial. Les persones que hi intervinguin directament (tant les parts implicades 

com els membres del Punt Lila) tenen l’obligació de no revelar-ne el seu contingut. La 

realització de consultes amb el Servei d’Igualtat no suposa una vulneració de la 

confidencialitat, ja que també està sotmesa a aquest principi. I sotmesa al Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques. 
 Diligència i celeritat. La recopilació d'informació s’ha de fer amb la major celeritat 

possible i amb la màxima sensibilitat i respecte als drets de cadascuna de les persones 

implicades.  

 Imparcialitat i proporcionalitat. El procediment ha de garantir que s’escolti i es 

tracti de manera justa totes les persones implicades. Cal evitar que l’amistat o l’afinitat 
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obstaculitzin la valoració objectiva de la situació. Les mesures que es prenguin han de 

ser proporcionals als fets ocorreguts. 

 Protecció davant de possibles represàlies. L’associació ha de garantir l’absència 

de represàlies contra les persones que formulin una denúncia o que proporcionin 

informació com a testimonis, excepte en els casos en què actuessin de mala fe, que 

podran comportar responsabilitats. 

 No duplicitat d’actuacions. Un cas no podrà ser abordat diverses vegades. Així 

mateix, en cas que la persona o les persones agressores cometin agressions de forma 

sistemàtica o reiterada, les persones encarregades de gestionar-ho analitzaran els casos 

de forma conjunta per tal de garantir una resposta adequada davant de les persones 

agressores i impedir que segueixin amb el seu comportament.  

 Interseccionalitat de les discriminacions: És responsabilitat del Punt Lila 

l’actuació davant de qualsevol actitud o agressió discriminatòria per motius de religió, 

procedència, cultura, sexualitat, gènere i qualsevol altra motivació de discriminació per 

condicions socials o personals. S’haurà de tenir especial cura en els casos en què les 

motivacions de discriminació o agressió atenyen a més d’un condicionant. 

   

6. - TIPUS D’AGRESSIONS 

6.1 Casos de violència o agressions no sexuals 

 
Nivell I: 
 

 Assignar tasques determinades a una persona en funció del seu sexe, orientació sexual, 

expressió o identitat de gènere: anar a comprar material, neteja del local o espais 

d’activitats, redactar l’acta de les reunions, etc. 

 Utilitzar l’humor sexista o homòfob, estigmatitzant o agredint un col·lectiu o una 

persona en concret. 

 Ridiculitzar i menysprear les capacitats i habilitats de caràcter intel·lectual o físic de les 

persones per raó del seu sexe, orientació sexual, expressió o identitat de gènere: 

realitzar afirmacions que afirmin que les dones no estan preparades per realitzar alguna 

tasca, etc.  

 Formes de comunicació no verbal que produeixin un ambient incòmode o hostil: 

mirades, gesticulacions, etc. 

 Males dinàmiques assembleàries / de debat: imposar idees, interrompre, acumular 

torns de paraula, etc. 

 Discutir irrespectuosament la necessitat de tractar la qüestió del gènere i la sexualitat 

quan altres persones ho considerin necessari.  

 
Nivell II: 
 

 Emprar formes denigrants per dirigir-se a les persones en funció del seu gènere, 

orientació sexual o expressió o identitat de gènere generant una situació incòmoda, 

desagradable o intimidatòria: “nena”, “maricón”, “marieta”, “travesti”, etc . 

 Insultar, menystenir, marginar o desvalorar una persona per la feina que està 

desenvolupant per raó del seu sexe, orientació sexual, expressió o identitat de gènere. 
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 Conductes que expulsin i impedeixin la participació efectiva de dones i persones del 

fcol·lectiu LGBTI, també de forma inconscient, generant situacions incòmodes, hostils 

o violentes de forma constant: preguntant per la vida privada, to de paraula, 

gesticulacions, etc. 

 Generar violència ambiental que promogui valors sexistes o LGBTIfòbics: música, 

publicitat, etc. 

 Encobrir o justificar conductes tipificades en aquest protocol: no oferir ajuda a algú 

que pateix agressions o assetjaments, exculpar un agressor, etc.   

