
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA I LA 
CREACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'UN PROTOCOL CONTRA AGRESSSIONS 
SEXISTES EN ESPAIS D'OCI  

 

Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, Marc 
Medina Mañas, portaveu del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular i 
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Moviment d’Esquerres, 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 

 

La Guerrilla dels Cossos, Quart Creixent i Rudes Rebels, col·lectius feministes que 

lluiten contra l'heteropatriarcat a la ciutat, han presentat als grups municipals d’aquest 

consistori la següent proposta de resolució que diu, literalment: 

“Davant les mobilitzacions del vuit de març de 2018 exposem: 

La xarxa de col·lectius feministes d'arreu han convocat una Vaga General el proper 
vuit de març de 2018. És una vaga que va més enllà de l'àmbit productiu i del mercat 
laboral formal i que es sosté en quatre eixos: vaga de cures, laboral, de consum i 
estudiantil.  

L'objectiu és parar la vida en tota la seva extensió per visibilitzar el paper protagonista 
de totes les dones a l'engranatge de la vida.  

De la mateixa manera que la vaga del vuit de març lluita contra totes les 
manifestacions de violència contra les dones i recordant el lema «Ens volem vives», 
exposem davant la corporació l'experiència d'alguns col·lectius.  

A la darrera Festa Major diverses dones de Terrassa vam trobar-nos per fer de les 
Festes Majors de la ciutat un espai lliure de violències i vam crear un protocol 
d'actuació davant d'agressions masclistes que vam implementar dins la Festa Major 
Alternativa. La manca de recursos disponibles no ens va permetre aplicar-ho a la 
Festa Major i per això instem a l'Ajuntament a assumir i continuar la tasca iniciada al 
2017. 

El 31 de març de 2016 l'Ajuntament va aprovar la declaració de Terrassa Ciutat 
Feminista, portada al ple pel PSC a instància del sindicat CCOO. 

Amb aquesta declaració la ciutat volia fer un pas endavant per aconseguir la igualtat 
real i efectiva entre homes i dones. Com deia la aleshores Regidora en Polítiques de 
Gènere de l'Ajuntament: «que el nostre municipi hagi estat el primer en declarar-se 
ciutat feminista ens omple d'orgull però també som molt conscients de la 
responsabilitat que això suposa”.   



Per totes aquestes raons, i apel·lant a aquesta responsabilitat expressada, proposem 

l'adopció dels següents acords 

ACORDS: 

Primer._ Donar suport a la proposta de Vaga Feminista de 24 hores prevista pel 8 de 

Març, tot aportant la informació per a que les treballadores puguin adherir-se a la vaga. 

 Segon._Facilitar les aturades a les treballadores que vulguin fer vaga o aturada, així 

com fer una aturada davant del centre de treball en la que prenguin la veu les dones. 

Tercer._ Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l’ajuntament per tal de fer difusió de la 

Vaga  i sensibilització envers les seves reivindicacions. 

Quart._Facilitar el pressupost, el material, la infraestructura i recursos personals 

necessaris per la creació, difusió i implementació d'un Protocol contra agressions 

sexistes a espais d'oci promoguts per l'Ajuntament (Festa Major, Festes Majors de 

barri i d'altres)  

Cinquè._Establir com a requisit dins del Protocol que els agents públics (sanitat, 

seguretat, educació i social) actius als ja esmentats espais tinguin formació amb 

perspectiva de gènere i coneguin la seva existència.  

Sisè._  Impulsar un grup de treball amb la participació dels grups polítics i les entitats i 

col·lectius feministes de la ciutat per generar un entorn de discussió que permeti 

articular accions conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga. 

 

 

Xavier Matilla Ayala 

Marc Medina Mañas 

Isaac Albert Agut 

Terrassa, 19 de febrer de 2018 

 

 



 

 

 


