Decideix Llorenç
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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR–
POBLE ACTIU (DL-CUP-PA) PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA EL
SEXISME A LA FESTA MAJOR I ALS ESDEVENIMENTS D’OCI I FESTIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l’entramat de relacions socials i
personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són
una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo
es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la població, ja
que estan normalitzades i legitimades pel context. Es tracta tant de micromasclismes com
d’agressions físiques i sexuals sovint silenciades per la víctima, però això no vol dir que no
siguin reals o que no ocorrin al nostre poble.
Atès que les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses:
comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats,
insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques... un
ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, vulneren la seva
integritat física i emocional.
Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de
violència masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de
gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans
tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen en tots els
espais de socialització, també en els espais de la festa major del poble o d’altres
esdeveniments d’oci.
Atès que la seguretat de les noies i dones a l’espai públic és deure col·lectiu, però sobretot
és tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguin espais
de seguretat per a totes les que hi habitem.
Per tot això, Decideix Llorenç proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. L’elaboració d’un protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major, de forma
participativa, implicant els joves que participen de la programació de la Nit Jove, i a totes
les entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de la prevenció i lluita contra les violències
masclistes. I que el protocol s’executi durant la Festa Major i altres festes i esdeveniments
d’oci nocturn (tals com Bastoner Rock, Nit de Foc i Rock, etc.).
Aquest protocol ha d’incorporar:
-

Actuacions i procediments davant una agressió sexista i en cas de prevenció
d’aquesta.
Informació i sensibilització sobre les violències sexistes, mitjançant carpes de
prevenció de riscos juvenils, adhesius, cartells, educadors de carrer, etc.
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-

Accions preventives: il·luminació dels carrers, tallers d’autodefensa, etc.

SEGON. Crear una campanya comunicativa i de sensibilització perquè la Festa Major de
Llorenç i d’altres actes festius estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries. Aquesta
campanya tindrà el tret de sortida a la Festa Major, però es farà extensiva a tots els actes
festius del poble. Contemplarà accions com ara:
-

-

L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions
sexistes, que serà difós mitjançant els comerços, les cartelleres del poble, les xarxes
socials i la web de l’Ajuntament. Per exemple, “NO és NO. Per unes festes lliures de
sexisme”.
El llançament d’un “hashtag” a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema triat
per la campanya.
Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les entitats
organitzadores d’actes en el marc de les festes d’oci del poble.
Incorporar un breu article constructiu i cohesiu sobre aquest tema en el programa
d’actes de la Festa Major.

TERCER. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i
l’elaboració de la programació de la Festa Major. Aquest acord ha d’incorporar aspectes
com ara:
- La paritat de gènere aproximada en la participació de músics, artistes i animadors.
- La paritat de gènere aproximada en els pregoners de Festa Major d’un any a l’altre.
- La negativa a convidar grups folklòrics que prohibeixen la participació de les dones
a la seva entitat.
- Altres.
QUART. Traslladar aquests acords al conjunt d’entitats culturals i veïnals implicades en el
desenvolupament d’esdeveniments d’oci o festius al poble.
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