
Un aparcabicicletes sexista
És sexisme quan s'assignen una sèrie d'estereotips a les 
persones únicament pel fet de ser dones o homes. És sexisme 
la utilització de la dona com a objecte sexual. És sexisme el 
tracte vers les dones que va des de poc respectuós, fins a 
denigrant i, inclús, vexatori.

Perquè Shakespeare també va dir:
“Quan més talent en la dona, més indocilitat”

L'entorn pateix
Arrel de la darrera controvèrsia al voltant dels aparcaments per a bicicletes, s’ha pogut observar com la 
manipulació dels fets i argumentaris exposats ha assolit cotes esperpèntiques. L’entorn, tot i l’àmplia comoditat 
d’acció i de la dilatada experiència que atresora, consent cada cop menys l’opció a dissentir i utilitza tots els 
seus ressorts, que són nombrosos, per ridiculitzar i menysprear els intents d’expressar desacord amb el seu 
credo.

Els seus tentacles, a voltes representats per determinades entitats o publicacions periòdiques, només són 
eines, amb més o menys capacitat de fer d’altaveu, d’allò que és entès com l’única, autèntica i veraç realitat. 
Als que no combreguem amb rodes de molí se’ns permet representar el paper de lleu destorb i, puntualment, 
com ara és el cas, arribem a merèixer la seva atenció.

Quin cinisme més despietat: intentar emmascarar la intolerància a la discrepància i la incapacitat de 
l’assumpció dels propis errors, tot i les evidències,  en la defensa d’una teòrica llibertat d’expressió. O, pitjor 
encara, al·legar una llibertat sexual malentesa per acusar-nos de reaccionaris, reprimits i intransigents en 
una reacció visceral, barroera i absolutament fora de lloc. Que no ens confonguin: no és pas el fet d’una peça 
de mobiliari urbà ni les seves formes sinuoses o insinuants la causa de tot plegat. És el significat, l‘essència 
del que representa.

La secció local d’ERC Palafolls ha defensat, i sempre defensarà, la dignitat i el respecte que mereix un col·lectiu 
que, tot i ser la meitat de la humanitat, a hores d’ara encara és lluny de rebre el tracte  que d’altres tenen 
assumit des de sempre. El simplement fet que ni tan sols puguem entreveure l’element vexatori és mostra 
suficient del camí que cal recórrer. Ves per on diuen que, amb tot plegat, fem por. L’entorn pateix i ja té nassos 
la cosa, quan després d’un quart de segle governant, els tics d’autoritarisme són més evidents que mai. 
Emulant el costum de fer cites literàries dels nostres crítics més ferotges, i com deia el benvolgut Miguel de 
Cervantes “ladran, luego cabalgamos”.



divendres 19 de setembre: 
La responsable del Casal de la Dona durant la 
preinauguració del nou edifici del Casal s’adreça al 
regidor d’ERC a l’Ajuntament per comunicar-li el 
malestar d’una part important de les dones de 
l'entitat per la instal·lació d’uns aparcaments de 
bicicletes. Objecte que cap dels membres de la 
secció local d’Esquerra havia vist. Explica que han 
demanat a l'alcalde la retirada de l'aparcament, 
però que no ha fet cas i que a ella li amoïna la 
situació.

dissabte i diumenge 20 i 21 de setembre: 
Es posa en coneixement de tots els membres de la 
secció local d’Esquerra aquesta situació i es demana 
quina és la opinió que es té. No hi ha dubte: és una 
acció de l’equip de govern absolutament 
desafortunada.

dilluns 22 de setembre:
Abans de fer una denúncia pública i, per contrastar 
opinions, ens posen en contacte amb tècnics 
d’Igualtat de la Diputació, responsables de la 
Secretaria de la Dona d’Esquerra, tècnics de l’Institut 
Català de la Dona i diputats al Parlament de diferents 
partits. La conclusió és clara: és un objecte sexista.

dimarts 23 de setembre: 
ERC emet una nota de premsa al mitjans de 
comunicació del municipi i comarca denunciant el 
que per nosaltres és un element sexista posant 
sempre per davant i com a principals afectades al 
col·lectiu femení.

dijous 25 de setembre:
L’alcalde surt en defensa de la seva acció donant 
el nom i cognom del ferrer que ha fet 
l’aparcabicicletes i els motius. Afirma que si molesta 
al Casal de la Dona el traurà d’allà alhora que anima 
a la gent a utilitzar-lo abans que es retiri.

divendres 26 de setembre: 
L’aparcament de bicicletes es retira de davant del 
Casal i s’instal·la al costat de l’Ajuntament.