 Dificultar la resolució de conflictes o menystenir les decisions preses per la Comissió 

d’abordatge: generar un ambient tens, incòmode o hostil vers una persona que vulgui 

presentar una denúncia, incomplir les decisions de la Comissió, reiterar-se en la 

conducta, menystenir les persones que gestionen l’aplicació d’aquest protocol-marc i el 

seu procediment, crear un debat públic sobre l’abordatge d’una agressió, etc.  

 
Nivell III: 
 

 Prohibir, impossibilitar o dificultar a algú la participació, accés a informació (contactes, 

actes de reunions), accés a equipaments o assumpció de càrrecs de responsabilitat per 

raó del seu sexe, orientació sexual, expressió o identitat de gènere: Difamar sobre una 

persona i la seva vida privada; agredir el seu dret a la intimitat pressionant-la perquè 

expliqui la seva vida sexual, etc. 

 Amenaçar amb produir un dany a una persona per motius discriminatoris. 

 Coaccionar algú per motius discriminatoris.  

 Emprar la força física contra una altra persona per raó del seu sexe, orientació sexual, 

expressió o identitat de gènere: empentes, cops, bufetades, etc.  

 Generar o buscar deliberadament situacions de coincidència amb una dona o persona 

del col·lectiu LGBTI que generin una situació de control, perill, manca de seguretat, 

violació de l’espai personal i de l’esfera privada: insistir per tenir trobades a soles, 

intentar treballar sempre amb aquesta persona, seguir-la pel carrer, contactar amb 

aquesta per mitjans telemàtics, esperar-la a casa, etc.  

 

6.2 Casos de violència o agressions sexuals 

 
Nivell I: 

 
 Utilitzar humor de caràcter sexual.  

 Comentaris en abstracte no dirigits a cap persona en concret relatius al cos o 

aparença física.  

 Mirades lascives sobre el cos d’una persona.  

 Fer comentaris amb contingut sexista a qui estigui realitzant  tasques en una 

determinada activitat:  usant  termes com “ei, guapa” per referir-se a algú, etc.  

 
Nivell II: 
 

 Jutjar i/o crear opinió pública sobre l’exercici de la llibertat sexual o conductes sexuals 

d’una persona o persones: insinuar o afirmar que algú es promiscu perquè és 

homosexual o bisexual.  
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 Jutjar i/o crear opinió pública de la vida sexual d’una persona. 

 Realitzar gestos de caràcter obscè sense el consentiment de la persona que els rep o 

quan s’ha especificat el rebuig cap a aquesta conducta.  

 Exhibir material audiovisual amb contingut sexual discriminatori durant el 

desenvolupament de tasques relacionades amb l’associació.  

 
Nivell III: 
 

 Estendre rumors sobre la vida sexo-afectiva, sexualitat, preferències, pràctiques 

sexuals o identitat de gènere d’una persona. 

 Contactar, o intentar contactar, amb una persona presencialment o per comunicació 

telemàtica amb la finalitat de transmetre un contingut sexual no desitjat i/o amb 

caràcter ofensiu.  

 Acostaments o contactes físics no consentits amb finalitats sexuals: arraconar, pessigar, 

tocaments, massatges, balls, etc. 

 Insinuacions directes de caràcter sexual en contexts on ja s’ha manifestat la negativa de 

l’altra persona, a través de paraules i formes de comunicació no verbal.  

 Tenir actituds agressives o intimidar amb finalitat sexual.  

 Encobrir una agressió física o un abús sexual. 

 Sol·licitar favors sexuals, amb o sense amenaces. 

 Mantenir relacions sexuals amb una persona que es troba incapacitada per decidir si les 

vol tenir o no a causa del consum d’alcohol, drogues o altres factors.  

 Drogar una persona per mantenir-hi relacions sexuals sense el seu consentiment. 

 Utilitzar la violència o la intimidació per mantenir relacions sexuals amb una persona. 

 

 
7.- PUNT LILA: ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT 

 
El Punt Lila és un espai de referència a les festes d’oci nocturn, que té la finalitat d’informar i 

assessorar les víctimes d’aquestes conductes violentes envers les dones o les persones LGTBI: 

conductes sexistes i d’assetjament i/o abús sexual. 

