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Informe sobre l’aplicació del 

Protocol contra les agressions masclistes a la Festa Major d’abril 2017 
del barri de la Sagrada Família 

 

1. CONTEXT 
Les entitats del barri que han participat en l’elaboració del protocol són les següents: Castellers 
SF, Joves del Poblet, El Guaret, Banc del Temps SF, ANC, Beirao Percussió, Coordinadora 
d’entitats SF, Xarxa Dos Deu (formada per Associació de veïns i veïnes SF, Associació Hèlia i 
Fundació Aroa), Centre Cívic Sagrada Família i ÒMNIUM Eixample (10 entitats). 

Es va aplicar el protocol a les activitats de la programació de la Festa Major que es van 
considerar que eren d’alt risc de patir agressions masclistes. 

ACTIVITAT DATES HORARI 
Sopar Jove 
Organitza: Joves del Poblet dv 21 abril de 20 a 2h AM 
Concert Jove 
Organitza: Joves del Poblet ds. 22 abril de 20 a 3h AM 
Sopar i ball Festa Major 
Organitza:  Coordinadora 
d’Entitats  ds. 29 abril de 21 a 2h AM 
Pícnic electrònic 
Organitza: Joves del Poblet dg 30 abril de 12 a 19 h 

A totes les activitats va haver-hi la presència d’un punt d’informació (carpa) amb una psicòloga 
especialitzada en violència masclista de l’Associació Hèlia. Aquesta figura va permetre fer, en 
l’espai de festa, tasques d’informació, sensibilització, prevenció d’agressions, contenció i 
acompanyaments de la persona agredida (si fos necessari).  

L’entitat responsable de l’activitat amb el suport i coordinació de la Xarxa Dos Deu va gestionar 
els diferents torns de les persones responsables del protocol que estaven a la barra i a la carpa. 
La psicòloga i les responsables portaven armilles de color lila per tal de visualitzar la seva 
actuació. Es van penjar cartells a la carpa i a l’espai de festa de la “Campanya Barcelona 
Antimasclista” de l’Ajuntament de Barcelona i de sensibilització i prevenció d’agressions 
masclistes. Es van repartir xapes i tríptics de la campanya de l’ajuntament i de diferents serveis 
municipals. 

El grup de dones de l’entitat que organitzava l’activitat van pujar a l’escenari a llegir 
conjuntament el manifest contra les agressions masclistes. També es va posar en diferents 
ocasions la falca amb una cançó contra la violència masclista (amb el suport del col·lectiu Fúria 
Feminista del Fort Pienc). 

Els grups musicals van estar sensibilitzats amb el protocol i van col·laborar en tot moment. 

Es va elaborar un dossier amb informació sobre les línies d’actuació del Protocol, telèfons dels 
serveis contra les agressions masclistes i una graella per recollir diferents indicadors per tal de 
poder valorar l’aplicació del Protocol. 
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2. ANÀLISI DELS INDICADORS RECOLLITS DURANT LA FESTA MAJOR (ABRIL 2017) 
 

A-Resum de les intervencions que s’han fet des de la carpa 

Dates Tipus d’intervencions Nacionalitat, dones i 
homes 

Divendres 21 d’abril 
Sopar Jove 

Informacions Atencions Totals  
Dones Homes Dones Homes Dones Homes Totals 

dones  
homes 

13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 

13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 16-19 anys  Inf At Tot Inf At Tot  

Espanya, EEUU, Sud 
Amèrica, Malta 7 4 4 5 14 2 3 0 15 3 

 
18 

46,15% 
21 0 

 
21 

53,85% 
39 

Dissabte 22 d’abril  
Concert Jove 

Dones Homes Dones Homes Dones Homes Total  
13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 

13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 16-19 anys  Inf At Tot Inf At Tot  Espanya, Sud Amèrica 

(Mèxic, Argentina), 
Alemanya Itàlia 13 15 7 0 5 4 1 0 35 1 36 

80% 9 0 9 
20 % 45 

Dissabte 29 d’abril 
Sopar i ball FM 

Dones Homes Dones Homes Dones Homes Total  
13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 

