
MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
D’AQUELLES PUBLICACIONS QUE UTILITZEN LLENGUATGE, IMATGES O TEXTOS

SEXISTES

Atès que des de fa anys en l’àmbit internacional existeix un consens sobre la necessitat
de respectar els drets de les dones i la seua igualtat amb els homes. 

Atès que la carta de les Nacions Unides del 'any 1945, ja prohibeix la discriminació per
raó de sexe i s'eleva, així, el principi d'igualtat entre dones i homes a l'esfera dels drets
humans.

Atès que l’'any 1967, l'Assemblea General de les Nacions Unides proclama la Declaració
sobre l'eliminació de la discriminació contra la dona.

Atès que la Conferència de Drets de Viena, proclama l'any 1993 que els drets humans de
les dones i de les nenes són part integral dels drets humans universals.

Atès que la IV Conferència Mundial de la Dona celebrada a Beijing al 1995, on ja a nivell
institucional, s’accepta la necessitat de fer un treball transversal. En aquests documents
es reflecteix la necessitat d'implicar totes les institucions i organismes públics, estatals i
locals i a tota la societat, en lluita pels drets de les dones i la millora de la seva situació.

Atès que a la Unió Europea, a partir de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam el 1999,
la  igualtat  entre  dones  i  homes  esdevé  com  un  principi  fonamental  en  la  normativa
europea, establint un dels principis bàsics en la concepció de la ciutadania: la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Atès que a nivell estatal, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes (LOIEDH), destaca que s’ha de contribuir a la equiparació entre homes i
dones en tots els àmbits, especialment en l’àmbit laboral, la conciliació i la participació
social i política.

Atès que a nivell  català, la Llei 17/2015, del 21 de juliol,  d'igualtat efectiva de dones i
homes, fa incís en assolir una igualtat efectiva de dones i homes i per tal de fer efectiva
aquesta  igualtat,  la  llei  vol  reforçar  les  mesures  i  els  mecanismes  concrets  per  a
aconseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions
destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i homes.

Atès  que  també  Tortosa,  amb  el  pla  d’igualtat  municipal,  insisteix  en  crear  un  nou
concepte de masculinitat que afavoreixi relacions solidàries basades en la cooperació, la
igualtat, la proximitat i el pacifisme, així com cercar models no sexistes que ens permetin
a tots i totes desenvolupar les nostres potencialitats, són els principals objectius a assolir,
posant l'accent en la necessitat de convocar no només a les dones, sinó al conjunt de la
societat per generar canvis socials.



Atès, que el mateix text, al parlar de les dones immigrants, destaca que un alt nombre de
dones immigrants té un baix nivell de formació, el que les fa més vulnerables a situacions
de marginació i exclusió social, incloent el risc de ser prostituïdes.

Atès que a l’eix 3, del Pla d’igualtat municipal, diu que cal «Fomentar la coeducació i la
formació en la igualtat d’oportunitats», i que l’epígraf 3.1 destaca que cal «integrar la
perspectiva  de  gènere  en  l’educació  sexual  i  afectiva  que  qüestioni  el  model
tradicional de masculinitat estructurat en el control, la violència, la dominació, el
poder  i  el  rebuig  dels  sentiments,  com  a  forma  de  prevenció  de  la  violència
domèstica». 

Atès que també a l’eix 10, «Violència de gènere», destaca que cal donar «suport a les
accions i  campanyes contra  l'explotació  sexual,  amb especial  incidència  en les
dones i les adolescents, promovent una "tolerància zero" envers els actes delictius
relacionats amb la tracta d'éssers humans amb l'objectiu de l'explotació sexual».
Així  com  «promoure  el  control  sobre  els  anuncis  de  contactes  als  mitjans  de
comunicació locals». 

Atès que malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes
dècades  en  exigència  els  nostres  drets,  vivim  encara  en  una  societat  sexista  i
heteropatriarcal. I atès que el sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la
nostra vida, malgrat que no hi hagi una percepció i identificació directa.

Atès que avui en dia, malauradament, encara seguim parlant d'assassinats, de violència
masclista, d’actituds sexistes... Moltes d’elles es podrien previndre si fórem conscients de
l'existència d'actituds masclistes i sexistes en el nostre dia a dia; els micro-masclisme, la
publicitat...

Atès que estem equivocades, si seguim pensant que s'ha arribat a la igualtat real i seguim
estant  equivocades  si  baixem  la  guàrdia  i  no  mantenim  els  mecanismes,  mesures  i
accions per tal de fer front aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència,
heteropatriarcal.

Atès que la publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models.
Aquest  mitjà,  els  espais publicitaris,  instauren directament i  indirecta, conscientment o
inconscient,  en  les  nostres  ments  i  d’una  forma  molt  ràpida  a  través,  d’eslògans  i
d’imatges que consumim a cada instant i sense adonar-nos. La percebem, la integrem i la
transmetem  de  generació  a  generació,  i  d'aquesta  manera  continuem  i  contribuïm
alimentar l'heteropatriarcat.

Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per objectiu vetllar
pels drets del conjunt de la ciutadania.

Atès que l'Ajuntament de Tortosa té aprovat un Pla d’igualtat municipal i que des del seu
equip  de govern s’ha  manifestat  reiteradament  la  seua sensibilitat  per  acabar  amb el
sexisme i la violència masclista.



Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà pel
que fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries.

Atès que la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, especifica
en  l'Article  25,  sobre  Mitjans  de  comunicació  i  tecnologies  de  la  informació  i  la
comunicació, en el seu punt 4:
“Es  prohibeixen  la  realització,  l'emissió  i  l'exhibició  d’anuncis  publicitaris  que
presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del
sexe, o com a mers objectes sexuals,  i  també els que justifiquin o banalitzin la
violència  contra  les  dones  o  incitin  a  practicar-la.  Aquest  tipus  d’anuncis  es
consideren  publicitat  il•lícita,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  la  legislació
general de publicitat i de comunicació institucional.”

Per  tot  això,  La  Candidatura  d'Unitat  Popular-  Alternativa  Ecologista  de  Tortosa,
proposa al ple municipal de Tortosa, l'adopció dels següents acords:

1.- Encarregar a l’equip de govern redactar un decàleg de publicitat municipal, tenint en
compte el decàleg de bones pràctiques, per una publicitat no sexista.

2.- Que l'Ajuntament habilite a través de mètodes telemàtics i presencials, canals per tal
que la ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista.

3.- Formar la Policia Municipal per la detecció, als carrers de Tortosa, de publicitat sexista
o altres representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista.

4.- Donar un marge de 3 a 6 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció, abans de
retirar qualsevol col•col·laboració econòmica amb aquelles empreses que facin ús de la
publicitat sexista (inclosos contactes o semblants) en espais públics.

5.- Informar a l’Institut Català de les Dones, al Col·legi de periodistes de les Terres de
l’Ebre  i  als  mitjans  de  comunicació  on  l’Ajuntament  de  Tortosa  realitza  campanyes
publicitàries de l’aprovació d’aquesta moció i dels seus acords, així com del període a
partir del qual es faran efectius. 

Tortosa, 22 de febrer de 2017. Països Catalans. 

Signat: 

Xavier Rodríguez i Serrano
Portaveu CUP-Ae Tortosa

                                                                                                                                      