 

L’aplicació d’aquest protocol es gestionarà a través d’un grup de membres de l’associació 

específicament assignades per dur a terme aquesta tasca, anomenat Punt Lila. Les decisions 

seran preses de forma col·legiada, ja sigui per vot o per consens. Es recomana que integrin el 

Punt Lila més de tres persones, per evitar conflictes d’interès (per exemple, per amistat estreta 

o per enemistat manifesta amb la persona afectada o amb la persona que presumptament ha 

exercit la violència).  
 
Així mateix, per tal que les persones afectades se sentin més còmodes, es recomana que 

conformin aquesta Comissió persones especialment sensibilitzades i formades en matèria 

d’igualtat, feminisme, o perspectiva LGBTI. És recomanable que en formin part dones i 

membres del col·lectiu LGBTI. A l’hora de prendre mesures, es vetllarà per respectar les 

necessitats de la persona afectada.   

Es necessària però la paritat dins els membres de la comissió punt lila. El paper dels homes en 

aquest espai està orientat en la realització de tasques informatives de prevenció  entre els 

homes presents a la festa.  Així com també oferir suport en les possibles intervencions que  
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puguin realtizar-se amb persones agressores. En aquests casos actuaran dues persones (home-

dona), per garantir la seguretat de les persones i així evitar que intervingui sempre una única 

persona sola. D’aquesta manera  es conforma un equip d’intervenció i actuació paritari que 

disposa d’un referent masculí i un altre de femení. 

 

 
 

8.- INTERVENCIÓ  
 

8.1. Resposta en Nivells I i II: 
 
En el sí de l’organització: La finalitat és que ningú no hagi de deixar les seves funcions en 

l’organització de la festa per la conducta de terceres persones.  
 

1. Avís: Les persones responsables es dirigiran a la persona que hagi comès l’agressió per 

fer-la conscient del seu comportament. En casos lleus, abans de procedir amb la següent 

mesura, l’avís es podrà repetir tantes vegades com la persona afectada ho requereixi 

davant de la reiteració de l’actitud o de l’agressió.  
 

2. Relegació de funcions: Si la persona afectada no hi està en contra, les persones 

responsables del protocol podran decidir l’expulsió de l’organització de qui hagi comès 

l’agressió, si persisteix en la conducta un cop se l’ha avisada. Depenent de la gravetat de la 

situació, de la consideració de la persona afectada i de les persones responsables del 

protocol, aquesta mesura es podrà matisar amb l’atribució d’altres tasques, si és possible. 
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Entre les persones assistents: La finalitat és que ningú no hagi d’abandonar la festa per la 

conducta de terceres persones.  
 

1. Avís: Les persones responsables es dirigiran a la persona que hagi comès l’agressió per 

fer-la conscient del seu comportament. I en casos lleus, abans de procedir amb la següent 

mesura, si hi ha un requeriment repetit de la persona afectada, caldrà valorar el nombre 

d’avisos davant de la reiteració de l’actitud o de l’agressió. I sinó derivar-lo als cossos de 

seguretat. 

 
2. Separació d’espais: Si les persones responsables, donades les circumstàncies i atenent a 

la valoració de la persona afectada, ho consideren oportú, podran requerir que qui hagi 

comès l’agressió es mantingui a una distància determinada de la persona afectada. Per 

separar s’haurà de requerir l’actuació de la seguertat privada, si és que la persona 

agressora no vol respectar la decisió. 
 

3. Expulsió de la festa: Les persones responsables podran decidir l’expulsió de qui hagi 

comès l’agressió, si persisteix en la conducta un cop se l’ha avisada. Per expulsar s’haurà de 

requerir l’actuació de la seguretat privada, i si és molt greu, pels cossos policials.  
 

 

8.2. Resposta Nivell III, en tots els casos: 
 

1. Relegació de funcions i/o expulsió directa, ja sigui del grup organitzador de la festa 

com de l’espai festiu. La decisió podrà ser presa d’ofici per les persones responsables del 

protocol, si consideren que hi ha perill que es violi la dignitat o la integritat física, moral i/o 

sexual de la persona afectada o de qualsevol persona assistent a la festa. Per expulsar 

s’haurà de requerir l’actuació de la seguertat privada, i si és molt greu, pels cossos policials.  
2. S’oferirà ajuda a la persona afectada i se li proporcionarà la informació necessària: 

telèfons d’atenció i assistència, informació d’associacions d’atenció, etc. 
3.  Es posarà en coneixement de la tècnica d’igualtat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 

perquè procedeixi, si es requereix, amb l’aplicació de les mesures pertinents.  
 