13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 

  Inf At Tot Inf At Tot  Espanya i Sud Amèrica 

14 0 2 1 3 1 0 0 16 0 16 
76,2% 

5 0 5 
23,8% 

21 

Diumenge 30 d’abril 
Pícnic electrònic 

Dones Homes Dones Homes Dones Homes Total  
13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys 

13-19 
anys 

20-30 
anys 

31-60 
anys   Inf At Tot Inf At Tot  Espanya, Sud Amèrica, 

França, Geòrgia, Rússia, 
Polònia 4 12 27 1 3 1 0 0 43 0 

43 
89,6 % 

 
5 0 

5 
10,4 % 

 
48 

TOTALS 38 31 40 7 25 8 4 0 109 4 113 40 0 40 153  
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B-Resum de les intervencions que s’han fet des de la barra o des de l’entitat organitzadora de l’activitat 

 

Dates Lectura manifest i falca  Tipus d’intervencions Hora incidència 
Divendres 21 d’abril 
Sopar Jove 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 
 

SI 
 

Es fa des de l’escenari 

 
Es va fer contenció, des de Joves del Poblet 
aplicant recomanacions del Protocol, a un grup de 
nois i noies dels Castellers Sagrada Família. Un noi 
homosexual d’aquesta entitat va ser agredit 
verbalment  per un grup d’amics. 
Va venir la Guàrdia Urbana 

2:20 AM 
Va passar quan s’estava recollint.  
La carpa no hi era, la psicòloga havia  
marxat. 

Dissabte 22 d’abril  
Concert Jove 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 

SI 
 

Es fa des de l’escenari 

 
3 noies es van apropar a la barra perquè una 
d’elles havia patit una agressió física (tocament) 
per part d’un noi d’un grup d’amics. Des de Joves 
del Poblet es va donar suport a la noia, es van 
apropar als nois però ja havien marxat. 

2:10 AM 
Va passar quan s’estava recollint.  
La carpa no hi era, la psicòloga havia  
marxat. 

Divendres 28 d’abril 
Cercatasques 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 

SI Els responsables de l’entitat organitzadora es van 
fer càrrec de l’aplicació del Protocol. 
No va haver-hi cap incidència 

 

Dissabte 29 d’abril 
Sopar i ball FM 
Entitat organitzadora: 
Coordinadora d’Entitats 

SI 
 

Es fa des de l’escenari 

No va haver-hi cap incidència  

Diumenge 30 d’abril 
Pícnic electrònic 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 
 

No  
No va haver-hi cap incidència 
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C- Resum de les intervencions realitzades segons sexe, edat i nacionalitat 

a. Totals segons edat, sexe i nacionalitat de les quatre activitats considerades d’alt risc de 
patir violència masclista 

  
 

Dones Homes 
Edat -18 31 7 

  18-30 33 19 
  30+ 50 14 

TOTAL 114 40 

    Nacionalitat Espanya 118 
   Amèrica Ll. 24 
   Europa 9 
   EEUU 2 
   Altres 1 
 

Com a observacions qualitatives, comentem que la major part de les informacions/atencions 
es van realitzar entre 00h i 2h, quan s'observa un augment del consum de tòxics i OHL.  

b. Indicadors segons activitats, sexe i nacionalitats 

Mitjançant les taules següents observem que  en 3 de les 4 activitats, les dones superen en 
nombre en totes les franges d'edat als homes, menys en la del Sopar Jove, en la qual observem 
que el nombre d'homes total és lleugerament superior al de dones, i que majoritàriament els 
homes es situen en 18-30 anys i les noies en -18 anys. 

