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CONVOCATÒRIES PER PARTICIPANTS I PUNT D’INSCRIPCIÓ
Divendres de 19 a 21:30h al terreny d’acampada.
Dissabte de 9 a 10h al terreny d’acampada.
Dissabte a partir de les 11h, fora d’horari, a la paradeta d’Esplac.
És obligatori acreditar-se a l’arribar a la trobada per poder participar a les activitats i entrar al terreny
d’acampada!

INSCRIPCIONS
Quan realitzis la teva inscripció presencial a la trobada, se t’entregarà:
Una identificació que has de dur posada tot el cap de setmana per poder participar a les activitats, juntament
amb el Passaport de la Monifesta’t*.
Una polsera de la Monifesta’t.
Un got, en cas que l’hagis demanat.
Els tiquets pels àpats.
Si ets menor d’edat, entrega la teva autorització signada en el moment de la inscripció.

*Passaport de la Monifesta’t
Amb la identificació, rebràs el teu Passaport de la Monifesta’t, que et permetrà participar en un concurs en el que
sortejarem una dessuadora d’Esplac. Només podràs participar si has assistit a totes les formacions o tallers als
que t’has inscrit i, per tant, el teu Passaport està ple.
Quan tinguis totes les activitats marcades, porta-la a la Paradeta d’Esplac i entra en concurs!
Exemple de passaport:

PROGRAMA GENERAL DE LA TROBADA

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE DISSABTE

En 
aques
t
enllaç, podras llegir-ho millor :)

MAPA DE LA TROBADA
En
aquest mapa
,
podràs identificar el lloc on es realitzarà cada activitat de la Monifesta’t. Com pots veure, l’opció
predeterminada (“Pla A”), és aquella que et marca els espais que utilitzarem si fa bon temps. En cas de pluja, has
de seleccionar l’opció “Pla B Pluja” i podràs veure les localitzacions on es realitzaran les activitats si el temps no
ens acompanya.

ÀPATS
Els àpats que tens inclosos són:
1) L’esmorzar d’aquells dies en què et quedes a dormir
2) El dinar de diumenge.
Per tant, la resta d’àpats, els has de dur tu. Pots menjar tant pel poble com al terreny d’acampada.
Tal i com marca la Carta de gestió responsable de recursos d’Esplac, tots els àpats són vegetarians i no d
onarem
vaixella
. Així que recorda portar els teus propis plats, coberts i got.

TRANSPORT
Si has demanat transport a càrrec d’Esplac, has rebut un correu informant-te de quin mitjà de transport has
d’agafar, en quin horari, i com es fa el repartiment de bitllets (si s’escau).
Pel que fa als bitllets, és molt important que, tant si estan gastats com si no, en acabar la trobada els retornis a la
teva Coordinadora de Projectes de Sector perquè els necessitarem per justificar les subvencions amb les que
cobrim les despeses de la trobada.
Si vens amb cotxe particular, al mapa de la trobada pots trobar indicat un aparcament. Si el trobes ple, fes un
tomb per la zona, ja veuràs com trobes lloc amb facilitat!

ACAMPADA
Acamparem durant tot el cap de setmana i, per tant, tu i les teves companyes heu de portar la tenda i tot el
material que calgui per dormir.
En arribar se us assignarà una o diverses parcel·les perquè pugueu plantar les tendes.
Et demanem que 
porteu tendes el màxim de grans possibles i les ompliu al màxim per assegurar que hi hagi espai
per tothom.

Atenció!

No deixis objectes de valor a les tendes!
El terreny d’acampada estarà obert el divendres i el dissabte les 24h del dia. Durant el dia, hi haurà membres
de l’equip d’organització vigilant, però a partir de l’hora en que acaben les activitats, el terreny queda sense
vigilància per part de l’equip d’organització.
Al terreny només s’hi podrà accedir amb la identificació de la trobada. Porta-la sempre a sobre!

