
MOCIÓ  QUE  PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR-ALTERNATIVA

ECOLOGISTA DE TORTOSA AL PROPER PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE

TORTOSA,  PER  LA  CREACIÓ  D’UN  PROTOCOL  CONTRA  LES  AGRESSIONS  I

ACTITUDS  MASCLISTES  A  LES  FESTES  DEL  RENAIXEMENT,  DE  LA  CINTA  I

ALTRES NITS

La CUP-Ae presenta esta moció, que vol facilitar les denúncies contra les agressions masclistes

en espais d’oci nocturn, tant les físiques com altres socialment més acceptades o tolerades.  Des

de la CUP-Ae amb esta  moció pretenem també una implicació de l’administració local  i  altres

agents socials per conscienciar i educar. Amb l’objectiu d’acabar amb actituds tan masclistes

com les mirades reiterades i persistents, la insistència continuada després d’un o varis no, les

actituds «baboses», les actituds i comentaris homòfobs... que solen ser acceptades, a vegades

rigudes, i quasi sempre disculpades perquè van acompanyades de l’alcohol.  Les agressions als

espais d’oci nocturn són tant físiques com en forma d’actituds, comentaris... que no s’han de

tolerar,  i  per  canviar-ho  cal  molta  pedagogia  i  educació.  I  explicar  que  no  són  actituds  ni

comentaris acceptables ni tolerables. 

Les  violències fruit  dels  valors masclistes es manifesten en tots  els  àmbits  de la  nostra vida i,

conseqüentment,  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 masclistes, les actituds

masclistes  normalitzades  inconscientment  (i  per  tant  acceptades  socialment  o  tolerades  o

disculpades) 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 masclistes en espais de festa són

múltiples i diverses: comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes no desitjades,

insults, mirades persecutòries, 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. Però no només de les dones, sinó també amb persones o parelles del col·lectiu LGTBI.

Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència i

actitud masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere i

del col·lectiu LGTBI. L’Ajuntament, com a institució més propera a la vida quotidiana dels tortosins

i tortosines ha de tenir un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències i actituds que



s’encarnen  en  tots  espais  de  socialització,  especialment  a  les  festes  i  celebracions  de  major

concurrència (Renaixement, Festes de la Cinta, Cap d’any, Sant Joan...). 

Atès que la seguretat de les dones i del col·lectiu LGTBI a l’espai públic és un deure col·lectiu ,

però sobretot és tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguen

espais de seguretat per a totes les que hi habitem.

Atès que en aquelles ciutats catalanes i de l’estat  on l’ajuntament ha fet pedagogia i ha facilitat les

denúncies, han  aflorat  les  denúncies  d’agressions  físiques  i/o  verbals,  així  com  ha  permès

explicitar les actituds masclistes. Evidenciant així, que és una realitat amagada i silenciada, però

que sí existeix, sempre i quan s’afavorisca i treballe per aflorar-les. 

Atès que ha quedat palès als municipis on han treballat el tema, que si es consciencia i expliquen les

actituds masclistes irrespectuoses amb les dones i el col·lectiu LGTBI, apareixen nombrosos casos

de comportaments socialment tolerats però molestos per a més d’un 50% de la població.



Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa pren els següents

ACORDS:

PRIMER. Crear  una  comissió  de  treball  en  un  termini  d’un  mes,  donada  la  proximitat  del

Renaixement, per la redacció d’un Protocol contra les agressions masclistes per les principals nits

d’oci nocturn (festes del Renaixement,  de la Cinta,  Cap d’Any, Sant Joan...  i  altres que siguen

suggerides pels agents implicats i participants en la redacció del protocol). 

Aquest Protocol s’hauria de redactar:

-  Convidant  a  tots  els  agents  implicats  (tècnics  municipals,  SIAD,  col·lectiu  LGTeBre.

organitzacions  feministes  municipals,  grups  municipals,  establiments  d’oci  nocturn  i  aquelles

persones o entitats que desitgen participar).