SOPAR JOVE 
     

 
Dones Homes 

Edat -18 11 5 
  18-30 4 14 
  30+ 4 2 

TOTAL 19 21 

 
Franja d’edats  (16-60) (16-60) 

 

Nacionalitat Espanya 35 
  Amèrica Ll. 11 
  Europa 1 
  EEUU 2 
  Altres 0 
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CONCERT JOVE 

  
 

Dones Homes 
Edat -18 6 0 

  18-30 13 0 
  30+ 17 9 

TOTAL 36 9 

 
Franja d’edats (16-50) 

(30-40) 
 

Nacionalitat Espanya 28 
  Amèrica Ll. 12 
  Europa 4 
  EEUU 0 
  Altres 1 

 

SOPAR FM 
     

 
Dones Homes 

Edat -18 10 1 
  18-30 4 2 
  30+ 2 2 

TOTAL 16 5 

 
Franja d’edats  (16-35) (16-35) 

 

Nacionalitat Espanya 19 
  Amèrica Ll. 2 
  Europa 0 
  EEUU 0 
  Altres 0 

PICNIC ELECTRÒNIC 
    

 
Dones Homes 

Edat -18 4 1 
  18-30 12 3 
  30+ 27 1 

TOTAL 43 5 

 
Franja d’edats (11-70) (13-30) 

    Nacionalitat Espanya 36 
   Amèrica Ll. 8 
   Europa 4 
   EEUU 0 
   Altres 0 
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3. TORNS DELS RESPONSABLES DEL PROTOCOL A LA CARPA I A LA BARRA DURANT LA FESTA MAJOR (ABRIL 2017) 

Dates Horari Persones responsables del Protocol 
a la carpa (amb armilla) 

Persones responsables del Protocol 
a la barra (amb armilla) 

Divendres 21 d’abril 
Sopar Jove 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 
 

de 20 a 2h AM 

1 Psicòloga especialitzada en violència masclista  
i 1 psicòloga voluntària de l’Associació Hèlia 

Es van fer 3 torns d’horaris 
2 persones  de l’Associació Xarxa Dos Deu i  
3 persones de Joves del Poblet 

Dissabte 22 d’abril  
Concert Jove 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 

de 20 a 3h AM 

1 Psicòloga especialitzada en violència masclista  
i 1 psicòloga voluntària de l’Associació Hèlia 

Es van fer 3 torns d’horaris 
1 persones de l’Associació Xarxa Dos Deu i  
5 persones responsables de Joves del Poblet 

Divendres 28 d’abril 
Cercatasques 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 

 

No va haver-hi carpa ni suport de psicòlogues. 
No es va considerar activitat d’alt risc 
d’agressions masclistes. 
 

Es van fer càrrec del Protocol l’entitat de Joves 
del Poblet 

Dissabte 29 d’abril 
Sopar i ball FM 
Entitat organitzadora: 
Coordinadora d’Entitats de 21 a 2h AM 

1 Psicòloga especialitzada en violència masclista 
i 1 persona  del Guaret.  

Es van fer 3 torns d’horaris 
1 persona de l’Associació Xarxa Dos Deu, 
1 persona l’entitat ÒMNIUM Cultural 
Eixample, 
1 persona de Joves de Poblet (va fer 3 torns) 
1 persona de Joves del Poblet 
 

Diumenge 30 d’abril 
Pícnic electrònic 
Entitat organitzadora: Joves 
del Poblet 
 

de 12 a 19 h 

1 Psicòloga especialitzada en violència masclista 
i 1 persona  del Guaret. 

No va haver-hi barra 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES ATENCIONS I INFORMACIONS REALITZADES DURANT LA FESTA 
MAJOR (ABRIL 2017) 

Sopar Jove - Divendres 21 d’abril 

Descripció de les atencions realitzades: 

Durant l’activitat del Sopar Jove es va realitzar un total de 40 atencions: 4 acollides i 36 
informacions. 

Es va detectar un grup de 2 noies d’entre 16 i 17 anys de nacionalitat espanyola de les quals 
una en fuig plorant i una altra en resulta alterada. La psicòloga d'Hèlia acut a parlar amb la 
primera i la voluntària d'Hèlia amb la segona. La primera noia explica que es troba en procés 
de depressió. La psicòloga va fer contenció i va explorar si està essent atesa en algun servei de 
salut. Està en seguiment. La segona noia va expressar la seva preocupació per l'amiga. Les 
psicòlogues van informar respecte a recursos i van recordar que hi seran a la carpa si ho 
necessiten. Van fer observació del grup de noies durant la resta de temps. 

