
 

Declaració per combatre les agressions 
masclistes durant les festes i els grans 
esdeveniments 

Partim de la premissa que cadascú té els seus límits, variables en funció de les 
experiències viscudes i trajectòria personal. En cap cas aquests límits són 
qüestionables. Considerarem agressió sempre que la víctima així ho consideri. Una 
agressió masclista és aquella que s’exerceix sobre una persona per motius de 
gènere, orientació sexual o aspecte físic en relació als estàndards socials de 
bellesa. Les agressions poden ser de tipus verbal -comentaris ofensius, abusos 
verbals, insults, burles, floretes no desitjades, etc., agressions físiques -tocaments 
no desitjats, abús de la força, retenció, forçament, exhibicionisme, violació, etc., 
agressions psicològiques -menysteniment, ridiculització, culpabilitat, intimidació, 
amenaces, etc. i agressions socials –que serien les que es produeixen en entorns 
on l’agressió queda fàcilment dissimulada entre riures,. 

El patriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí té els privilegis. 
Aquest sistema, en el qual convivim, atorga als homes uns drets sobre les dones 
que els situen en una posició de superioritat. Això no vol dir que tots els homes 
exerceixin el poder atorgat, però sí que es poden creure amb el dret a exercir-lo. 
Les agressions masclistes s’expliquen des del sistema patriarcal. Per tant, entenem 
que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres identitats de 
gènere no hegemòniques. Des d’una perspectiva antipatriarcal, aquests tipus 
d’accions no són casos aïllats, sinó que responen i formen part d’una violència 
estructural. 

Les agressions són formes d’opressió patriarcal que apareixen constantment en el 
dia a dia. La societat ofereix al patriarcat espais d’aixopluc on moltes d’aquestes 
agressions queden normalitzades, silenciades i fins i tot acceptades. Un d’aquests 
espais són les festes, especialment d’oci nocturn. En aquest sentit, res justifica 
una agressió, ni les drogues –alcohol o d’altres, ni el vestuari… Un canvi d’opinió 
tampoc justifica l’agressió (si abans volia i ara no, ARA NO). 

 



 

Cal ser conscients que tots podem ser agressors/es ja que els límits de la víctima 
són subjectius. Les persones agredides no són víctimes passives, hem d’actuar amb 
el seu consentiment i respectar la seva decisió personal. L’objectiu principal en 
aquests casos serà empoderar la persona agredida. Aquest protocol pretén dotar a 
la ciutadania de les eines per actuar davant aquests casos. 
 

Per tot l’exposat anteriorment, s’insta el Ple municipal a aprovar els següents 
acords: 

1. Refermar la condemna de l'Ajuntament a totes les formes de violències que 
pateixen les dones i reconèixer el dret d'aquestes a viure sense violència 
masclista. 

2. Elaborar, o bé emmarcar i diferenciar dins el protocol d'Actuació i Atenció 
a les Dones i als seus fills en situació de Violència Masclista de Viladecans, 
un protocol contra les agressions sexistes a les festes i esdeveniments del 
municipi. 

3. Elaborar aquest protocol de forma participativa, implicant a totes les 
entitats, els agents involucrats i els espais dels esdeveniments que es 
desenvolupin a la ciutat. 

4. Posar l'accent en les accions de sensibilització i prevenció, a les escoles i 
dins de la pròpia Administració Pública. Al butlletí municipal, a les xarxes, 
als llocs d'interès per als joves, etc. 

5. Crear punts d'informació i atenció a diferents llocs on es desenvolupen les 
festes o esdeveniments. 

6. Traslladar aquest protocol a tots aquells implicats en el desenvolupament 
de grans esdeveniments festius a la ciutat. 

 

Viladecans, 27 de juliol de 2017 


