
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER

UNES FESTES POPULARS FEMINISTES

Malauradament, la violència masclista és una xacra omnipresent a la nostra societat. Força

sovint, des de diversos estaments es trasllada la idea que els casos de violència masclista són

aïllats, exercits per una minoria d’homes, i es fa referència a les formes més extremes i cruentes

del masclisme, com ara els 24 feminicidis que hem patit enguany als Països Catalans –73 a

l’estat espanyol–, les 679 agressions sexuals i 766 abusos sexuals –una cada tretze i un cada

onze hores, respectivament– denunciats l’any passat als Mossos d’Esquadra, o l’11% de dones

europees que ha patit violència sexual d’acord amb l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió

Europea. Alhora, tot sovint es focalitza l’actuació davant de la violència masclista concebent-la

tan sols com aquella que es produeix en l’àmbit de la parella.

Malgrat això, les quatre denuncies d’agressions sexuals realitzades als sanfermines d’enguany –

i, especialment, la mediatització de la realitzada per cinc homes, un dels quals guàrdia civil– o les

denúncies públiques que les darreres setmanes han realitzat la regidora de la CUP-Capgirem

Barcelona Maria Rovira o la directora de la revista d’ICV Treball Júlia Brosa, han permès situar la

problemàtica al centre del debat públic, conscienciar sobre la situació i fer entendre que és una

situació més habitual del que moltes vegades es fa creure. Es tracta d’una violència estructural

que va més enllà dels casos més extrems d’assassinat, agressió sexual o agressió física i que

han de patir el conjunt de les dones quotidianament.

De la mateixa manera, les sexualitats i identitats de gènere no normatives es veuen

discriminades i assetjades dia rere dia arreu del món i al nostre país. Al Principat, l’Observatori

contra l’Homofòbia i la Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació comptabilitzen 380 denúncies

anuals i situen la LGBTIfòbia com el tipus de delicte d’odi més habitual a l’estat espanyol. En

aquest cas, tampoc no podem parlar de casos aïllats reduïts a aquelles agressions més visibles,

relatius a assassinats o pallisses, sinó que es tracta d’una violència quotidiana i generalitzada.

Entenent, per tant, que la violència masclista i LGBTIfòbica és present en tots els àmbits de la

societat i reproduïda en l’àmbit familiar, al sistema educatiu, als mitjans de comunicació, en el

model de relacions, etc., el paper de les administracions públiques com són els ajuntaments és

treballar per l’eradicació d’aquest tipus de violència, tant des d’una perspectiva preventiva i

conscienciadora com donant la resposta adequada quan es produeix. En aquest sentit, els

espais festius i d’oci són àmbits on dones i persones LGBTI se senten violentades i assetjades

per actituds masclistes i LGBTIfòbiques i on l’Ajuntament, conjuntament amb les entitats, ha

d’actuar per garantir el dret d’aquestes persones a gaudir de la festa.

Les festes són espais de ruptura amb la quotidianitat, faciliten les relacions interpersonals i, en

aquest context, es produeixen gestos, mirades, converses… però també bromes, insults, gelosia,



tocaments, etc. Als espais d’oci es donen situacions que s’entenen com a normals i legítimes,

però també es produeixen tot un seguit d’actituds i accions majoritàriament normalitzades que

impedeixen que, generalment, les dones i persones LGBTI no gaudeixin lliurement de la festa.

Sovint es justifiquen o s’atenuen aquestes actituds amb l’excusa d’un excés en el consum

d’acohol o altres substàncies; tanmateix, un ambient festiu no implica haver de tolerar aquest

tipis de situacions, ni quan les vivim en primera persona ni quan les presenciem en altres.