Punt d’aigua, lavabos i dutxes
També et recomanem que portis alguna garrafa d’aigua i estris de neteja, perquè habilitarem un punt d’aigua on
podràs fregar els plats i gots.
Al terreny d’acampada hi haurà lavabos i dutxes.

Si vens en furgoneta...
Si vens en furgoneta, has de buscar un lloc on aparcar-la. Al mapa indiquem un pàrquing prop del terreny
d’acampada amb força places.

FOC DE CAMP
Divendres al vespre farem una gran foguera i les monis podreu dur les vostres guitarres i cançoners per tocar-hi a
la vora.

TALLERS I FORMACIONS
No faltis als tallers que t’has inscrit!
Celebrem la Monifesta’t per passar-ho d’allò més bé, conèixer altres monitores, fer xarxa i, també, per
formar-nos! Tots els tallers i formacions són d’allò més interessants i t’ajudaran a créixer com a monitora i com a
persona.
Vinga, no hi faltis! ;)

Quins tallers faràs?
Vas rebre un correu el dia 15/03 on et confirmàvem a quines formacions i tallers t’has inscrit.
Si algun dels tallers als que volies assistir no figura entre el llistat que t’hem enviat, és per algun dels següents
motius:
1) Quan et vas apuntar les places ja estaven plenes, i tot i que ho hem intentat, no n’hem pogut ampliar més.
2) T’has apuntat a un taller no mixte i no formes part del públic objectiu.
3) Les talleristes finalment han hagut d’anul·lar-lo.

A quina hora i on?
Els tallers on finalment tens apareixen a la teva guia personalitzada o a la identificació.
Si tens qualsevol dubte sobre aquests pots anar a la paradeta d’Esplac, a la Rambla, el dissabte al matí i
t’ajudarem a buscar-ne un altre.
El lloc on és cada taller el podràs trobar als cartells que hi ha penjats al terreny d’acampada. Apunta-t’ho a
l’arribar!

Per entrar als tallers….
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Has de dur la identificació posada.
No podràs entrar a tallers en els que no t’has inscrit!
Porta el material que t’hem demanat pel taller, si s’escau.
Signa l’assistència quan arribis.
Recorda demanar que et marquin el passaport per entrar a concurs!
I, sobretot… Sigues puntual!

PARADETES
Durant tot els dissabte, matí i tarda, moltes organitzacions i associacions amigues venen a exposar els seus
projectes. Acosta’t a la Fira que tindrà lloc a la Rambla del Vendrell i coneix projectes socialment compromesos i
transformadors! Al programa d’activitats de dissabte pots trobar-los tots!

JOCS A CÀRREC DELS SECTORS
Des dels Sectors Geogràfics d’Esplac s’han preparat alguns jocs i activitats d’allò més divertides! Si tens ganes
de conèixer monitores i monitors del teu sector o d’altres, aquesta és una oportunitat molt bona!
Consulta al programa a quina hora comencen els jocs o bé acosta’t a la Rambla, ja que aquest serà el punt de
partida de tots i també podràs trobar-los anunciats a qualsevol hora.

BIBLIOTECA HUMANA
Tens ganes de tenir una conversa d’allò més interessant amb persones que han tingut experiències molt diferents
a les teves?
Vols poder parlar en un ambient distès amb persones refugiades, persones que han viscut situacions extremes,
persones que han fet el trànsit de gènere, persones que han fet la volta al món, que han iniciat projectes

socialment transformadors tant aquí a Catalunya com a altres indrets del planeta, víctimes de casos de repressió,
etc?
Acosta’t a la biblioteca humana! Consulta el catàleg de llibres i demana-li torn, a la persona bibliotecària que
serà a la zona, per parlar amb algú!

PARADETA D’ESPLAC
Coneixes tots els projectes que duem a terme a Esplac? T'agradaria informar-te sobre els grups de treball? Vols
conèixer els recursos que et podem oferir per millorar la teva tasca com a monitora? Apropa't a la nostra
paradeta!

