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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
A la Conlloga Muixeranga de Castelló som conscients del greu problema
que comporten les agressions sexistes en qualsevol dels espais de la
nostra societat. Per aquest motiu, la Comissió Feminista ha acordat
elaborar un Protocol d’actuació contra les agressions sexistes.
Amb aquest protocol, la Conlloga Muixeranga de Castelló assumim el
compromís d’instaurar punts violeta a les activitats que organitzem amb
l’objectiu de garantir que siguen un espai segur, lliure de violència
masclista i on totes les persones participants mostren una actitud de
respecte.
L’objectiu dels punts violeta és oferir llocs segurs d’informació, recepció,
assessorament i sensibilització, per poder donar resposta a qualsevol
persona que es trobe en una situació de violència sexista.
Aquest protocol estableix les pautes d’actuació de les persones que es
troben als punts violeta.
També volem fer palès que les agressions sexistes, malauradament, estan
incorporades a la nostra vida com a part de la cultura d’oci i, en moltes
ocasions, són percebudes com normals i inevitables. Això dificulta que
tinguem la convicció que aquestes conductes abusives constitueixen una
agressió i, per això, moltes vegades no se’ls fa front ni es denuncien.
Amb aquest protocol, volem mostrar el nostre rebuig a qualsevol tipus de
violència masclista i animar les dones a denunciar-la, siga de la intensitat
que siga, en cas de patir-la o presenciar-la.
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OBJECTIUS
Aconseguir que les activitats de la Conlloga estiguen lliures de sexisme i
d’agressions sexistes.
 Facilitar suport, assistència i informació a les víctimes.
 Sensibilitzar les persones participants en les activitats de la Conlloga
envers les conductes sexistes.


ÀMBITS D’ACTUACIÓ





Actuacions: Qualsevol actuació organitzada per la Conlloga.
Trobada de Muixerangues de Castelló: Trobada anual de la Conlloga, la
qual es celebra cada any el segon dissabte de Magdalena.
Festaranga: Aniversari de la Conlloga que es celebra anualment a
novembre.
Activitats diverses: Qualsevol activitat organitzada per la Conlloga
Muixeranga de Castelló.

ACTUACIONS
Actuacions preventives
Instaurar el Punt Violeta fix en la paradeta de venda de marxandatge de
la Conlloga. El punt violeta s’identificarà amb uns globus color morat.
 Identificar les dones que formen part de la comissió feminista amb uns
braçalets morats per facilitar-ne la localització i la denúncia de
situacions de violència.
 Informació a les colles participants i a les persones membres de la
Conlloga de la presència del punt violeta.
 Desenvolupar i difondre un diagrama d’actuació front una agressió
sexista (vegeu els annexos) i les recomanacions generals (vegeu més
endavant) entre les colles participants i a les persones membres de la
Conlloga.


Atenció i assessorament
Prestar atenció i assessorament en un espai tranquil i íntim en el cas que
es produïsca una agressió.
 Tranquil·litzar la persona agredida, oferint-li suport i confiança.
 Insistir en el fet que no es senta culpable ni responsable de la situació.
Que es senta acompanyada i creguda. No precipitar el seu testimoni.
 Una vegada la persona agredida explique què ha passat, descriga la
persona agressora i tracte d’identificar-la, el cas es posarà en
coneixement dels cossos de seguretat. Les persones a càrrec dels punts
violeta mai podran actuar com a escuts ni enfrontar-se a la persona
agressora. Aquesta tasca es deixarà en mans de professionals.
 En el cas d’agressions físiques, cal contactar en els serveis sanitaris o
agents de seguretat presents a l’esdeveniment, o bé trucar els serveis
d’emergència.
 Facilitar els recursos a la persona agredida i, en el cas que ho desitge,
posar-s’hi en contacte:
o Centre de la dona 24h: 900 58 08 88
o Ministeri: 016
o Emergències: 112
o Policia Local: 092
o Policia Nacional: 091
o Servei d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Castelló:
estapassant@castello.es
 S’ha de tractar la informació amb confidencialitat.


Seguiment i avaluació
 Enregistrar les atencions realitzades i fer-ne el seguiment (Vegeu els
annexos).
 Recollir les propostes de millora fetes per les persones usuàries.

RECOMANACIONS GENERALS
 Res justifica una agressió (ni les drogues, ni l’alcohol, ni el vestuari...)
 Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra. No és
un conflicte ni un malentès.
 Una agressió és quan alguna persona se sent agredida. Cada persona té
els seus límits i varien d’una persona a un altra. No és legítim qüestionar
els límits que cada persona té.
 Mai s’ha de posar en dubte quan algú et comunica que ha patit o està
patint una situació de violència.
 Tots i totes podem ser agressors, ja que el masclisme està instaurant en
la nostra societat.
 Cal donar suport i facilitar a la persona agredida un espai de seguretat.
 Si la persona agredida no vol donar cap resposta és la seua decisió i cal
respectar-la, excepte en casos d’especial gravetat.
 Si et sents assetjada quan estàs fent pinya, tens dret a retirar-te’n i
comunicar què ha passat a qualsevol persona de l’equip tècnic o de la
comissió feminista.

ANNEXOS
1. Diagrama d’actuació en cas de patir una agressió
2. Diagrama d’actuació en cas de presenciar una agressió
3. Full de registre d’intervencions

ANNEX 1

DIAGRAMA D’ACTUACIÓ
Si pateixes una
agressió

Pots tu a soles?

Sí

No

Tu poses els límits

NO és NO

Només un
Sí clar i
contundent
és un SÍ

Ha cessat l’agressió?

Sí

PUNT
VIOLETA

No

De manera preventiva i
per evitar que es pugui
repetir, comunica
l'agressió al Punt Violeta

Font: Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud

ANNEX 2

DIAGRAMA D’ACTUACIÓ
Si veus una agressió

Si l’agressió és greu,
acudeix a algun dels
recursos indicats a
sota

Parla amb la
persona agredida,
necessita ajuda?

Sí

PUNT
VIOLETA

No

De forma preventiva,
assessora’t al Punt Violeta,
per si es repeteix l’agressió

BUSCA AJUDA
Acudeix al Punt Violeta

Centre de la dona 24 h: 900 58 08 88
Ministeri: 016
Emergències: 112
Policia Local: 092
Policia Nacional: 091

Font: Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud

ANNEX 3: FULL DE REGISTRE D’INTERVENCIONS
Data:
Lloc:
Persones responsables del punt violeta:
SEXE

EDAT

HORA

TIPUS D’ATENCIÓ

DERIVACIÓ

