MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT LES REGIDORES ELENA LÓPEZ
LUJÁN, LAURA MARTÍNEZ PORTELL, ANNA SANTOS ARNAU, TAMARA
MATEOS HIPPCHEN, MARIA LLORET RAMON I JÚLIA SURIOL CORBERA, PER
CREAR UN PROTOCOL EN CONTRA DE LES ACTITUDS MASCLISTES QUE
PATEIXEN LES DONES REGIDORES A L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Vivim en una societat on les dones experimentem violències masclistes dia a dia,
violències que es manifesten en moltes formes i que sovint queden amagades per la
legitimació històrica dels comportaments masclistes. En el món de la política, les
dones històricament han estat infrarepresentades, tot i els esforços per a la igualtat
de gènere, i les situacions de micro i macro violència a les que es veuen sotmeses
juguen un gran paper en l’allunyament de les dones de la política.
Afirmem rotundament que les actituds masclistes en espais de participació política es
tracten d'un tipus més de violència masclista que ha de ser rebutjada i perseguida.
Una violència masclista que pretén intimidar i desincentivar el desafiament que en
realitat suposa, encara per alguns, la irrupció de la veu i el fer de les dones en l'espai
de la política.
La Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista,
en l’article 5 defineix els àmbits de la violència masclista, i en l’apartat sisè defineix la
violència en l’àmbit de la vida política i de l’esfera pública de les dones, com aquella
violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política, com les
institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans
de comunicació o les xarxes socials. I ens diu que quan aquesta forma de violència
masclista ocorre en les institucions polítiques o les administracions públiques i és
tolerada i no sancionada, esdevé també una forma de violència institucional.
Atès que les regidores d’aquest ajuntament hem patit situacions de violència,
intimidació, ridiculització, menysteniment, o limitació en la nostra participació, en
nombroses ocasions i per part de diversos regidors, en especial d'alguns membres
del govern.
Atès que no s'ha donat resposta a aquestes actituds ni des de la institució ni des de
la moderació dels plens, a càrrec de l’alcalde.
Atès que la participació de les dones regidores als plens i comissions d’aquest
ajuntament tant en nombre de torns de paraula com en temps d’intervenció és més
baixa que la dels homes regidors malgrat la significativa presència de dones en la
composició actual de govern i oposició.
Atès que l'Ajuntament de Vilassar de Mar no compta amb un protocol de resposta per

casos de violències masclistes patides per les regidores en l'exercici del seu càrrec.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
● Crear un protocol d'abordatge de les agressions masclistes comeses durant el
ple o en altres espais relacionats amb l'activitat de les regidores i regidors, o
la relació entre els regidors/es en l'exercici del seu càrrec.
● Introduir mecanismes per garantir la plena participació de les dones regidores
en els plens i comissions, com per exemple el control en el nombre i durada
de les intervencions.
● Aprovar un decàleg de bones pràctiques i oferir una formació feminista
obligatòria en matèria de gènere als regidors i regidores en el termini de dos
mesos pel consistori actual, i després a l'inici de cada mandat.
● Exigir la responsabilitat de l'alcalde en aturar a aquestes violències en el mateix
moment que es produeixin i adoptar les mesures corresponents en cas de
reiteració.

Les regidores, a Vilassar de Mar, el 14 d’abril de 2022

