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Per què CIS?  

 

La nostra societat occidental està estructurada segons un sistema de gènere que és binari i 

cisgènere. La paraula CIS s'utilitza per a denominar totes aquelles persones que es senten 

identificades amb el gènere-sexe que li han assignat al néixer. El BINARISME fa que només siguin 

possibles dos gèneres-sexes: home o dona. D'aquesta forma s'exclou a les persones que no se 

senten identificades amb el gènere que se'ls assigna al néixer i/o que no són binaries i, a la 

vegada, es privilegia les que entren dins la norma. 

 

 

Per què HETERO?  

 

El sistema de gènere occidental inclou també una norma sobre la orientació sexual de les 

persones. Aquesta norma és la heterosexualitat, que pressuposa la orientació sexual depenent 

del teu gènere, és a dir, que si en néixer ets assignat al sexe-gènere home (pel fet de tenir penis), 

es pressuposarà que et sentiràs atret per les dones, invisibilitzant d’aquesta manera qualsevol 

altre manera de viure la teva sexualitat. 

D'aquesta forma, les persones heterosexuals tenen privilegis sobre les que tenen qualsevol altre 

orientació sexual, com ara mostrar afectivitat cap a la seva parella (en cas de tenir una relació 

monògama) sense rebre agressions (insults pel fet d’estar amb persones del seu mateix gènere-

sexe, pallisses, amenaces, etc.). 

 

 

Per què PATRIARCAL? 

 

El patriarcat és una estructura social, que afecta les esferes culturals, econòmiques, polítiques, 

simbòliques, etc., posant l’home cis hetero per sobre la resta de persones. és per això que no 

només oprimeix les persones que es troben fora de la norma cis i hetero, sinó que també 

oprimeix a les dones i a tot alló considerat femení.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En aquesta versió de la guia contra les agressions ens hem centrat en les opressions cis, heteros 

i patriarcals, però creiem que hi ha una interseccionalitat molt més amplia a la qual no hem 

pogut arribar, també per la nostra pròpia composició. Per tant, ens obrim a futures propostes i 

crítiques, i donem la benvinguda a totes les diversitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Presentació 

 

Aquest text sorgeix dels debats entorn la lluita contra les agressions cisheteropatriarcals, que 

s’han tingut a l’assemblea transfeminista encarada a eradicar aquestes agressions dins la Festa 

Major Alternativa de Manresa, durant l’any 2017. En aquesta assemblea, dones, lesbianes i trans 

hem treballat a partir d’experiències en agressions i gestions d’aquestes que hem decidit posar 

en comú. Les nostres trobades sorgeixen de la necessitat de donar resposta a les agressions 

cisheteropatriarcals que es donen en els múltiples àmbits de les nostres vides, i un dels seus 

fruits és aquesta guia. 

 

Les agressions cisheteropatiarcals són formes d'opressió que apareixen constantment en la 

nostra quotidianitat i en els nostres espais, i sovint s’ invisibilitzen, es justifiquen o es desvaloren. 

Sabem que en els contextos festius les agressions es veuen encara més normalitzades i 

invisibilitzades, sovint legitimades amb discursos com la inèrcia social, el bon-rotllisme, el 

consum de drogues (com l’alcohol), etc., i per tant, són espais on no podem baixar la guàrdia. I 

és que més de la meitat de les persones que assistim a la FMA estem en risc de ser agredides, 

per això decidim lluitar i autogestionar-nos per a identificar, assenyalar i combatre les 

agressions. 

 

La idea que allò personal és polític ens porta a plantejar aquesta guia que, lluny de jerarquitzar 

les relacions, volem que serveixi perquè totxs siguem coneixedorxs d’aquesta realitat i ens hi 

involucrem. Perquè volem una vida i una festa lliure d’agressions, i si aquestes tenen cabuda en 

els nostres espais, totxs en som afectadxs. 

 

Per aquests motius, ni a la FMA ni enlloc, tolerarem racisme, xenofòbia, lesbofòbia, homofòbia, 

transfòbia, putofòbia, gordofòbia, violència masclista o actituds bavoses.  

 

Has de saber que si tens actituds agressores no ets benvingut en aquest espai.  

Si el teu col·lega té una actitud agressora, ho veus, i no dius res, ets còmplice de la seva agressió.  

Som aquí per fer-vos saber que aquest espai no és vostre, que les agressions no quedaran 

impunes. Som aquí per què és necessari generar espais on ens puguem relacionar de manera 

segura, consentida, lliure i horitzontal. 

 

Volem gaudir de la festa!!! 



2. Les agressions cisheteropatriarcals 

 

Les agressions cisheteropatriarcals són l’expressió d’una desigualtat estructural, i no fets 

aïllats,  puntuals o relegats a l’esfera privada de cadascú. Les entenem com un continu que va 

des d’una imatge, a un comentari ofensiu, a una mirada, a agressions de caràcter físic, a sexual. 

S’exerceixen sobre una o varies persones per motius de gènere, aspecte físic i/o orientació 

afectiva-sexual.  

 

El fet de que les violències cisheteropatriarcals siguin estructurals i sistemàtiques les normalitza 

i les invisibilitza, fet que es converteix en legitimador de les conductes dels agressors i, a la 

vegada, qüestiona els sentiments de la persona agredida i les seves accions de protesta o 

resposta a l’agressió. D’aquesta forma es permet que aquestes formes de violència quedin 

silenciades, minimitzades, i altra vegada normalitzades, d’aquesta manera es segueixen 

reproduint.  