 

 

9.- ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 

 

La informació, sensibilització i difusió són elements claus per prevenir i conscienciar la població 

dels fenomens de violència masclista exercits amb actituds implícites i explícites en qualsevol 

àmbit i situació.  

 

Un dels espais on s’evidencia amb més freqüència la conducta sexista són els espais d’oci 

nocturn i en àmbits de festa. En aquest sentit, i sense que aquest fet no sigui en la majoria de 

casos un delicte, no s’ha de perdre de vista que sí és el que pot esdevenir factor d’inici d’un 

assetjament.  

 

Basant-nos en les premisa del dret a la dignitat i a la no qüestionabilitat dels límits que cada 

persona considera, ja que cada persona és lliure de posar-los on i en el moment que consideri.  
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I que les persones informades que evidencien les conductes violentes tenen l’obligació 

d’informar-ho al Punt Lila.  

 

L’Estratègia de comunicació és a través de diferents canals i suports informatius amb dos 

tipologies de missatges: 

 

 

a. Informatius: Són aquells que indiquen la finalitat de posar en coneixement de les Festes 

Lliures de Sexisme, informant dels objectius de la festa i dels mitjans i recursos que es 

posen a disposició: Punt Lila, cartells informatius, protocol d’actuació contra les 

agressions masclistes i LGTBI-fòbiques en espais d’oci nocturn, etc. 

 

b. D’agitació: Són aquells missatges que tenen l’objectiu de mostrar el rebuig de les 

violències masclistes en forma d’abús, assetjament i /o agressió sexual, amb l’ànim de 

secsejar les consciències de les persones agressores en potència, a la ciutadania en 

general per alertar de les conductes que inciten a la violència envers les dones o les 

persones LGTBI. 

 

Canals i suports informatius: 

 

 Punt Lila 

 Falques de ràdio 

 Falques entre concerts 

 Pancartes al recinte de Barraques 

 Pancartes al poble 

 Cartelleria  

 Tríptics a diferents punts comercials i municipals 

 Vídeos  

 Xarxes socials: Facebook, Youtube, Twitter... 

 Polseres “NO és NO” 

 

 

 

10.- SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

Seguiment: 

Aquest Protocol disposa del Grup Motor del Protocol contra les agressions masclistes i LGTBI-

fòbiques en espais d’oci nocturn, format per la Comissió de Barraques de Gènere: Entitats i grups 

juvenils, regidories de Joventut, i Drets Civils (Igualtat). Aquest òrgan té la funció de vetllar pel 

correcte funcionament del Protocol i garantir-ne el seu seguiment i avaluació, i la revisió anual 

del Protocol. 

El seguiment del Protocol es fa palesa al llarg de tot el procés des de l’inici amb les primeres 

reunions de preparació de Barraques de Gènere amb l’elaboració del protocol, anàlisi de la 

creació del Punt Lila, la Comissió de Comunicació i les formacions amb els grup motor i la 

resta d’agents i persones que fan possible la festa de Barraques. I també un cop finalitzada la 

Festa Major, amb la reunió de valoració de la Festa. 
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Avaluació:  

Per a què hi hagi una correcta avaluació, s’han de tenir en compte uns criteris objectius que 

ajudin a valorar i mesurar els punts de partida i cap a on es vol anar. Això significa que s’han de 

tenir en compte els següents recursos, agents i criteris des d’una perspectiva participada i de 

gènere: 

1. Per agents participants i col·laboradors: 

a) Grup Motor Comissió de Barraques de Gènere: 

a. Comissió del Protocol i del Punt Lila 

b. Comissió de Comunicació 

 Nombre de persones participants 

 Grau d’implicació: nivell d’assistència i distribució de les tasques. 

 Principals dificultats i facilitats. 

 

b) Incidència i Grau de suport en la coordinació amb el circuït de prevenció i 

d’intervenció d’altres serveis col·laboradors de l’Ajuntament: 

a. Comissió de Seguretat de Barraques 

b. Servei de Comunicació de l’Ajuntament 

 Nombre de persones participants 

 Grau d’implicació: nivell d’assistència i distribució de les tasques. 