divendres 26 de setembre:
Ple ordinari a l’Ajuntament. En el torn de precs i 
preguntes el regidor d’Esquerra demana llegir el 
comunicat que la secció local ha fet per explicar el 
seu posicionament. L’alcalde defensa la seva acció 
afirmant que quan les dones li van demanar fer un 
aparcament de bicicletes ell va pensar que calia fer 
una cosa una mica“especial”. També compara 
l'aparcament de bicicletes amb obres de Rubens o 
Goya i diu “Us heu passat dos pobles”. Després del 
ple tenim una trobada sincera i clarificadora, per 
part nostra, amb l’alcalde.

diumenge 28 de setembre: 
S’inaugura el Casal de la Dona i surt a la palestra 
una frase de Shakespeare que fa fortuna “res no 
és bo ni és dolent; tot ho fa la ment”. 

dijous 2 d’octubre: 
El PSC de Palafolls emet un comunicat, amb un 
acurat i estudiat llenguatge no sexista, que penja 
a la seva plana web en que explica que s’ha retirat 
de davant del Casal de la Dona l’aparcament de 
bicicletes i que s’ha “reubicat que no vol dir instal·lat 
al costat de l’Ajuntament”. El PSC també demana 
disculpes a les persones o col·lectius que s’hagin 
sentit perjudicats per aquest fet. Precisament, el 
que nosaltres vam manifestar des del primer 
moment: que hi havia un col·lectiu de dones que se 
sentia discriminat. 

divendres 24 d’octubre: 
Un mes més tard apareix una edició especial de la 
revista RIP elaborada per quatre dels seus membres 
adreçada directament a atacar la secció local 
d’Esquerra  per haver denunciat un fet discriminatori 
cap a un col·lectiu de dones.  

divendres 31 d’octubre: 
Davant les desqualificacions del RIP, decidim 
publicar un nou butlletí per explicar la nostra posició 
en tot aquest afer, contra la nostra voluntat inicial 
de passar pàgina en aquest tema.

Cronologia dels fets:



La dictadura dels intransigents (del RIP)
-Estem totalment d’acord amb que “a Palafolls 
hi ha gent malhumorada, malpensada, 
intransigent: tot els ofèn, tot els irrita, tot ho 
troben malament, tot es fa amb mala voluntat, 
tot es fa contra algú, tot es fa per ofendre algú”. 
Només cal llegir, ni que sigui per sobre, 
les vostres paraules al darrer RIP. Us heu 
autodefinit molt bé.

-Dieu "Visca la gràcia i l’humor" i denoteu una 
mala llet que espanta, això sí que espanta.

-Dieu a portada que "L’ajuntament s’ha abaixat 
els pantalons" i després oblideu fer cap retret a 
l’interior. Això sí, justifiqueu i justifiqueu la decisió 
de l’alcalde de retirar l’aparcabicletes. Alguns no 
ho entenen, nosaltres sí.

-Dieu que us impulsa "la lluita per la llibertat" i 
esclafeu les minories que no pensen com 
vosaltres. 

-Dieu que nosaltres hem sortit en defensa de les 
dones, "pensant que les dones no es poden 
defensar soles". Ens limitem a traslladar una 
queixa d’una part del col·lectiu de dones del Casal 
a l’Ajuntament després que elles ho van demanar 
reiteradament a l’alcalde sense aconseguir-ho.

-Manipuleu deliberadament quan us limiteu a 
criticar el nostre paper sense mencionar qui 
realment inicia aquesta queixa. El col·lectiu més 
menyspreat per les vostres paraules és el de les 
dones.

-Viviu al Maig del 68 i les reivindicacions de les 
dones han evolucionat. Les dones tenen dret a  
l'avortament i molts drets més. 

-Teniu por de la repressió sexual. Nosaltres hem 
viscut el sexe en llibertat i amb normalitat. 
No ens escandalitzem, no censurem.

-Dieu que "hem perdut les eleccions" i nosaltres 

afegim i segurament les continuarem perdent. 

Sabem que estem en un partit polític minoritari 
però amb uns valors que ens enorgulleixen i no 
ens preocupa el percentatge de vots. De debó! 
No som nosaltres els qui ens hi juguem el càrrec, 
la cadira o el sou. 

- Parleu de "dictadura i censura dels 
intransigents", d’un partit polític que no té ni el 
deu per cent dels vots? Potser és el primer cas 
al món en que una minoria electoral té tant de 
pes com per tenir la població tan espantada. 