Els moviments socials i, especialment, el moviment feminista fa temps que encapçalen

campanyes per prevenir les agressions sexistes en l’oci nocturn i favor de relacions

sexoafectives lliures, respectuoses i igualitàries. Els espais d’oci d’indrets com Gràcia, Sabadell o

el Poble-sec han estat pioners en la implementació de campanyes i protocols d’actuació davant

de la violència masclista i LGBTIfòbica. Amb aquest impuls, són cada cop més els ajuntaments

catalans que duen a terme iniciatives i en podem assenyalar com a exemples els de Capellades,

Sabadell o Badalona (annex). En tots tres casos es vol reafirmar el caràcter respectuós i inclusiu

de les festes i es fa una crida a la implicació col·lectiva per tal d’acabar amb la normalització i

invisibilització dels comportaments sexistes, començant pels organitzadors de la festa i les

persones que treballen a les activitats. Igualment, són campanyes que trenquen amb el marc

heteronormatiu i amb els mites associats als estereotips masculins i femenins.

A Cornellà, enguany es va impulsar per Corpus una campanya amb el lema “Per unes festes

iguàlitaries i lliures de sexisme” per part de l’Ajuntament i la Plataforma Ciutadana contra la

Violència masclista i, en aquest marc, es van repartir 5.000 polseres mentre el programa de

festes incorporava una plana amb el missatge. Després d’aquesta experiència, i amb els

múltiples exemples d’altres poblacions, cal seguir aprofundint en aquesta línia de treball per tal

d’avançar cap a unes festes populars feministes, lliures de tota expressió de masclisme o

LGBTIfòbia.

És per això que cal reforçar la part conscienciadora i seguir generant material com les polseres

esmentades o de formats més habituals com la cartelleria, però també incorporant-ne de nous

com per exemple xapes, mocadors, gots, etc. Alhora, es fa necesari incidir especialment en la

part de resposta concreta a fi de garantir que les dones i persones LGBTI no se sentin

incòmodes o, en tot cas, que no es vegin obligades a abandonar la festa quan pateixen una

situació com aquesta. Així, s’hi pot incorporar tant l’adopció d’un protocol d’actuació davant

d’agressions d’aquesta tipologia en el marc d’espais d’oci com la realització d’accions formatives

per part de personal especialitzat adreçades als responsables de les activitats. 

Finalment, cal tenir en compte l’important paper de les entitats en les festes populars de la nostra

ciutat, tant per la festa major de Corpus com per les festes dels barris com en altres èpoques de

l’any amb esdeveniments de tota mena. En aquest marc caldrà pensar les campanyes amb les

diverses entitats, obrir a les mateixes les accions formatives esmentades i garantir que, en les

activitats d’oci que organitzin, apliquin el protocol d’actuació davant agressions masclistes i

LGBTIfòbiques.



I per tots aquests motius el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al

Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Dur a terme una campanya per promoure que la festa major estigui lliure d’actituds

masclistes i LGBTIfòbiques que contempli les següents accions:

• L’elaboració d’un cartell o joc de cartells amb un lema en positiu i que faciliti la reflexió

• La distribució de material com polseres, xapes, mocadors i/o fulls volants

• L’adopció, mitjançant l’aprovació per part del Ple municipal, d’un protocol d’actuació

davant d’agressions masclistes i LGBTIfòbiques en espais d’oci que s’haurà d’aplicar tant

en les activitats organitzades en l’Ajuntament com en les organitzades per les entitats,

incloses les barraques en què se serveixin begudes

• Accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als responsables de

les activitats –incloses les organitzades per les entitats– on hi hagi barres de begudes

Segon.- Exigir a les entitats que apliquin el protocol d’actuació davant d’agressions adoptat per

l’Ajuntament o un d’anàleg quan realitzin activitats d’oci en l’espai públic de la ciutat o en

qualsevol espai facilitat per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses

municipals, així com fer-los extensibles les accions formatives realitzades amb motiu de la

campanya per festa major.

M.ª José Ruiz Tienda

Grup Municipal CEC-CPC



ANNEX I: campanya de l’Ajuntament de Capellades



ANNEX II: campanya de l’Ajuntament de Sabadell



ANNEX III: campanya de l’Ajuntament de Badalona



ANNEX IV: campanya dels moviments socials de Gràcia (resum del protocol aplicat en

espais de festa a Gràcia, Sabadell, Poble-sec, etc.)