HELP DESK DE L’ERA
Ja coneixes com funciona l’Era, la nova intranet d’Esplac? Tens dificultats per introduir les dades de l’esplai, els
infants o les monitores? No saps introduir activitats de campaments, colònies o rutes? T’agradaria proposar
millores per l’Era?
Acosta’t a la paradeta d’Esplac i soluciona-ho amb nosaltres!

SERIGRAFIA LA TEVA SAMARRETA DE LA MONIFESTA’T!
Vols una samarreta de la Monifesta't?Acosta't al pati de l'Escola Àngel Guimerà i estampa la teva!
Obrirem torns d’estampació de samarretes a hores concretes:
1) a les 11h
2) a les 13h
3) a les 16h
4) a les 18h
S’aniran estampant samarretes fins que s’acabi la cua.

BANC DEL TEMPS DELS ESPLAIS
Passa't pel Banc del Temps, un expositor en el que els esplais podeu "demanar" o "oferir" el que vulgueu. Creem
xarxa de suport mutu entre els esplais!

COMPARTIM MODELS! INTERCANVIEM CONEIXEMENT ENTRE ELS
ESPLAIS
Si tens curiositat per saber com els altres esplais gestionen qüestions pedagògiques i organitzatives del dia a dia
de l'esplai i de la nostra tasca com a monitores, participa a l’activitat!

CONCERT

ACTE UNITARI
El diumenge al matí el destinarem a preparar l’acte unitari: el moment culminant de la trobada. És on farem un
gran acte en el que reivindicarem que la nostra tasca com a monitores i monitors és essencial i necessària per a la
societat on vivim! Per fer-ho, primer haurem de preparar-la. A continuació, t’expliquem el que hauràs de fer, pas
a pas:
1.
Ves a l’espai reservat per al teu sector.
- A la Rambla: Sector Ripollès, Osona i Moianès; Sector Girona i Sector Camp de Tarragona
- Al pati de l’Escola Àngel Guimerà: Sector Barcelona i Sector Barcelonès Nord
- A la Plaça de la Sardana: Sector Penedès, Garraf i Anoia i Sector Vallès Oriental.
- Al Parc del Monument als Castellers: Sector Maresme i Sector Bages Berguedà
- A la Plaça Nova: Sector Vallès Occidental
- Al davant dels jutjats (Carrer Aleixandre Cirici i Pellicer): Sector Baix Llobregat
Al mapa, podeu veure cada espai!
2.Un cop allà, heu d’agafar el material del vostre sector, repartir-vos-el i separar-vos per esplais.
3.Veuràs que teniu pack de material. Has de localitzar els fulls de paper de seda i tallar-los (amb cura, ja que es
trenquen amb molta facilitat) fent tires de 5 x 50 cm aprox (uns 4 dits d’amplada x 1 braç de llargada), de manera
que cada monitora tingui una tira pròpia.
4
. Primer de tot has de reflexionar de manera individual al voltant de les següents preguntes:
Com és el món que persegueixes?
Com contribueix l’esplai a que aquest món es faci una mica més realitat?
5. 
Quan ho hagis fet, has de concretar-ho en una única frase que respongui a:
Perseguim un món____________________ . _____________ construïm el món que volem!
Exemple 1: Perseguim un mónsense desigualtats. Estimant construïm el món que volem!
Exemple 2: Perseguim un mónmés inclusiu. Convivint construïm el món que volem!
6. 
Seu amb la resta de monitores del teu esplai i expliqueu quina ha estat la frase escollida per cadascun i per què.
Després, de manera consensuada, haureu de triar quina frase creieu que és la que us representa millor. Pot ser
una de les que ja porteu escrites, o una de nova que aculli les idees de totes, però (IMPORTANT), ha de seguir
l’estructura que us hem comentat abans.
7.Quan ja tingueu la frase de l’esplai clara, agafeu dues cartolines del mateix color. Aleshores, heu d’escriure-hi,
de manera creativa, dos conceptes: un en cada cartolina.
Per exemple, per la frase: Perseguim un mónsense desigualtats. Estimant construïm el món que volem!
Escriureu “sense desigualtats” en una cartolina i “Estimant” a l’altra.
Per tant, és important que el primer concepte respongui a la pregunta Com és el món utòpic que perseguim?, i que
el segon concepte sigui un verb en gerundi.
8.Quan tots els esplais ja tingueu les cartolines fetes, tocarà seleccionar quines seran les que formaran part del
cartell final de la Monifesta’t. Com? A través d’un joc eliminatori entre tot el sector: un macro pedra-paper-tisores.
Jugar-hi és ben fàcil:
Agafarem una parella qualsevol i competirem a pedra paper i tisora (al millor de 3 tirades). Qui guanya, segueix
jugant. Qui perd, s’ha de posar al seu radere i animar-la. I així successivament. Si perd una persona que ja tenia
força animadores, tant ella com tota la cua d’animadores passaran a animar a la nova guanyadora. Al final,
quedarà una competició entre dues persones, amb una cua gegant de gent animant-les. Finalment, només
quedarà una persona guanyadora.
10. 
Quan el joc s’acabi:
1. Si formes part de l’esplai que ha guanyat el joc: Has d’agafar 2 coses:
- La teva cinta amb la frase escrita