 

L’agressor pot ser qualsevol:  un amic, un nòvio, un company de militàncies o de col·lectius, un 

veí, un desconegut, etc.  Cap tipus de relació (amistat, sexe-afectiva, familiar...) entre agressor i 

agredidx justifica actituds agressores. 

 

Algunes possibles manifestacions són: 

 

 

TIPOLOGIA MANIFESTACIONS 

SIMBÒLICA/AMBIENTAL ● Exhibició de símbols sexistes ofensius. 

● Exhibició d’imatges ofensives i/o vexatories de les 

dones i de les persones homosexuals i trans. 

 

 

VERBAL ● 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. 

FÍSIC/SEXUAL ● Formes no benvingudes de contacte físic, 

tocaments no desitjats que incomodin, violentin o 

no agradin a la persona o grup que els pateix. 

● Intents d’agressions sexuals i/o violacions. 

 

 

 

La nostra finalitat no és que tothom hagi d'acudir a nosaltres 

per a respondre a una agressió, sinó ben al contrari, crear un 

espai segur on totes les persones puguin respondre per elles 

mateixes a les agressions i es sentin acompanyades en la seva 

resposta. 

 

 

2.1 Premisses 

 

a) Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, ni l’hora, ni el comportament, etc.) 

 

b) Una agressió és quan una persona es sent agredida: cadascú té els seus límits, que són 

variables en funció de les vivències de cada persona. No és legítim qüestionar els límits de l’altra. 

 

c) La versió de la persona agredida serà inqüestionable. 

 

d) El patriarcat i la normativitat heterosexual i cisgènere és un entramat de relacions de poder 

desiguals on els homes cis i heterosexuals tenen privilegis estructurals sobre la resta de persones 

(Vegeu el punt 2.2). 

 



e) Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no és un malentès, ni un 

conflicte personal. 

 

f) Les persones agredides no són “víctimes passives”, més aviat són supervivents. Cal acceptar 

les seves decisions i no infantilitzar-les ni victimitzar-les. 

 

g) Respectarem qualsevol resposta que es dugui a terme contra una agressió. El que cal 

qüestionar i senyalar són les agressions i no les respostes a aquestes. 

 

 
2.2 Alguns exemples de privilegis de ser un home cishetero en espais alliberats i/o entorns 

festius 

 Si com a home cishetero et treus la samarreta, la situació es viurà com quelcom 

normalitzat i no rebràs mirades lascives, comentaris sobre la teva sexualitat o el teu cos 

ni qualsevol altre tipus d’assetjament.  

 Pots ocupar l’espai, quan i com vulguis (ballant als pogos, a les primeres files, amb els 

torns de paraula de les assemblees…).  

 Si mostres afectivitat cap a una persona amb qui tens quelcom sexoafectiu, podràs fer-

ho sentint l’espai com a segur, quelcom que les persones homosexuals, queer i pluri 

potser no.  

 Pots no treballar-te la transfòbia i ignorar l’existència de les persones trans i no 

binàries… total, si ho fessis,  començaria a ser difícil mantenir les bases de la teva 

masculinitat i això et faria massa fràgil. 

 Si algú et qüestiona, tot i que l’espai estigui ple de cartells transfeministes, per ignorar-

los i seguir tenint conductes agressores, pots respondre que som unes feminazis i 

continuar sense comprendre la necessitat dels feminismes. 

 Pots victimitzar-te si algú t’assenyala, buscant qualsevol argument banal que intenti 

justificar la teva agressió en comptes de revisar-te.  

 Acudir a un concert no vol dir embrutar, no cuidar l’espai i no respectar a totes i cada 

una de les persones que hi ha.  

 Pots apropar-te a homes cis gais com a col·lega per poder-te posar l’etiqueta de 

“progre”, però no massa, no sigui que t’agradin.  

 

 



3. Funcionament 

 
El Punt de Gestió d’Agressions (PGA) estarà situat al final de la barra gran durant tots els actes 

nocturns d’FMA. En aquest espai hi haurà exclusivament dones, lesbianes i trans que tinguin la 

disposició d’acompanyar, visibilitzar o gestionar situacions d’agressions en cas de necessitat i 

com faci falta. 

 

Les persones del Punt de Gestió d’Agressions recolzaran a la persona agredida com ella ho 

demani: des d’acompanyar-la o crear un lloc segur, a ajudar-la a trobar persones de la seva 

confiança, a expulsar l’agressor de la plaça, etc. En  el cas de que després d’una agressió la 

persona agredida vulgui continuar la festa es farà tot el possible per facilitar-li un espai de 

seguretat i comoditat on tornar a gaudir de la festa. També es farà tot el possible per a que pugui 

anar a on ella vulgui. 

 

Per comunicar-se amb el PGA hi hauran dues opcions: 

- Apropar-se a la barra gran i anar-hi directament. 

- Trucar al número de telèfon. 

 

A la zona de la falla (al costat esquerra de l’escenari) hi haurà una llum vermella que s’encendrà 

en cas de que una persona agredida vulgui visibilitzar l’agressió. 

 

A l'assumir que la lluita contra les agressions és un objectiu col·lectiu, tothom qui hagi presenciat 

una situació que es pot considerar una agressió es pot dirigir al PGA.  
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