MOCIÓ PER IMPULSAR PROTOCOLS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT L’ASSETJAMENT
SEXUAL A FESTES MAJORS I ALTRES ESPAIS PÚBLICS D’OCI.

Les violències de l’heteropatriarcat 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. Les drogues, el desfogament i cert descontrol mai
haurien de ser motiu ni excusa per a permetre cap tipus d’agressió.
Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats
heteropatriarcals hegemòniques en espais d’oci i de festa són múltiples i diverses: comentaris
ofensius i degradants; floretes no desitjades, insults, tocaments no desitjats, amenaces,
pressions, agressions físiques, etc. Un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les
dones i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional.
La Diputació de Girona, com a institució pública col·laboradora de bona part d’esdeveniments
d’oci de les comarques gironines (com festes locals, celebracions, tradicions, festivals,
actuacions musicals, oci nocturn), té la responsabilitat d’assegurar que les dones gaudeixin
d’unes festes segures i lliures d’agressions sexistes. I en aquesta línia ha de desenvolupar
polítiques públiques que generin transformacions.
Cal aconseguir la implicació de totes les persones i institucions per fer una reflexió profunda
sobre la violència contra les dones i treballar conjuntament en l’elaboració de Protocols contra
les agressions sexistes a les festes majors i altres espais d’oci, adaptat a la realitat de les festes,
que es traslladi en la creació de mecanismes de prevenció i denúncia de les agressions sexistes,
i d’acompanyament a les dones agredides, evitant la impunitat dels agressors i la doble
victimització de les dones agredides per assegurant-ne una protecció integral.
La construcció col·lectiva d’un Protocol de forma participativa, on totes les institucions,
entitats, agents i espais de festa estiguessin implicats, asseguraria l’eficàcia del mateix i
generaria un procés pedagògic transformador, sumant esforços reals a la lluita contra el
sistema heteropatriarcal, per uns municipis lliures de sexisme.
Atès que l’article 41.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “les polítiques
públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència
contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori”.
Atès que la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
estableix a l’article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de violència

masclista que “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa
l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de
manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora
pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.
Atès que la Diputació de Girona col·labora puntualment en la realització d’esdeveniments d’oci
arreu de les comarques gironines, com festivals, concerts, fires o festes majors.
Per tot això, proposem al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Refermar la condemna de la Diputació de Girona a totes les formes de violències
sexuals que pateixen les dones i el col·lectiu LGTBI i reconèixer el dret de les dones a viure
sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
SEGON.- Dur a terme campanyes específiques de sensibilització, prevenció i de denúncia de
qualsevol mena de violència masclista durant les festes majors o altres espais d’oci dels
municipis de la demarcació de Girona.
TERCER.- Impulsar accions de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista.
QUART.- Donar suport econòmic i tècnic als municipis de la Demarcació de Girona en
l’elaboració de protocols d’actuació davant l’assetjament sexual en espais públics d’oci.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la Demarcació de Girona, a
l’Institut Català de les Dones i al consell Nacional de Dones de Catalunya.