-

Les dues cartolines de l’esplai. Haureu d’assegurar-vos de portar-les a la Plaça de la Sardana.
Allà, quan cridin el teu sector, hauràs de dur-les i enganxar-les a la pancarta.
2. Si no has guanyat el joc:
- Agafa la teva cinta
11
. Dirigeix-te a la Plaça de la Sardana, amb la teva cinta. Un cop hi arribis, espera amb el teu sector a que
comenci l’acte.
12. 
Quan sentis que criden el teu sector, apropa’t al domo i penja la cinta on has escrit la teva utopia.
Si ets la persona que portes les cartolines del teu sector, has d’apropar-te a la pancarta, on membres de
l’organització t’indicaran on has d’enganxar-les.
14.Espera a que tots els sectors hagin penjat la cinta i la cartolina. Tingues paciència!
15.Somriu molt fort a la fotografia final!

DINAR DE DIUMENGE
Farem 
dinar popular vegetarià! Recorda dur el teu plat i coberts.

ANIMACIÓ DE SOBRETAULA

________________________________

QUÈ HAS DE DUR A LA MOTXILLA?

Aquí et deixem l’enllaç a l’Autorització per menorsd’edat.

CONSUMEIX A LA BARRA!
Els esplais GMM i Kasperle gestionaran la barra de la Monifesta’t! Consumeix per col·laborar amb els seus
projectes!
La barra estarà situada:
1) Divendres: a la zona de la foguera
2) Dissabte matí i tarda: a la Rambla
3) Dissabte nit: a la zona del concert
4) Diumenge, després de dinar: a la zona del concert de sobretaula

ACORDS DE CONVIVÈNCIA
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

Si t’has perdut o has perdut alguna cosa, hi haurà un punt d’informació i de recollida d’objectes perduts a
l’escola Àngel Guimerà.
El terreny d’acampada estarà obert 24h. Durant el dia hi haurà gent de l’equip d’organització vigilant
mentre es fan activitats. A partir de l’hora de fi d’activitats no hi haurà membres de l’organització vigilant
el recinte. Et recomanem que no deixis objectes de valor a la tenda.
Al terreny d’acampada només s’hi podrà accedir si portes acreditació, així que no oblidis dur sempre la
teva identificació a sobre!
Pots anar a dormir a l’hora que vulguis: el terreny estarà obert. Recorda no fer soroll i respectar el
descans de les altres monis quan entris.
Pots menjar al terreny d’acampada o bé en qualsevol altre lloc del poble.
Participa als tallers i formacions als que t’has inscrit. Hem vingut a gaudir i formar-nos per créixer
personalment i com a monitores!
La passada Monifesta’t l’equip d’organització va haver de passar moltes hores recollint brossa del
concert. No voldríem que torni a passar, així que recorda llençar les teves deixalles al contenidor
corresponent.
L’última Esplaiada es va reciclar molt malament... Molta vaixella i safates que eren compostables es van
llençar al contenidor groc. Si us plau, posa atenció a l’hora de reciclar. Reduim petjada!
Si fumes, llença les burilles als cendrers que ha posat l’organització o bé, guarda-les i llença-les tu
mateixa. Recorda que està prohibit fumar al terreny d’acampada i a la resta d’equipaments públics
(escola i centre cívic).
Consumeix a la barra i col·labora amb els projectes de l’esplai GMM i Kasperle!
Recorda que les membres de l’organització vetllarem per a què tot funcioni, però no som monis de monis:
us volem actives i participatives! :)