Este protocol hauria d’incloure:

- Actuacions i procediments davant d’una agressió o actitud masclista i de prevenció.

-  Formació específica  als  diversos  agents  que  vetllen per  la  seguretat  durant  les  festes  d’oci  a

Tortosa.

- Informació i sensibilització sobre les violències, comentaris i actituds masclistes amb les dones i el

col·lectiu LGTBI.

Este  protocol  s’hauria  d’aplicar  ja  durant  la  Festa  del  Renaixement  del  2017,  i  posteriorment,

revisar-lo per la Festa de la Cinta. 

SEGON. La  creació  d’una  campanya  comunicativa  i  de  sensibilització  perquè  la  Festa  del

Renaixement estiga lliure d’actituds masclistes i discriminatòries, esta campanya tindrà continuïtat

durant les festes i nits amb més presència al carrer. 

-  L’elaboració d’un cartell  institucional  amb un lema de condemna a les agressions masclistes.

(Exemple:  “NO  és  NO.  Per  unes  festes  lliures  de  masclisme”,  “Estima  on,  com  i  amb  qui

vulgues!”).

-  Fer arribar tot  el  material  i  una explicació de la  campanya a totes  les entitats  organitzadores

d’actes  (associacions  de veïns i  veïnes,  entitats  culturals,  EMD...)  i  a tots  els  establiments que

participen en  el  marc  de  les  festes  d’oci  de  Tortosa  i  pobles,  així  com als  centres  d’educació

secundària del Cristòfol Despuig, Joaquin Bau, Ebre, Daniel Mangrané i centres concertats.



- Presència de la campanya en els materials físics que s’editen per les festes indicades (programa,

cartells, gots, mocadors, anuncis...).

- Fer arribar el material i la informació de campanya a totes aquelles empreses o establiments que

organitzen activitats d’oci nocturn o que siguen espais d’oci nocturn al municipi de Tortosa.

-  Incloure  un  punt  d’informació  en  esdeveniments  amb  molta  afluència  de  públic,  com  el

Renaixement  (a  les  Avançades  de  Sant  Joan),  Festes  de  la  Cinta  (al  Parc  Teodor  Gonzàlez  o

aparcament Auditori) i nit de Cap d’Any (zona a determinar segons activitats nocturnes), així com

als concerts de gran format que s’organitzen durant l’any.  A més a més, del paper d’informar,

també hauran de ser un espai d’assessorament i acompanyament a les persones denunciants.

-  El  punt  d’informació  també  servirà  per  fer  pedagogia  amb  aquelles  actituds  que  tot  i  ser

irrespectuoses  amb  les  dones  i  persones  del  col·lectiu  LGTBI,  estan  socialment  tolerades  i

acceptades.

TERCER. La incorporació de la  perspectiva de gènere i  LGTBI en l’organització dels actes  i

l’elaboració de la programació del Renaixement i Festes de la Cinta.

QUART. Vetllar perquè els esdeveniments d’oci nocturn que s’organitzen contemplen el Protocol i

la campanya comunicativa i les aplique amb l’acompanyament de la Regidoria corresponent.

CINQUÈ. Durant el curs 2017-18 i successius organitzar una activitat de formació per l’alumnat

dels  centres  d’educació  secundària  públics  i  privats,  amb tècnics/es  especialistes  en la  matèria.

Adreçada especialment a visualitzar aquelles actituds socialment acceptades i tolerades però que

són masclistes i irrespectuoses amb el col·lectiu de dones i LGTBI. 

SISÈ. Traslladar aquest acord al conjunt d'entitats veïnals, entitats de dones de la ciutat, el col·lectiu

LGTBI  de  l’Ebre  (LGTeBre),  així  com  a  les  entitats  i  els  promotors  privats  implicats  en  el

desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius del municipi.

Tortosa, 27 d’abril de 2017, Països Catalans. 

Signat: 

Xavier Rodríguez

CUP-Ae


