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MOCIÓ DE LA CUP POBLE ACTIU (CUP-PA) DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA
LES AGRESSIONS SEXISTES ALS GRANS ESDEVENIMENTS
D’OCI O FESTIUS
(SUBSTITUEIX A LA PRESENTADA AMB
CSV4880a84ba51ebb574795)

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.
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 espais de socialització, també en els
espais de la festa major de la ciutat 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 tots aquests motius, la CUP Poble Actiu (CUP-PA) a la Diputació
de Barcelona proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Crear un protocol contra les agressions sexistes a la demarcació de
Barcelona contra les agressions sexistes per a tots els esdeveniments
d’oci nocturn, incloent-hi les Festes Majors on participi, directa o
indirectament, la Diputació de Barcelona, a partir de la constitució
d’una taula integrada per persones expertes, administracions
públiques i entitats feministes per a procedir a
una adequada
adaptació territorial. Així mateix, dotar dels recurs necessaris pel seu
impuls, desenvolupament i implementació.
2. Crear una campanya comunicativa i de sensibilització perquè els
actes festius estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries.
Aquesta campanya contemplarà accions com ara l’elaboració d’un
cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions
sexistes. (Exemple: “NO és NO. Per unes festes lliures de sexisme”),
el llançament d’un “hashtag” a les xarxes socials de la Diputació amb
el lema triat per la campanya, fer arribar tot el material i una
explicació de la campanya als ajuntaments de la demarcació amb
l’horitzó que aquest arribi a totes les entitats organitzadores d’actes
festius i especialment, als centres d’educació secundària.
3. Incorporar la perspectiva de gènere en l’organització dels actes
festius i l’elaboració de la programació de les festes.
4. Traslladar aquest acord als 311 ajuntaments de la demarcació, a
les tres entitats municipalistes, als grups polítics del Parlament de
Catalunya i als promotors privats implicats en el desenvolupament de
grans esdeveniments d’oci o festius a la demarcació que siguin
finançats per la Diputació de Barcelona.
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