MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR CAV-POBLE
ACTIU (AUP-CAV-PA), PER ESTABLIR UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESIONS SEXISTES
A LES FESTES POULARS I ALTRES ESDEVIMENTS DE LA CUTAT
El sexisme està present en tots els racons de la societat heteropatriarcal, i les festes populars
són un espai més d’expressió. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de
festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona part de la
població, doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau -hi ha uns barems simbòlics
de gravetat, posats en dubte segons l’experiència de l’agredida.
El sistema heteropatriarcal 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. D’aquí es
deriven infinitat d’actituds masclistes i agressions sexistes, de vegades subtils per estar
normalitzades dins de les formes de socialització acceptades, i de vegades evidents per una
certa evolució de la societat.
Ser dona durant els contextos de festa, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre
comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes
(“piropos”) no desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats,
agressions físiques… una variabilitat molt gran d’actituds que violenten i vulneren la integritat
física, emocional i mental de l’agredida. Cal remarcar que una agressió és quan algú se sent
agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada
persona, i no és legítim qüestionar els límits de l’altre.
A Rubí necessitem mecanismes de prevenció i de protecció per a les
dones que pateixen agressions sexistes durant els diferents esdeveniments festius de la ciutat,
tenint en compte que són moments especialment
conflictius en aquest sentit. Les drogues, el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser
motiu ni excusa per a permetre cap tipus d’agressió.
L’Ajuntament, com a particep i organitzador de bona part de les festes populars, i com a institució
primera responsable del benestar de la població, té la responsabilitat d’assegurar que les dones
gaudeixin d’unes festes segures i lliures d’agressions sexistes. L’omissió de la responsabilitat
significa l’acceptació i perpetuació d’aquestes agressions. No només calen posicionaments,
si no polítiques públiques que generin transformacions.
Elaborar i aplicar un Protocol contra les agressions sexistes a les diferets festes populars de la
ciutat, adaptat a la realitat de les festes, pot significar un avenç important en la prevenció i la
denúncia de les agressions sexistes, i en l’acompanyament a les dones agredides, evitant la
impunitat dels agressors i assegurant la protecció de les agredides.
Existeixen exemples ja duts a terme a poblacions veïnes com Barcelona: les festes de barri
de Poblesec i les del barri de Gràcia ja han aplicat protocols, responsabilitzant-se del que
passa als esdeveniments festius més enllà de l’organització de les activitats. També trobem
exemples a l’Ajuntament de Burlada i a Barañáin (Navarra), entre d’altres.
La construcció col·lectiva d’un Protocol de forma participativa, on totes les entitats, agents i
espais de festa estiguessin implicats, asseguraria l’eficàcia del matei x i generaria un procés
pedagògic transformador, sumant esforços reals a la lluita contra el sistema heteropatriarcal,
per una ciutat lliure de sexisme.
Per tot l'anterirment exposat proposem al ple els seguents acords:
1. Elaborar un Protocol contra les agressions sexistes a les Festes i esdeveniments festius de
forma participativa, implicant a totes les entitats, els agents involucrats i els espais dels
esdeveniments que es desenvolupen a la ciutat. Que inclogui formació interna per a
l'Administració Pública i les entitats i agents implicats, campanyes de difusió i
sensibilització, eines de prevenció i denúncia de les agressions, i d’acompanyament
a les dones agredides.

2. Iniciar una prova pilot de Protocol contra les agressions sexistes per a la Festa Major del 2017.
3. Traslladar aquest acord al conjunt d'entitats socials, veïnals i de dones de la ciutat, així com als
comerços de la ciutat, i es especialment aquells agents implicats en el desenvolupament de grans
esdeveniments festius a la ciutat.