-Dieu que volem manar més que els que han 
sortit elegits. No companys, no. Només volem 
opinar. Potser, tot i no haver tingut gaire vots, 
també hi tenim dret.

-Us animem a continuar amb les vostres 
preocupacions. Nosaltres continuarem valorant 
la feina de l’equip de govern amb els seus encerts 
i els seus errors també. De fet, és la primera 
vegada que exposem una queixa i el govern 
rectifica. Esperem també números extres valorant 
la nostra queixa de les goteres de la pista coberta 
de Sant Lluís, la nostra demanda de voreres al 
carrer d’entrada a Sant Genís o el suport a l’encert 
del regidor de Cultura en l’impuls a la creació 
d’una colla gegantera i de diables. 

-Pel que fa a l’”entrevista” a Companys i Macià, 
no entrarem a fer valoracions. Que cadascú jutgi 
per si mateix aquest atac gratuït, però vagi per 
endavant la falta de sensibilitat que heu
demostrat.



Posicionament de la secció local Esquerra de Palafolls respecte als 
aparcaments de bicicletes sexistes del Casal de la Dona:
Donada les interpretacions expressament 
intencionades que s’han fet de la denuncia que la 
secció local d’ Esquerra hem fet referent als 
aparcament de bicicletes volem aclarir diferents 
aspectes. Per a   nosaltres no estem davant d’una 
mesura contra la llibertat d’expressió artística tal i 
com s’ha dit,  ja que estem parlant de mobiliari urbà 
i no pas d’una escultura i fins i tot si així fos s’hauria 
d’interrogar sobre el perquè d’aquest tipus 
d’escultura davant del Casal de la Dona. Voler 
comparar aquest element urbà amb d’altres 
elements del curiós mobiliari urbà com les papereres-
ou o les creus de terme és voler tirar pilotes fora.  
Per nosaltres tampoc és una qüestió  moral, ni de 
censura i es molt agosarat pensar que a nosaltres, 
un grup jove i d’esquerres ens pugui escandalitzar 
una qüestió sexual quan em viscut en una època 
lliure de repressions sexuals. I es per això, que tenim 
més que clar,  que estem davant no només d’una 
qüestió sexual sinó totalment sexista.

Per tant considerem que amb aquesta acció,  
l'Ajuntament de Palafolls ha contribuït a perpetuar 
els mites, els models i els prejudicis en relació a les 
dones. 

L'Ajuntament de Palafolls ha incomplert amb la seva 
acció dos dels criteris d' actuació que la Llei del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista 
atribueix als poders públics. D' una banda ha 
demostrat la inexistència d' un compromís per 
garantir el dret de no discriminació de les dones. 
També ha establert de forma directa una mesura 
que perpetua i reprodueix els estereotips sobre les 
dones.

Atenent a la llei orgànica 3/2007, de 22 de  març, 
aquesta acció es pot considerar una forma de 
discriminació indirecta envers les dones ja que la 

instal·lació d' aquest mobiliari urbà aparentment 
neutre posa a les dones en situació de desavantatge 
respecte els homes. Al mateix temps que no ha 
tingut en compte la participació ciutadana en l' 
execució d' aquesta mena de polítiques urbanes, 
fet que li hauria estalviat  de cometre aquest error 
si hagués parat atenció a les opinions de les dones.
La secció local d’ Esquerra vol constatar el següent:

- Ens donem per satisfets que finalment s’hagi decidit 
retirat aquest mobiliari urbà de davant del Casal de 
la Dona ja que aquesta és la reclamació que ens 
havien fet arribar dones del Casal, i entenem que 
amb això expliciten una assumpció de responsabilitat 
per part de l’equip de govern. 

- La responsabilitat d’ Esquerra com  a partit polític 
progressista i d’esquerres amb representació 
municipal és vetllar per la defensa dels interessos 
dels nostres veïns i això passa per denunciar 
qualsevol fet que es consideri atemptatori. Amb més 
raó quan es tracta d’un fet sexista tant evident com 
aquest.

- Lamentem que aquesta polèmica hagi provocat 
malestar en el Casal de la Dona, però s’ha demostrat 
que quan falta el sentit comú cal denunciar en veu 
alta i sense complexes.

- Aquest fet sexista no ha d’amagar que hagin tardat 
tres legislatures a dotar al Casal de la Dona d’un 
espai ampli i còmode on poder desenvolupar les 
seves activitats. No podem oblidar els anys que han 
estat sense un local en condicions amb els perjudicis 
que ha suposat a un col·lectiu tant important i 
dinàmic.  No es mereixien un final de trajecte així. 

Divendres 26 de setembre de 2008