Les psicòlogues d’Hèlia van atendre a una menor que es trobava vomitant per ingesta 
d'alcohol. Van facilitar aigua i van assegurar que les amistats que l’acompanyessin  al domicili 
al no valorar la necessitat de contactar amb el telèfon 112. 

Descripció de les informacions:  

Pel que fa a les 36 informacions que es van donar, la majoria van ser sobre els serveis 
municipals  de Violència Masclista de Barcelona. També es va facilitar informació sobre el 
procés d’elaboració del Protocol.  

Acollida des de l’entitat organitzadora de l’activitat 

A l’acabar la festa, quan ja havien marxat les psicòlogues, des de Joves del Poblet, es va fer 
contenció, aplicant recomanacions del Protocol, a un grup de nois i noies dels Castellers 
Sagrada Família. Un noi homosexual d’aquesta entitat va ser agredit verbalment  per un grup 
d’amics. Va venir la Guàrdia Urbana 

Concert Jove - Dissabte 22 d’abril 

Aquesta nit es va fer un total de 45 atencions: 1 acollida i 44 informacions. 

L’acollida va ser a una noia de 16 anys de nacionalitat espanyola.  

Descripció de l’acollida: es va observar observem durant força estona un grup mixta 
d'adolescents que es troben darrera la carpa. Actituds sexualitzades i fent crida d'atenció. Les 
psicòlogues van informar a dues noies joves, llencen els tríptics. A un moment determinat van 
sentir com una d'aquestes joves va dir que ha estat agredida. Van acudir i explorar. La noia  riu, 
les amigues diuen que menteix. Van preguntar a joves que eren a prop, ells van explicar que 
ambdós discutien, que han aturat la discussió i que elles han fet fora el noi. La jove no vol 
parlar, les psicòlogues  informen que seran a la carpa en cas necessari. 
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Durant aquell vespre es van donar moltes xapes i es va seguir informant sobre serveis 
municipals i també sobre el voluntariat a l’Associació Hèlia. 

Quan Joves del Poblet, entitat que organitzava l’acte, estava recollint es van apropar a la barra 
3 noies dient que a una d’elles li havien fet una agressió  (tocament). L’entitat va donar suport 
aplicant el Protocol  la noia i van anar a trobar-se amb els nois que ja havien marxat. 

Un cop va acabar el concert de la Festa Major Jove de Sagrada Família (després de les 2 de la 
matinada), una dona trans va patir una agressió al Parc de la Sagrada Família (una zona més 
fosca i amb poca afluència de gent a un carrer de la zona de concerts) per part d’un grup de 
joves, que la van intimidar i increpar verbalment i també físicament.  

Algunes persones, entre elles algunes membres de la Crida LGBTI que van saber que s’estava 
produint aquell fet, van poder intervenir per aturar l’agressió transfòbica i donar suport i 
assistència a la persona agredida, que després de la commoció i els nervis del moment, ha 
decidit denunciar els fets. No es va fer cap intervenció des del Protocol ja que no es tenia 
coneixement del fet que estava passant en un lloc diferent del concert. Aquest fet justifica 
poder tenir recursos per disposar d’una parella itinerant. 

Davant d’aquest fet, la Crida LGBTI i Joves del Poblet van denunciar la LGBTI-fòbia que 
continua manifestant-se en multitud de situacions del nostre dia a dia, també a l’espai públics i 
en entorns d’oci i festes populars. Cal que visibilitzem les agressions, que establim protocols i 
xarxes de suport per reforçar la prevenció i la vigilància i, sobretot, cal que ens 
corresponsabilitzem i donem una resposta col·lectiva a aquestes violències i acabem amb la 
impunitat. 

Posteriorment d’aquesta agressió es va escriure un comunicat denunciant aquest fet.  

