PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT D’AGRESSIONS DISCRIMINATÒRIES A
LES FESTES UNIVERSITÀRIES DEL CAMPUS DIAGONAL DE BARCELONA
Aquest protocol neix de la voluntat de fer, de les festes universitàries, espais segurs i lliures d’agressions
discriminatòries de tot tipus.
Entenem les festes universitàries com espais lúdics i socials, on sovint s’hi reprodueixen actituds discriminatòries
inherents en la nostra cultura, que es converteixen en una dinàmica normalitzada i acceptada. Això provoca que moltes
persones se sentin cohibides i privades de la seva llibertat de gaudir de la festa com voldrien.
El tipus d’agressions que volem eradicar són les que provoquen que una persona se senti assetjada pel seu gènere,
orientació sexual o lloc de procedència entre d’altres, o que, en definitiva, s’estigui veient forçada a viure una situació
que no desitja. Hi ha diferents tipus de violència, algunes més subtils que d’altres, però que no per això perden
importància. Que t’insultin i t’humiliïn és una agressió. Que se’t consideri un objecte sexual és una agressió. Que opinin
sobre el teu cos en contra de la teva voluntat és una agressió. Que no puguis decidir quin contacte desitges és una
agressió. Que vulnerin la teva intimitat és una agressió.
És per això que les assemblees d’estudiants del Campus Diagonal veiem necessari construir col·lectivament aquest
protocol, inspirades en la iniciativa que han pres les organitzacions d’altres festes. Volem que serveixi per socialitzar
el conflicte i fer-ne a totes les persones còmplices a l’hora d’abordar-lo, ja que no són realitats singulars sinó que tenen
un relat social comú.
Aquest protocol pretén ser un marc d’actuació que cada comissió festiva podrà adequar a les seves circumstàncies, ja
que totes les festes es donen en espais diferents. Tot i que s’han intentat considerar totes les situacions en les que es
pot donar una agressió, entenem que cada una és diferent i que, per tant, no hi ha una manera homogènia d’actuar.
Aquest text està escrit utilitzant el femení com a plural col·lectiu referit a persones, sense fer cap distinció pel seu
gènere.

1. PREVENCIÓ D'AGRESSIONS
1.1 Comunicació amb les comissions de festes: És necessari parlar amb les comissions de festes que estiguin en
la organització per demanar implicació, ja que considerem que les festes segures són cosa de totes.
L’assemblea de cada facultat serà l’encarregada de parlar amb la comissió de festes de la seva facultat.

1.2 Difusió de material:


Logo específic del protocol, per a fer visible que és un espai lliure d'agressions. Estarà present a tot el material
audiovisual referent al protocol.



Cartells generals (per fer difusió del protocol) i específics per a casa festa



Enganxines/Samarretes: Per a identificar les persones que conformin el grup de suport del protocol.



Targeta amb un e-mail per a contactar amb nosaltres: per a donar-la en una situació en la que ens intentem
comunicar amb una persona i no aconseguim que ens entengui, donant-li així la possibilitat de comunicar amb
nosaltres si s’ho torna a pensar.



Recursos per visibilitzar el protocol durant la festa:
o Falca: Es farà sonar una gravació recordant que no estan permeses les agressions discriminatòries a la festa.

o Denúncia per megafonia de les agressions succeïdes i recordar que no es toleraran aquestes actituds.
o Xiulets: en cas que haguem de fer fora de la festa a la persona agressora i s’hi oposi violentament.

2. ESPAIS SEGURS
Per poder aconseguir que les festes universitàries siguin llocs còmodes per a totes les persones, és necessari crear
espais segurs i lliures d'agressions dins la festa (donada la falta de control de tot l'espai).
S'estableix un punt de la barra com a lloc on poden anar les persones que han patit una agressió discriminatòria;
habilitant, si és possible, un lloc on hi puguin arribar sense trobar-se la cua per demanar begudes, i on s'hi pugui accedir
fàcilment. Allà hi haurà les persones encarregades d'engegar el protocol (preferiblement un grup mixt).
També haurà d'existir un segon espai allunyat de la zona de festa i més tranquil per a poder parlar amb la persona
agredida (podria ser una aula).
Si la persona agredida vol continuar de festa de manera segura es poden oferir els voltants de la barra en tant que és
un espai visualment controlable.

3. PROCEDIMENT PER LA PERSONA AGREDIDA
Aquests són els casos generals contemplats a partir dels quals s'iniciarà el protocol:
3.1 És la mateixa persona agredida la que s'acosta a la barra:
- Acompanyar-la fins a un espai segur amb les persones que aquesta se senti còmode.
- Oferir-li begudes no alcohòliques i menjar per calmar-la.
- Deixar que s'expliqui i, a ser possible, que es relaxi. Un cop la situació estigui calmada, es poden fer preguntes
concretes respecte al que ha passat:
Quin tipus de relació tens amb la persona agressora?
Vols mantenir l'anonimat?
Vols participar en el procediment que es durà a terme?
- Mostrar les diferents maneres amb les quals podem ajudar i saber fins quin punt vol arribar. Les opcions són les
següents (es poden crear noves situacions si la persona agredida prefereix fer una altra cosa):


Oferir l’espai segur per a que la persona agredida continuï còmoda a la festa.



