PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER L’APROVACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA
LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES
ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
- Moviment d’Esquerres, Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal de
Terrassa en Comú, Marc Medina Mañas, portaveu del Grup Municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular, Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal
de Ciutadans, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de
resolució al Ple d’aquesta Corporació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aglomeració de multituds durant la celebració de festes populars, esdeveniments o
concerts, junt amb el consum d’alcohol i/o drogues afavoreix la multiplicació de
comportaments que es tradueixen en agressions contra la indemnitat sexual de las
dones, degut a la sensació de impunitat que provoca la dificultat de identificar als
agressors en esdeveniments que impliquen una gran concentració de públic; junt amb
la presencia de patrons masclistes de comportament que construeixen una imatge de
la dona com un mer objecte sexual.
L’existència d’aquest tipus de comportament constreny la possibilitat de les dones a
desenvolupar-se en condicions de plena llibertat, el que suposa una vulneració evident
dels drets fonamentals, tals com la integritat física, el dret d’igualtat o el lliure
desenvolupament de la seva personalitat.
El sistema patriarcal, amb la presencia constant de patrons de comportament
masclistes, socialitza als homes des del rol del poder, la dominància i l’agressivitat, i
reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i pacients, i normalitza un
context social en el qual les dones pateixen situacions d’assetjament i agressions
sexuals que es posen de manifest de les més diverses formes, des de la floreta o
“piropo” no consentida a l’insult i tocaments no desitjats, fins a les agressions físiques i
abusos sexuals de tota mena.
En els últims temps, els successos relacionats amb les agressions sexistes en
esdeveniments que impliquen grans concentracions de públic s’han mostrat amb
molta cruesa en festes populars com els “sanfermines”, o amb la cancel·lació del
Festival Brávalla, - el festival de música més important de Suècia- perquè en la seva
última edició es van produir quatre violacions i vint-i-tres agressions sexuals.
Atès que l’article 41.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “les
polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes
de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori”.
Atès que la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista estableix a l’article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una

forma de violència masclista que “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no
consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de
violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions
sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la
menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.
Les administracions públiques, com a garanties dels drets i llibertats que incorpora el
nostre sistema constitucional no poden quedar impassibles davant d’aquestes
situacions tan detestables com les descrites, el que implica la adopció d’una actitud
procliu a l’adopció de mesures de caràcter preventiu i reactiu davant de la
manifestació de qualsevol d’aquest tipus d’agressions o comportaments sexistes que
menyscaben els drets i llibertat de les dones.
Així des de fa un temps molts Ajuntaments han adoptat protocols, programes i
mesures específiques contra la proliferació de comportaments i agressions sexistes en
festes i esdeveniments que suposin grans concentracions de públic.

Per tot el que s’ha expressat, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Iniciar, a partir del moment de l’aprovació d’aquesta proposta, la redacció
d’un Protocol per a la Prevenció i Protecció contra agressions sexistes, actituds
masclistes i LGTBI fòbiques per part dels serveis municipals, en col·laboració amb la
Regidoria de Polítiques de Gènere i altres associacions, organismes o institucions
públiques o privades que tinguin com a objectiu la promoció i defensa de polítiques
d’igualtat.

SEGON: La redacció d’aquest Protocol inclourà en el seu contingut al menys les
següents mesures:
•

El desenvolupament de campanyes institucionals de caràcter específic contra
les agressions sexistes o sexuals, mitjançant l’edició de materials ( per exemple
: tovallons, vano, cartells, adhesius, banderoles, vasos..) logos i cartells durant
el desenvolupament de les festa major i altres esdeveniments de gran
afluència.

•

L’Ajuntament de Terrassa es presentarà com a acusació particular en tots els
processos judicials que s’iniciïn amb motiu d’agressions sexistes o sexuals
produïdes en festes, celebracions o esdeveniments realitzats en espais o
recintes públics.

•

L’establiment de punts de prevenció contra les agressions sexistes en festes (
tant en el recinte ferial com en gran vies) i celebracions, que tinguin com a

finalitat la distribució de materials informatius, la orientació i atenció
immediates a possibles víctimes d’agressions sexistes o sexuals.
•
•

Es procurarà la col·laboració d’associacions de comerciants, bars i restaurants
en la difusió d’aquests materials durant la celebració de les festes i
esdeveniments en els quals es realitzi la seva difusió.
La implantació d’actuacions formatives per a la Policia Municipal i els membres
de Protecció Civil sobre atenció a víctimes d’agressions sexistes o sexuals.

•

La inclusió de logos i lemes de les campanyes dissenyades a l’efecte en els
díptics, programes i diferents materials que es difonguin amb el motiu de la
celebració de festes i esdeveniments d’especial afluència.

•

Creació d’un Observatori que vetlli per la seva aplicació i amb la participació
dels col·lectis feministes de la ciutat.

TERCER: Enllestir les tasques descrites en els dos primers acords per iniciar la
implementació dels mateixos a partir de a la Festa Major 2018.
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