
Proposició del grup municipal de la CUP de Manresa per a una Festa Major lliure 
d'agressions, abusos i/o assetjaments sexuals.

Atès que el mes d’abril de 2017 es va aprovar per unanimitat al ple de Manresa el segon pla 
d’igualtat de la ciutat.

Atès que aquest segon Pla d’Igualtat contempla a mig termini, 2018-2019, l’acció d’aplicar un 
protocol d’agressions, abusos sexuals i orientació sexual en espais d’oci. 

Atès que aquesta acció pretén dissenyar el protocol tenint en compte les entitats de dones, juvenils, 
culturals i LGTBI+. Que el Protocol ha de contemplar una intervenció integral basada en la 
prevenció, detecció, atenció i recuperació. En l’espai de prevenció, cal elaborar campanyes contra 
aquesta tipologia d’agressions per a les festes de major rellevància a la ciutat de Manresa. 

Atès que l’equip de govern ha manifestat diverses vegades la intenció d’aplicar polítiques 
feministes a la ciutat.

Atès que la festa Major de Manresa és l’acte d’oci de més rellevància d’aquesta ciutat.

Atès que des de les àrees d'igualtat, salut i joventut, es tenen previstes diferents actuacions per a la 
prevenció tant de l'alcoholisme, drogodependència i agressions sexuals en l'àmbit de la festa major 
de la ciutat.

La CUP de Manresa proposa adoptar els següents acords:

1. Iniciar diverses actuacions complementàries a les previstes, a la pròxima Festa Major:

- Retransmetre falques entre actes i/o concerts per tal d’explicar què és una agressió 
masclista, i què cal fer en cas d'assetjament i/o agressió sexual.

- Distribuir cartells i pancartes per la ciutat de Manresa amb lemes contra les agressions 
masclistes i explicant què fer en cas de ser agredida. Aquesta distribució comptarà també 
amb diversos espais, qualificats de «punts calents» a preveure de forma coordinada amb la 
Policia Local, el SIAD i l'ASSIR, i també es demanarà informació als mossos d'esquadra. 
Aquests cartells, a part del «no és no» contindran lemes tipus «si insisteix, és una agressió», 
«si envaeix el teu espai, és una agressió», «Si no accepta un no, és una agressió» «Inclús 
amb les calces abaixades, no és no», «Si et convida a una copa, pot ser una agressió», «Si 
t'has sentit agredida, és una agressió», «Jo mateixa decideixo amb qui, com i de quina 
manera» entre altres. D'altres contindran una infografia sobre què fer en cas d’agressió, 
emplaçant a l'apoderament de l’agredida, i en cas necessari on trobar ajuda i/o suport. 

- Il·luminar, o prendre mesures per tal de que aquests «punts calents» deixin de ser-ho.

- Distribuir els lavabos tipus «polyclean» amb accessos a zones ben il·luminades, i/o 
il·luminar les zones i els accessos on es col·loquin.



- Es farà un curs sobre agressions cisheteropatriarcals adreçat al personal de les barres. Hi 
hauran d'assistir les treballadores de les barres. Aquesta assistència haurà de ser per un 
mínim del 60% de les treballadores i estarà inclosa com a condició al plec de clàusules del 
contracte a les empreses que les gestionin. Es buscarà a un col·lectiu de la ciutat, sempre que
sigui possible, per a fer aquest curs. Qui el faci haurà d'estar especialitzat en gènere. 

- Es crearan estands/carpes amb l’objectiu d’oferir informació, de caire preventiu, a les i als 
joves que s’hi adrecessin sobre les violències masclistes, i atendre situacions d’assetjament 
sexual i agressions sexistes en un context d’oci nocturn. Aquests estands i/o carpes, només 
contindran aquesta informació. En cas d’episodis de violència masclista, caldrà actuar de la 
següent manera:

1. Oferir un espai físic de seguretat per la persona que ha patit violència.
2. Acompanyar i oferir suport emocional especialitzat.
3. Oferir assessorament sobre com actuar i sobre els recursos disponibles.
4. Activar el Protocol d’Urgència si la situació ho requereix.
5. Es registraran tots els casos tant de demanda d'informació com als atesos per a 
persones que han patit violència.

No obstant, el Ple decidirà.

Gemma Tomàs i Vives                  GM de la CUP                    Manresa,  9 de juny del 2017 