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
Incidències
sanitàries

En cas d’incidència:
Si és una ferida o malestar lleu, les monis ens en farem càrrec:
● Entenem com a ferida lleu una rascada, un tall o un mal de panxa.
● Si el malestar és lleu però creiem que la persona necessita un espai on descansar el
podem portar a la nostra tenda.
● Al terreny d’acampada també trobareu una farmaciola si la necessiteu.
Si es tracta d’una ferida, malestar o cop amb necessitat d’atenció mèdica:
● Si la persona es pot desplaçar pel seu propi peu; l’acompanyarem (una de les
seves monis) a l’ambulància o al CAP, informant prèviament a una membre de
l’organització. També, si es requereix de desplaçament a l’Hospital.
● Si la moni no pot desplaçar-se pel seu propi peu: trucarem una ambulància perquè ens
vingui a buscar i avisarem a algun membre de l’organització.

Trobem un
objecte perdut

El portem al centre de l’equip d’organització, a l’escola Àngel Guimerà.

En cas de pluja

L’organització avisarà quan s’activa el Pla B i on ens hem de dirigir. Sobretot, tranquil·litat
en la gestió del moment!

Emergències

En cas de robatoris, accidents, agressions, incendis i emergències mèdiques:
1. Truquem en Xavi Planas per informar-lo i valorar la gravetat de l’emergència.
2. Si ho considerem necessari, truquem al 112.

Agressions
discriminatòries

Consulteu el protocol a continuació.

PROTOCOL CONTRA AGRESSIONS
DISCRIMINATÒRIES

1. INTRODUCCIÓ: PROTOCOL CONTRA AGRESSIONS
DISCRIMINATÒRIES A LA MONIFESTA’T!1
Aquest protocol neix de la voluntat de fer, de la Monifesta’t un espai segur i lliure d’agressions
discriminatòries de caire masclista, LGTBIQ+fòbiques i racistes.
Entenem les festes juvenils, 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. La
Monifesta’t, tot i ser un espai de confluència entre persones que treballem diàriament per la transformació social,
malauradament no deixem de ser un reflex de la societat en la qual vivim.
Una agressió succeeix quan una persona se sent agredida. Cadascú té els seus límits, els quals són
variables en funció de les vivències de cada persona. No és legítim qüestionar els límits de l’altra. També
hem de tenir en compte que totes podem ser agresores i traspassar els límits de l’altra persona, ja que
aquests són subjectius.

1.1. Tipus d’agressions:
TIPOLOGIA
Violència simbòlica

MANIFESTACIONS

●

Exhibició de símbols sexistes ofensius
Exhibició d’imatges ofensives i/o vexatòries de les dones i de les persones
homosexuals, trans i racialitzades
Músiques que inciten a la violència masclista i a l’odi per qüestions de gènere,
homofòbia, transfòbia i racisme
Ocupació de l’espai

Violència
psicològica

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Insultar
Escridassar
Burles i bromes sexistes, lgtbiq+fòbiques i racistes
Jutjar la vida sexo-afectiva i/o l’aparença
Menysprear
Amenaçar
Fer xantatge
Amenaçar de mort
Amenaçar amb el suïcidi

