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MOCIÓ PER UN L’HOSPITALET LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS I MASCLISTES

El passat mes de Juliol el Govern de Catalunya presentava la segona enquesta de violència
masclista de Catalunya (EVCM) de la que s’extreu que, al 2017, el 56% dels casos
d’agressions patides per dones per part d’homes que no són parella o exparella s’ha produït
en llocs d’oci, a l’espai públic o en transports públics.
Això, sumat a l’increment del nombre de víctimes, denúncies i detencions, respecte el 2016
revelen que, de mitjana, cada dia es van interposar cinc denúncies i es van detenir dos
homes per violència masclista.
A l’Hospitalet, a l’any 2017 es van registrar 13 agressions o delictes contra la llibertat i
indemnitat sexual; a banda de les més de 933 denúncies presentades per lesions i
maltractaments de diferent caire i tipologia legal. (articles 153 i 173 del Codi Penal).
Les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó que són el resultat
de l’estructura patriarcal en la que vivim i, com a tal, són un problema col·lectiu. Cal trencar
amb la normalització que empara i invisibilitza la violència masclista i és imprescindible el
compromís de les administracions públiques per eradicar-la. Les campanyes de prevenció i
sensibilització són necessàries i útils si es doten de prou recursos econòmics, però cal anar
un pas més enllà. D’altra banda, cal destacar que la solució no es troba, únicament en la
vessant policial. No es lluita contra el masclisme d’aquestes agressions posant més cossos
de seguretat al carrer.
És obligació i deure de les administracions, especialment de la més propera com és el cas
de l’Ajuntament, vetllar per garantir la seguretat de tothom a la via i espai públic de la nostra
ciutat. Es tracta, per tant, de responsabilitzar-se per tal d’evitar que n’hi hagi forats negres
per la seguretat als carrers, parades de transport públic o zones verds. És a dir, identificar i
corregir les característiques dels espais potencialment i especialment perillosos, dels quals
s’apropien els agressors, que aprofiten la foscor i la soledat per cometre les seves
agressions i delictes. Per tant, un correcte enllumenat i una alerta comunitària quan es
detecten espais proclius a les agressions, semblen qüestions prioritàries en la lluita davant
l’assetjament sexual al carrer i les agressions a la via pública. Exemple d’aquests espais
amb un component de risc podrien ser: els voltants de l’estació de Renfe de Just Oliveres,
cap al Barri de Can Serra; l’aparcament públic dissuasori al costat del terme municipal de
Cornellà o el Parc de Can Buxeres, entre d’altres.
Seguint la filosofia i compromisos del Protocol contra les Agressions Sexistes als Espais de
Festes Majors i Esdeveniments Festius de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, aquesta
moció vol ampliar i fer propi, el compromís expressat per part de les organitzacions de dones
i juvenils, de “ser agents actius de prevenció de la violència sexista identificant punts
insegurs i de risc en els barris, recollint casos de violència sexista i identificant actituds de
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resistència al canvi de conductes per a compartir-les amb la comissió multisectorial de
prevenció”.
Tanmateix, les institucions amb responsabilitats politiques i de gestió, han de deixar clar la
seva nul·la tolerància amb les agressions i també amb determinades conductes masclistes
que són germen d’assetjament al carrer, com poden ser les floretes, o la llibertat dels homes
per abordar i interpel·lar a les dones pel carrer. Massa sovint ens trobem amb la paradoxa
que s’acostuma a dipositar tota la responsabilitat sobre les dones a l’hora d’evitar agressions
per violència de gènere, en comptes de centrar o compartir els esforços en accions que
evitin que els homes les cometin. En aquest sentit és importantíssima la tasca educativa
preventiva que se centra en les masculinitats. Tanmateix, donat l’augment d’agressions
considerem imprescindible impulsar mesures directes de xoc com la que ens ocupa. La lluita
contra les agressions masclistes ha de posar el focus en la crítica activa i bel·ligerant davant
els agressors i no pas re-victimitzant a les dones en la seva condició de víctimes.
És per això, que una altra possibilitat de protecció que pot oferir l’administració municipal,
són cursos o tallers de autodefensa feminista adreçats a convertir-se en eines
d’apoderament i seguretat davant situacions de risc i perill. Instruments de formació i
tècniques d’autodefensa que poden suposar un entrenament per a donar capacitat de
reacció envers les agressions masclistes.
Es tracta de tallers que combinen tècniques d'apoderament conjunt de les dones com
treballar l'autoconfiança i la consciència de les pors amb l'adquisició de tècniques físiques
per a poder respondre davant d’una amenaça. Aquests tallers d’autodefensa feminista no es
limiten només a donar eines davant agressions a l’espai públic, sinó que també proporciona
recursos a l’hora d’identificar comportaments o dinàmiques nocives amb persones properes.
És important, també, que els tallers siguin d’una durada mínima, ja que aquestes tècniques
s’adquireixen de manera gradual.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup
municipal CUP-Poble Actiu, adopta els següents acords:

PRIMER.- Impulsar, per mitjà del servei del CAID (Centre d’Atenció Integral a la
Dona), tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones de manera regular als
equipaments municipals de la ciutat, enfocats a aportar eines de resposta davant
situacions de risc contra la seva llibertat sexual o integritat física.
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SEGON.- Començar a impartir aquests tallers el primer semestre de 2019 com
ampliació dels possibles tallers per a dones que ja s'ofereixen de manera gratuïta al
CAID, fent campanya sobre els cursos en el moment de la impartició als mitjans de
comunicació de la ciutat (web, televisió i premsa), plafons informatius i/o bustiada.
TERCER.- Elaborar un mapa d’agressions sexuals i/o sexistes dels últims 10 anys a
la ciutat de l’Hospitalet, per detectar espais perillosos i actuar sobre aquests,
millorant el seu enllumenat, visibilitat i sistema de protecció de les vianants amb
criteris de seguretat per a les dones i aplicant perspectiva de gènere a la intervenció
urbanística, sota la supervisió del personal tècnic del CAID, en coordinació amb la
guàrdia urbana i l’EPHUS, i amb la participació de grups feministes o de dones de la
ciutat.
QUART.-Estudiar, dintre de l’any 2019, la possibilitat de crear la “parada intermèdia”
sota demanda, de forma que el conductor/a d’un bus permeti que les dones baixin
del vehicle en un punt intermedi entre dues parades, tot i que sense alterar el
recorregut oficial.
CINQUÈ.- Estudiar la creació d’un protocol d’actuació, en coordinació amb les
administracions i organitzacions pertinents i els seus treballadors/treballadores,
davant situacions d’assetjament i agressions sexuals al transport públic i/o als
equipaments municipals (poliesportius, museus, centres culturals..). Un protocol que
pugui dotar d’eines de resposta ràpida a les treballadores i treballadors davant una
situació com aquesta i adreçat a expulsar i denunciar a l’agressor, fent palès la
tolerància zero als serveis públics municipals i metropolitans i creant un marc de
protecció, compressió i seguretat per a les dones agredides.
SISÈ.- Ampliar els continguts de conscienciació en matèria de lluita contra el
masclisme i l’assetjament sexual i sexista, als centres educatius del municipi,
reforçant missatges d’igualtat d’oportunitats i marc de llibertats, així com sobre el
compromís col·lectiu amb l’eradicació de la violència envers les dones, dotant-los
dels recursos econòmics que calguin. Tanmateix, reforçar amb campanyes
formatives el coneixement i especialització en violència masclista del personal
municipal, especialment quan la seva feina sigui d’atenció al públic.
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SETÈ.- Garantir la posada en marxa del Protocol contra les Agressions Sexistes als
Espais de Festes Majors i Esdeveniments Festius de la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat, així com dels ‘punts lila’ que recull el document, aportant els recursos
econòmics i de personal que calguin pel seu correcte desenvolupament.
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Parlament de Catalunya, entitats d’atenció
social a l’Hospitalet i als col·lectius i associacions feministes i de dones de
l’Hospitalet de Llobregat.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu

Christian Giménez Márquez