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 o una disculpa. Donar-li a l’agredida la possibilitat de que nosaltres
tinguem controlada la persona agressora.



Parar la música, posar la falca o comunicar el fet per megafonia en el cas que parlar no sigui suficient.



Fer fora de la festa a la persona agressora.

* Si la persona agressora no ha estat identificada, s'ofereix l'espai segur al voltant de la barra.
3.2 Tenim coneixement d'actituds sexistes però alienament a les persones agredides.
- S'intenta parlar amb la persona que ha patit aquestes actituds per saber si les identifica com a agressions.


Se sent agredida à el protocol a seguir és el 3.1



No se sent agredida:

o

Expliquem què són les actituds i les agressions sexistes i el protocol que s'ha construït per parar-les.
Donem informació d'on pot anar si en altre moment si que se sent agredida i un contacte per si en un
futur vol contactar amb nosaltres.

o

Es controla a l'agressora per identificar si ha tingut un comportament sexista només de manera
puntual amb el cas que coneixem, o si és un comportament sistemàtic.


Comportament puntual: depèn de la decisió de la persona que ha patit aquesta actitud.



Comportament sistemàtic: es pot engegar de manera autònoma el protocol per evitar que es
continuï amb aquestes actituds a la festa.

* 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 PER DAVANT DE LES NOSTRES VALORACIONS. Partim del fet que una agressió es
produeix quan la persona afectada l'identifica com a tal.

4. PROCEDIMENT PER LA PERSONA AGRESSORA
* Sempre actuarem en concordança amb el que hagi dit l’agredida.
* Les persones que s'adreçaran a parlar amb qui comet l'agressió seran sempre, en la mesura del possible, noies,
independentment del sexe de la persona agressora.
4.1 Parlar amb la persona agressora que ha estat identificada
Ens apropem a ella i li demanem d'anar a parlar a un altre lloc més tranquil. Segons la seva resposta:
- Accepta desplaçar-se i venir: Expliquem la situació que s’ha donat i actuem en funció del que ens hagi demanat la
víctima (amb la participació de la persona agredida o no, depenent del que ella prefereixi). Aleshores, en funció de la
seva resposta:


Ho entén; es segueix amb el protocol establert per l’agredida



No ho entén; Insistim en l'oportunitat de reflexionar i li donem una targeta amb el nostre e-mail per si més
endavant s’ho torna a pensar i vol alguna mena de contacte. Ens quedem voltant a prop seu per vigilar i fer
una mica de pressió.

- No accepta desplaçar-se. En el cas més optimista parar la música i fer sonar la falca.


Es para la música à Es segueix amb el protocol establert per l’agredida.



No es para la música: parlem amb un megàfon per evidenciar el cas, seguint amb el protocol establert per
l’agredida.

4.2 La persona agressora no és identificada
Si, per les circumstàncies, l'afectada no ens pot proporcionar una descripció clara i no podem identificar la persona
agressora, sortim a dir el fet al micròfon (i aprofitem per fer difusió del grup de suport a agredides).
4.3 Parlar amb la persona agressora i tenir-la controlada
El procediment serà el mateix que al punt 4.1, però tenint en compte que, si l’agredida ens ho ha demanat, s’ha de
vetllar per la seva tranquil·litat amb la vigilància de la persona agressora.
4.4 Fer fora la persona agressora
Ens adrecem dues persones a la persona agressora (al voltant hi hauria d'haver unes 5 més de suport, però que no hi
parlin directament) i li expliquem el que ha passat, que en aquest espai no s'admeten aquest tipus de comportament

i que la persona afectada no es sent còmode si hi segueix present. Quan demanem que marxi es poden crear diverses
situacions:
- Accepta; Només caldrà notificar el fet públicament (sense especificar quines han estat les persones)
- No accepta; Faríem una cadena humana mixta per envoltar-la i portar-la fora. Si hi ha temps, podríem disposar del
suport d'una pancarta i també d'un megàfon. Aleshores ens hauríem de quedar una estona al voltant de l’accés a la
festa.
4.5 La persona agressora es posa violenta
- De seguida ens agrupem totes les que estiguem a prop i intentem mantenir la calma, creant distància entre la o les
persones conflictives.
- Si es complica més, fem servir els xiulets i alertem amb el megàfon.
- Si es realitza una agressió física intentem separar i immobilitzar à contactem amb el personal de seguretat de la
universitat.
* No es tolerarà que gent del grup de suport es posi agressiva.
* El cos de seguretat ha de conèixer el nostre protocol per entendre les senyals i poder estar en contacte en cas que
passi quelcom.