Violència verbal

●
●

●
●

Ús de llenguatge sexista
Comentaris ofensius i/o degradants en relació a la identitat de gènere i/o
l’opció afectiva-sexual
Abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil com insults, burles,
comentaris despectius sobre la persona i/o col·lectiu
Comentaris indesitjats sobre l’aspecte físic o el cos
Al·lusions de caràcter sexual no desitjades

●
●

Colpejar objectes
Cosificar

●
●
●

●

Violència ambiental

Aquest text està escrit utilitzant el femení com a plural col·lectiu referit a persones, sense fer cap distinció pel
seu gènere
.
1

●
●
●
●
●

Colpejar fort o llançar objectes
Aïllar
Cremar objectes
Fer mal a les persones estimades
Fer mal a mascotes

Violència física

●
●
●
●
●
●
●
●

Formes no benvingudes de contacte físic
Donar empentes
Immobilitzar i/o arraconar
Escopir
Estirar dels cabells
Perseguir
Comps de puny/ peu
Agafar pel coll

Violència sexual

●

Tocaments no desitjats que incomodin, violentin o no agradin a la persona o
grup que els pateix
Intents d’agressions sexuals i/o violacions
Bavossejar
Mirades o comentaris sexuals no desitjats
Assetjament per l’opció sexual
Imposar pràctiques sexuals no segures
Exhibició sexual
Violació (no només penetració)
Xantatge i amenaça per pràctiques sexuals

●
●
●
●
●
●
●
●

Així doncs, el tipus d’agressions que volem erradicar 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.
Que se’t discrimini per la teva ètnia i/o procedència és una agressió.
Que hagis de justificar la teva identitat sexual i de gènere és una agressió.
No poder expressar lliurement la teva sexualitat és una agressió.

És per això que 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.
Tenint en compte que en aquest protocol ens hem centrat en la prevenció d’agressions discriminatòries de
caire LGTBIQ+òfob, masclista i racista, hem valorat necessari que les persones que formen part dels
col·lectius oprimits siguin les que apliquin el protocol. D’aquesta manera fomentem l’empoderament tan
personal com social. Entenem que les persones que gaudeixen d’uns privilegis per la seva condició no formen
part de la comissió per reivindicar la falta de protagonisme d’aquests.

(*) Es planteja la possibilitat de fer un “Punt Negre” en el cas que hi hagi homes CisHeteros que vulguin participar
del protocol. Aquest, serà un espai on les persones es puguin informar sobre les agressions i expressar si n’han
fet alguna, no ho saben o creuen que ho han fet.

2. PREVENCIÓ D’AGRESSIONS
2.1. Comunicació amb l’organització de la Monifesta’t
És necessari contactar amb l’equip d’organització de la Monifesta’t per demanar implicació
, ja que
considerem que les festes segures són cosa de totes. L’objectiu d’aquesta comunicació és prevenir
situacions no inclusives, degradants, humiliants que vinguin donades per la pròpia organització de la
festa, com ara la música, cartells informatius repartits per l’espai o falques.
El dia 10 de març, es farà extensible aquest protocol en una reunió que es farà amb tot l’equip
d’organització de la Monifesta’t. A més a més, els dies 1
 2, 22 i 29 de març es farà una formació del
protocol amb totes aquelles persones que participaran del punt lila durant la Monifesta`t. El dia 22 es
repartiran els torns.

2.2. Difusió de material
•

Armilla reflectant per visualitzar les persones de referència a les quals acudir en cas d’agressió.

•

Cartells generals (per fer difusió del protocol).

•

Targeta amb el correu electrònic de la comissió de gènere (genere@esplac.cat) 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-se 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 En el cas que divendres a la nit hi hagi hagut una agressió, aquesta es denunciarà per
megafonia el dissabte abans del concert. El mateix es farà el diumenge si l’agressió va tenir lloc
dissabte. Si l’agressió és considerada greu, es prendran les mesures necessàries.

