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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ESQUERRA 
INDEPENDENTISTA D’ALTAFULLA (L’EINA-AM) DE CONDEMNA 

DEL MASCLISME ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Ja fa anys que des de l’administració pública es fan grans esforços per 
combatre una de les pitjors xacres de la nostra societat: la violència 
masclista. Gràcies a aquests esforços s’ha aconseguit prendre consciència 
de que quan parlem d’aquest concepte no només ens referim a la violència 
física envers les dones, sinó que també a aquelles actituds vexatives 
basades en el masclisme inherent a la societat patriarcal.

Malgrat això, encara hi ha estaments molt importants de la nostra societat 
que no contribueixen a erradicar les actituds masclistes, arribant inclús a 
justificar-les. Un exemple d’aquestes actituds la tenim en l’article del director 
del Diari de Tarragona, Josep Ramon Correal, del passat 21 de juliol, on 
ridiculitzava una campanya de l’Ajuntament de Tarragona contra la violència 
masclista arribant a dir, entre d’altres, que “en l’amor com en el màrqueting la 
venda comença quan et diuen no”.

És cert que Josep Ramon Correal el dia següent va publicar un altre article 
demanant perdó, però aquesta disculpa va ser del tot desafortunada arribant 
a justificar que el seu article “hauria fet gràcia fa quaranta anys, quan els 
usos socials i la moral eren uns altres”.

És amb aquest tipus d’agents que en cap cas és admissible que 
l’administació pública, en aquest l’Ajuntament d’Altafulla, hi participi de 
manera indirecta. 

Per tot l’exposat el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ACORDA el següent:

PUNT ÚNIC Deixar de col·laborar contractant publicitat o qualsevol altre tipus 
de relació contractual amb el Diari de Taragona mentre el senyor Josep 
Ramon Correal en sigui el director.

Altafulla, a 25 de juliol de 2016
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