Cercatasques – Divendres 28 d’abril 

L’entitat que organitzava l’activitat es va fer càrrec d’aplicar el Protocol sense suport de 
l’Associació Xarxa Dos Deu i sense la presència de les psicòlogues. No va haver hi cap 
incidència. 

Sopar i ball Festa Major - Dissabte 29 d’abril 

Durant la nit del sopar de Festa Major es va portar a terme un total de 21 atencions. Totes van 
ser informacions.  

La majoria d’informació que es va demanar sobre els recursos disponibles d’atenció a les 
dones que pateixen o han patit violència masclista. També es va preguntar bastant pels tallers 
del PIAD.  

Pícnic Electrònic - Diumenge 30 d’abril 

Es va realitzar un total de 48 intervencions. Totes aquestes van ser informacions, 26 
d’aquestes  van ser a través de l’actuació de la psicòloga (que va sortir de la carpa per anar a 
informar). La majoria d’informacions van ser sobre els serveis disponibles de Violència 
Masclista a Barcelona.  
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5. PUNTS FORTS DEL PROTOCOL 
 

• S’ha aconseguit posar en marxa un Procotol contra les agressions masclistes, durant la 
Festa Major de la Sagrada Família del mes d’abril, amb el suport de psicòlogues 
especialistes en aquest àmbit. Aquesta figura ha sigut imprescindible per portar a 
terme el Protocol: ha donat seguretat, professionalitat, s’ha pogut atendre i donar 
informació adequada a les necessitats de les persones que s’adrecen al punt 
d’informació, etc. 

• Aquest projecte s’ha treballat des de la vessant comunitària amb la participació de 
diferents agents del territori i amb la col·laboració de 10 entitats del barri de perfils 
molt diferent. 

• S’han generat noves relacions i vincles entre les entitats que han participat en el 
projecte.  

• S’han fet dos sessions de formació amb les entitats que formem part del grup de 
treball. Els continguts de la primera sessió es van centrar al voltant de la perspectiva 
de gènere (aquesta formació era important per transmetre la necessitat d’elaborar el 
Protocol). La segona sessió va consistir en un taller de roll playing per poder arribar a 
consensuar, entre els membres del grup de treball, les línies d’actuació del Protocol. 

• Des de l’Ajuntament de Barcelona, districte de l’Eixample ens han donat suport logístic 
i ens han proporcionat materials per poder portar a terme el Protocol. També hem 
estat coordinats amb Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. 

• La Comissió encarregada de la música ha funcionat molt bé. S’ha fet una feina prèvia 
per veure si les cançons eren coherents amb el Protocol. 

5. PROPOSTES DE MILLORA 
Una vegada ha passat la Festa Major, s’han realitzat diverses reunions de valoració i avaluació 
sobre l’aplicació del Protocol durant les activitats d’alt risc de Festa Major. De les reunions amb 
les diverses entitats implicades (principalment: Associació Xarxa Dos Deu, Associació Hèlia i 
Joves del Poblet) hem extret una sèrie de propostes de millora: 

1. Donar més visibilitat a la carpa: pensar millor un lloc estratègic on posar-la, posar-hi 
una pancarta gran... 

2. Existència d’una parella itinerant que pugui anar per dins i fora de la zona de festa fent 
tasques de sensibilització i atenció si fes falta. 

3. Que la barra reparteixi tríptics de la Campanya Barcelona Antimasclista + beguda i que 
pugui també informar a la gent de l’existència del Protocol. 

4. Informar des de l’escenari (entre concert i concert) de l’existència del Protocol i de la 
carpa (punt d’informació i d’acollida) i que s’indiqui on està ubicada. 

5. Més treball amb les entitats: 
a. organització: torns, traspàs de material entre actes,  manifest, falca... 
b. formació: elaboració i aplicació del Protocol 
c. cohesió: necessitat de conèixer-se, fer tallers previs conjuntament i així poder 

treballar millor el dia de les activitats 
6. Una vegada s’acaba la festa és quan més es donen situacions d’agressions Proposta 

que la carpa es pugui quedar 1 hora o més una vegada s’acaba la festa. 