(*) En el cas que l’agredida ho demani o l’agressió sigui considerada molt greu, la música sí que es
pararà i s’informarà dels fets.
o

Xiulets: en cas que haguem de fer fora de la festa a la persona i s’hi oposi violentament.

3. ESPAIS SEGURS
Per poder aconseguir que la Monifesta’t sigui un lloc còmode 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 referència, Punt Lila, on podran accedir fàcilment les persones que han patit una agressió
discriminatòria. Allà hi haurà les persones encarregades d’engegar el protocol (dels col·lectius prèviament
esmentats).
També hi haurà un segon espai allunyat de la zona de festa i més tranquil per a poder parlar amb la persona
agredida, aquest serà en un carrer estret que hi haurà al costat del punt lila.
Si la persona agredida vol continuar de festa de manera segura es poden oferir els voltants del punt de
referència 
en tant que és un espai visualment confortable.

3.1. Personal de la barra
El personal de la barra pot detectar per elles mateixes o bé rebre la demanda d’ajuda per part de la
persona agredida o algú del seu entorn. En aquest cas és important tenir en compte que:
●
●

Cal generar un espai de seguretat per a la persona agredida.
Si aquesta vol ajuda, derivar a la gent del punt lila per activar el protocol.

● Si no vol ajuda, avisar a la gent del punt lila perquè estiguin al cas.

4. PROCEDIMENT PER A LA PERSONA AGREDIDA2
Aquests són els casos generals contemplats a partir dels quals s’iniciarà el protocol:

4.1. És la mateixa persona agredida la que s’acosta al punt de
referència:
●
●
●

●

Acompanyar-la fins a un espai segur (carrer estret al costat del punt lila) 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 les
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 què la persona agredida continuï còmoda a la festa.
○ Donar-li a l’agredida la possibilitat que nosaltres tinguem controlada la persona agressora.
○ 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 si és el cas.
○ Parar la música, posar la falca o comunicar el fet per megafonia en el cas que parlar no sigui suficient,
sempre tenint en compte la voluntat de la persona agredida o la gravetat de l’agressió.
○ Fer fora de la festa a la persona agressora en cas que no es responsabilitzi dels seus actes o en cas
que reincideixi.
* Si la persona agressora no ha estat identificada, s’ofereix l’espai segur al voltant del punt de referència.

4.2. Tenim coneixement d’actituds discriminatòries però alienament a
les persones agredides
Si ens avisen o observem una situació d’agressió, sempre cal actuar i, per tant, activar el protocol.
Però per actuar d’una forma eficient, efectiva i evitar empitjorar la situació cal tenir en compte els diversos
circuits que aquest protocol contempla.
1. Observar i medir el risc de la situació
● Si valorem que la situació ho requereix, abans d’apropar-nos trucarem als números dels
contactes d’urgències.

2

Mirar la infografia al final de l’apartat de protocol.

●
●

Si no, ens apropem a la persona agredida. És important no anar-hi només una persona, el
recomanable és anar-hi dues.
És important observar bé la situació i la persona agressora, per si calgués identificar-la
posteriorment. 3

2. Oferir ajuda
En aquesta situació és important remarcar que sempre ha de ser la persona agredida qui ho
reconegui com una agressió. Per tant, les persones que hagin contactat amb l’agredida sempre hauran
de contextualitzar la situació després de l’avís.
* S’intentarà parlar amb la persona que ha patit aquestes actituds discriminatòries per saber si les
identifica com a agressions.
* Si la persona diu que NO vol ajuda, no insistirem. És important respectar la seva decisió i la manera
com vol donar resposta a l’agressió. Ens retirarem però sense deixar d’observar i estar pendents
de la situació.
◦ Si se sent agredida, i diu que SÍ que vol ajuda, seguirem amb els passos del punt 4.1 del protocol.
◦ Si no se sent agredida:
▪ Expliquem què són les actituds i les agressions sexistes, LGTBIQ+fòbiques i racistes
(corresponent a cada cas) i el protocol que s’ha construït per parar-les.
▪ Oferim informació d’on pot anar si en un moment posterior a l’agressió, sí que se sent agredida
per la mateixa.
▪ Donem una targeta amb el correu electrònic de gènere (genere@esplac.cat) per si en un futur vol
contactar amb nosaltres.
▪ Es controla a l’agressora per identificar si ha tingut un comportament discriminatori 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 discriminatòria és
identificada i es contacta amb ella SEMPRE S’HAN DE RESPECTAR LES
SEVES DECISIONS PER DAVANT DE LES NOSTRES VALORACIONS.