 Principals dificultats i facilitats 

 

c) Grau de participació, d’implicació i de motivació dels membres organitzadors i 

col·laboradors de Barraques: 

a. Entitats i persones a títol individual que hi participen. 

 Nombre de persones participants 

 Grau d’implicació: nivell d’assistència i distribució de les tasques. 

 Principals dificultats i facilitats 

2. Per Espais: 

a) Identificació / Ubicació de les zones de l’espai de referència de Barraques de Gènere: 

 Identificació de les zones de l’espai públic on es produeixen les reunions de gent 

abans de l’assistència a Barraques. 

  Identificació de les zones de trajectes de persones entre els diferents locals o el 

transport públic. 

 *Anàlisi d’aquestes zones:  

o Estat de l’enllumenat de les zones concorregudes com a vies de “retorn a 

casa”.  

o Presència de llocs amb símptomes d’abandonament, edificis en obres, 

solars amb vegetació, zones sense cobertura mòbil o allunyats del nucli 

urbà, així com pàrquings públics o zones residencials aïllades.  

o Distància d’aquests llocs respecte les dependències policials, serveis 

sanitaris o serveis d’emergència.  
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Amb aquesta informació s’hauria d’establir una reunió amb la Regidoria d’urbanisme o anàloga, 

per intentar solucionar les mancances que s’hagin pogut localitzar. 

3. Per Formació: 

a) Formació especialitzada: 

a. Eines per a la identificació de les violències. 

b. Tipus de violències: “Drets i circuïts legals”. 

c. Etc. 

 

 Grau de satisfacció de la formació. 

 Número d’assistents. 

 Grau d’impacte per a la sensibilització, prevenció i intervenció de la Festa. 

4. Punt Lila: 

a) Número de persones ateses i gènere / altres. 

b) Número de persones derivades i gènere. 

c) Número i tipologia d’incidències: 

 Organització dels torns. 

 Aldarulls en el si del Punt Lila. 

 Grau de Coordinació amb la resta d’agents per a la derivació de casos. 

 Núm. de denúncies. 

d) Enquesta de satisfacció del Punt Lila. 

5. Informe resultant de la intervenció educativa per a la sensibilització i prevenció dins el 

context de l’oci nocturn. En concret a la Festa de Barraques. 

6. Informe de resultats de la Comissió de Barraques de Gènere amb el recull de criteris de 

seguiment i avaluació. 

7. A més es proposa una avaluació externa amb la Comissió Tècnica del Protocol de Violència 

de Gènere. 

 

11.- RECULL DE RECURSOS 
  

Per a situacions d'emergència, atenció permanent, 24 hores, 365 dies l'any: Tel. 112. 
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Veure l’enllaç els principals iiServeis de suport i assessorament en matèria de violència 
masclista: 

A Arenys de Mar:  

GAV. Grup d’Atenció a la Víctima. Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar. Tel. 937 418 900. 

(De 9 a 17.30h) 

 SIAD. Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Maresme:  

Tel. 937 411 622. (Cal concertar hora), o bé per formulari de sol·licitud: 

www.ccmaresme.cat/siad. Atenció a Arenys de Mar als mòduls del carrer Can Nadal, 

s/n.  

 Regidoria de Drets Civils (d’Igualtat): Tel. 937 959 777. (De 9 a 15h). Ajuntament 

d’Arenys de Mar. Centre Cultural Calisay. Riera Pare Fita, 31. Arenys de Mar. 
 

A Mataró: 

SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada. Atenció integral en el procés  de recuperació a les 

dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista, i també als seus fills i 

filles. Treball en la prevenció i sensibilització en l’àmbit comunitari. Tel. 937 961 300. 

(De dilluns a divendres de 09: h a 14h i de 16 a 19h). 
 

Institut Català de les Dones: 

 Servei d'atenció telefònica de l'Institut Català de les Dones: (gratuït i confidencial):  

Tel. 900 900 120. 

 Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones (SIADs). 

Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona: 

  Atenció a les persones víctimes d'agressions sexuals: Tel. 932 275 400. 

