Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 20 de juliol de
2017, aprovà, per majoria absoluta, 20 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s,
CUP-PA, ICV-EUiA-E i PSC-CP) i 1 vot d’abstenció (PP), la moció següent:

“Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a la creació d'un protocol
contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de la vila
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.
Motivacions:
1. 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 o «piropos» no desitjats, insults,
mirades persecutòries cossificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques, etc.
Tot un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, vulneren
la seva integritat física i emocional.
2. Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de la
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 els espais de socialització, també en els espais de la festa major de
la vila o d’altres esdeveniments d’oci.
3. La seguretat de les noies i dones a l’espai públic és un 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 Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels
següents acords:
1. Crear una comissió tècnica i política amb representants de tots els grups municipals,
la regidora d’Igualtat i la tècnica responsable de l’àrea per redactar el protocol i els seus
objectius.
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Aquest protocol ha d’incorporar:
- Actuacions i procediments d’actuació davant d’una agressió sexista i la seva prevenció
en els espais públics i d’oci del municipi.
- Llistat de recursos especialitzats
- Formació específica per aquelles persones que participin com a agents que vetllen per
la seguretat en esdeveniments d’oci al Masnou.
- Accions d’informació i sensibilització sobre les violències sexistes.
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2. Crear unes taules de debat amb participació de les entitats, col·lectius i professionals
de l’àmbit. La comissió tècnica i política cercarà la viabilitat i aplicabilitat de les
propostes i accions que sorgeixin d’aquestes taules amb el compromís per part de
l’Ajuntament d’acceptar-les i d’implementar-les tan aviat com tècnicament sigui possible.
3. Disseny de diferents fórmules de sensibilització per a la prevenció d’aquest tipus de
violències masclistes adreçades a la població en general i intensificades entorn aquells
esdeveniments d’oci, festius o de gran concentració de gent, com per exemple la Festa
Major.
4. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i l’elaboració
de la programació de la Festa Major de l’any vinent.
5. Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes, al conjunt d’entitats socials, veïnals i
de dones de la vila, així com a les entitats i els promotors privats implicats en el
desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius a la ciutat.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
26/07/2017
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
25/07/2017
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