5. PROCEDIMENT PER A LA PERSONA AGRESSORA
Sempre actuarem en concordança amb el que hagi dit l’agredida. Excepte en el cas d’un comportament
sistemàtic explicitat en el punt anterior.
*

Les persones que s’adreçaran a parlar amb qui comet l’agressió seran sempre, en la mesura del possible,
noies, independentment del gènere de la persona agressora.

5.1. 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 (carrer al costat del
punt lila)
. Segons la seva resposta:

3

Extret del protocol contra les agressions sexistes en espais de festa de Granollers.

Accepta desplaçar-se i venir: Expliquem la situació que s’ha donat i actuem en funció del que ens
hagi demanat l’agredida (amb la participació d’aquesta 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 correu
electrònic (genere@esplac.cat) 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:
◦

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

S’informa a l’agredida i se li tornen a plantejar els passos que pot seguir, en cas que en un primer
moment no els hagi volgut efectuar (3.1.).

*
Entre cada pas hi haurà una comunicació directa entre l’agredida i la comissió.

5.2. 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 a llegir el manifest (i aprofitem per fer difusió del grup
de suport a les agredides).

5.3. 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.

5.4. 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 se sent còmode si hi segueix present. Si
quan li demanem que marxi,
- Accepta
. Només caldrà notificar el fet públicament el dia següent als fets (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,
disposarem del suport d’una pancarta i també d’un megàfon. Aleshores ens hauríem de quedar una
estona al voltant de l’accés de la festa.

5.5. 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-la.
* No es tolerarà que gent del grup de suport es posi agressiva.

6. DIRIGENTS I TÈCNIQUES D’ESPLAC
En el cas que l’agressió hagi estat produïda per alguna d’aquestes persones, s’activarà el protocol i la
Comissió de Compliment.

7. MENORS D’EDAT
Els casos que impliquin menors d’edat es gestionaran de la mateixa manera que els altres.

8. DESPRÉS DE LA MONIFESTA’T
Juntament amb el formulari de valoració de la Monifesta’t s’inclourà un enllaç per tal que les participants a la
trobada puguin valorar el punt lila i el punt negre de manera anònima, i explicar o denunciar totes aquelles coses
que no van fer in situ.
-

A part del formulari, també es deixarà a disposició de totes les persones el correu electrònic de gènere
(
genere@esplac.cat). Per tal que ens ho enviin aquí si ho prefereixen.
En el cas que es denunciï una agressió mitjançant aquestes vies, i sapiguem qui és la persona agressora,
ens posarem en contacte amb ella mitjançant correu, per fer-li saber que una persona es va sentir
agredida per ella. Seguidament també li oferirem tallers, formacions i recursos per poder treballar-ho
perquè no torni a passar.

9. MATERIALS A DISPOSAR4
-

4

Full d’actuació penjat a les barres.
Protocol imprès a cada barra.
Document d’agressions per les barres.
Gravacions diverses per a la difusió del protocol i per a les falques informatives.
Cartells i pancartes per difondre el missatge que volem transmetre.
Fitxa amb els telèfons dels diferents serveis per atendre les necessitats de les persones agredides.
Preservatius
Diverses fotocòpies del protocol sencer.
Requadre pel punt lila
Walkie-talkies
Armilla reflectant
Xiulets

A l’apartat d’annexos es posarà un model del tipus de documents que anomenem.