 

Serveis de suport i assessorament en matèria de LGBTIfòbia: 

Direcció General d’Igualtat, Generalitat de Catalunya: 

 Servei d'Atenció Integral (SAI). 

Mossos d'Esquadra: 

 Servei per denunciar delictes d’odi per orientació o identitat sexual. 

 

 Serveis de suport i assessorament en matèria de violència racista: 

 

SAiD (Servei d’Atenció i denúncia de Sos Racsime):  

 http://www.sosracisme.org/said 

 

CONTACTA-HI: 

     Per telefon: 93 412 60 12 

    Enviant un watsapp: 652 87 34 06 

http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf
http://www.ccmaresme.cat/siad
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/mapa_siad/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgtbi/atenciointegral/
http://http/mossos.gencat.cat/ca/prevencio/odidiscriminacio/
http://www.sosracisme.org/said
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Serveis de suport i assessorament en matèria de violència institucional: 

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) d’Irídia. 
 

 

12.- BIBLIOGRAFIA  

 Protocol Local per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista. Ajuntament 

d’Arenys de Mar. 

 L’Abordatge de les violències sexuals a Catalunya. Marc conceptual sobre les 
violències sexuals. Grup de Recerca Antígona i Creación Positiva. Juliol de 

2016. 

 Dossier temàtic: Oci juvenil, nit i agressions i actituds sexistes. Centre de 

Documentació Juvenil. Dep. De Treball, Afers Socials i Famílies. 

 Recull d’eines i materials entorn als protocols d’actuació davant de 
l’assetjament i les agressions sexuals en espais públics i contextos d’oci. 

Diputació de Barcelona. ( I protocols dels municipis recollits en aquest 

document). 

 Eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves des de l’àmbit 

local. Consell Comarcal del Maresme. 

 Noctambul@s. Observatori Qualitatiu sobre la relació entre el consum de 
drogues i els abusos sexuals en contextos d’oci nocturn. Fundació Salut i 

Comuitat. Maite Tudela. 

 

13.- ANNEXOS 

 *Fitxa de registre del Punt Lila 
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*Fitxa facilitada per Associació Cúrcuma  

 
 

 Enquesta de satisfacció del Punt Lila 
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 Cartells, triptics, material de difusió i comunicació xarxes socials: 

 

o https://www.facebook.com/barraquesarenys/  

o https://www.arenysdemar.cat/regidoria 

o Punt Lila Barraques Arenys de Mar | Vídeo promocional 

o Falques de Barraques Feministes 
o Logotip i Cartell de Barraques Feministes 
o  “No és NO”  
o Lipdub Joves contra les relacions abusives  

o cartell del 25 de novembre de 2017   

 

https://www.facebook.com/barraquesarenys/
https://www.arenysdemar.cat/regidoria
https://www.youtube.com/watch?v=e3YN3Gqd1no
https://www.facebook.com/barraquesarenys/videos/1700010790049372/
https://www.youtube.com/watch?v=J0dVCi3t2g8
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2017/IGUALTAT/cartell_25N.jpg
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 Guia de Suport i Serveis per a Dones en Situació de Violència 

Masclista 

o http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_D

ones.pdf 

 

 

14.- CRÈDITS  

 Comissió de Barraques de Gènere 

 Regidoria de Joventut 

 Regidoria de Drets Civils 

 

 

http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf
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15.- AGRAÏMENTS 

 Servei Comarcal de Joventut. Consell Comarcal del Maresme. 

 SIAD. Consell Comarcal del Maresme.  

 Jennifer Álvarez, advocada del SIAD del Consell Comarcal del Maresme. 

 Conexus, atenció, formació i investigació psicosocials. 

 GAV. Grup d’Atenció a la Víctima d’Arenys de Mar. 

 Associació Cúrcuma. 

 EDPAC. 

 Comissió Tècnica del Protocol de Violència de Gènere d’Arenys de Mar. 

                                                           
i
 Veure els annexos: Vídeo “No és NO” i cartell del 25 de novembre de 2017.   
ii
 Veure la “Guia de Suport i Serveis per a Dones en Situació de Violència Masclista” 

https://www.facebook.com/barraquesarenys/videos/1700010790049372/
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2017/IGUALTAT/cartell_25N.jpg
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2016/IGUALTAT/Guia_Suport_Dones.pdf

