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• És un procés comunitari que es va iniciar a la primavera del 2015. Sorgeix a partir de la 

iniciativa de diferents entitats del barri d’abordar les agressions masclistes durant les festes 

majors del poble sec. 

• El sexisme com a problemàtica que impedeix el lliure gaudi i convivència de totes.   

 

Objectiu Generar espais on ens poguem relacionar de manera segura, consentida, lliure i 

horitzontal. Elements claus: 

- Resposta col·lectiva i corresponsabilitat 

- Empoderament 



 

PREMISES 

 
• El patriarcat com a sistema de relacions de poder on el rol masculí te el privilegi.  

• Agressió→ abús de poder, no és un malentès ni un conflicte. 

• Res justifica una agressió. 

• Cada persona té els seus propis límits, aquests són variables en funció de les experiències viscudes  

 

Objectiu final: Erradicar les violències masclistes a l’espai públic: per una transformació comunitària de les relacions 
de gènere. 

 

   

 



• El protocol va néixer des de quatre 
entitats del barri: l’ateneu cooperatiu 
la base, castellers de poble sec, la 
electrodomèstica i cc el sortidor. 

 

•  El 25nN dia internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les 

dones vam rebre el premi de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 

INICIS DEL PROCÉS 
COMUNITARI 



PROCÉS COMUNITARI 2016 

• El grup motor del protocol conforma “Poble Sec Feminista”.  

• Incidència política al barri a través de la comissió de festa major de la 
coordinadora d’entitats. 

• Assemblea d’entitats adherides (primer any 4, segon any 8) 

• Xerrades i visibilització pública. 

• Assemblea de ciutat per construir espais d’oci lliures de violencia masclista 



QUÈ VOL DIR SER UNA ENTIAT MEMBRE DEL PROCÉS? 

• Treball en xarxa amb la resta d’entitats del 
barri.  

• Participació a les formacions. 

• Programació d’activitats i acondicionament 
dels espais amb perspectiva de gènere.  

• Distribució de cartelleria, senyalètica i 
falques per sensibilitzar al voltant del 
concepte de consentiment. 

• Participació d’actes conjunts. 
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1. PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

• xerrades i formacions : 

- entendre què és una agressió sexista 

- identificar situacions d’agressions 

-  entendre els conceptes de límits i consentiment 

-  role-playing: com aplicar el protocol a la nostra entitat 

programar amb perspectiva de gènere 

•  falques i material gràfic 

•  guia per unes festes lliures de masclisme 





2. ACTUACIÓ 



3. SEGUIMENT 

• Compren tot el procés des que la persona que ha 
sofert l’agressió demana ajuda.  

•  S’ofereix suport en cas que la persona necessiti 
atenció mèdica o denunciar l’agressió.  

•  Oferim informació sobre els recursos existents a 
barcelona en relació a agressions sexistes. 

• Cada entitat té un posicionament concret i això forma 
part de la coresponsabilitat.  

 



POBLE SEC TOWN CELEBRATION 2016 FESTA MAJOR DE POBLE SEC 2016 



AUDIO AND GRAPHIC PRODUCTIONS 



POBLE SEC FEMINISTA ALS MITJANS 



REPTES 
- Continuar estenent el procés al poble sec: molt important fer partíceps a les entitats! 

- Participació d’entitats més diverses. “Volem sortir del gheto activista” 

- Incidir en les dinàmiques generades en les entitats participants a partir del procés comunitari 

- Anar més enllà del protocol com a reacció: crear debat i recursos entorn a la necessitat d’organitzar 
festes i espais d’oci des de la perspectiva feminista 



 

SEGUIU-NOS! 
 

INFO@POBLESFEMINISTA.ORG 

POBLESECFEMINISTA.ORG 

POBLE SEC FEMINISTA 

@BARRIFEMINISTA 
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