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Resum: Iniciem una sèrie d’articles on recollim les principals conclusions
extretes de les Jornades Internacionals ORIGEN: “Mitjans i violències
masclistes en la parella heterosexual”.

Hi ha “perxa” per parlar sobre prevenció de la violència masclista
¿Què poden fer els mitjans , especialment la televisió, per donar visibilitat a les activitats
en matèria de prevenció de la violència masclista més enllà de la denúncia i de la difusió
del telèfon 016? ¿On són els “ganxos” que permeten introduir als informatius peces
singulars sobre processos de prevenció i educació en igualtat?
Aquest va ser un dels primers temes debatuts a les Jornades Internacionals ORIGEN:
“Mitjans i violències masclistes en la parella heterosexual” i ara de vacances i amb les
festes populars que proliferen arreu, hi ha diverses accions que permeten abordar la
prevenció i la sensibilització en matèria de violència.
Les agressions sexistes i la violència sexual tenen lloc sovint en entorns festius. No és un
succés exclusiu de Sanfermines i, és per això, que molts barris i municipis han establert
protocols i activitats per conscienciar la ciutadania als espais d’oci. Aquí van alguns
exemples:
-

-

-

Al Poble-sec (Barcelona) diversos col·lectius i entitats del barri entre les quals es
troben el Grup de Dones, Lesbianes i Trans de l’Ateneu Cooperatiu La Base i els
Castellers del Poble-sec, van elaborar el protocol d’actuació contra les agressions
sexistes a les festes majors (que s’han celebrat entre el 15 i el 24 de juliol) que va
rebre el darrer Premi 25 de Novembre que atorga l'Ajuntament de Barcelona i que
emmarca entre d’altres activitats la Festa Major del Poble-sec Feminista i xerrades i
dinàmiques per tal de generar espais segurs.
També l'Assemblea de Dones Feministes de Gràcia va publicar un protocol semblant
per implicar els col·lectius organitzadors de les festes del barri a mitjans d’agost.
Fa uns dies El Periódico es feia ressò de les demandes del col·lectiu per les festes
d’enguany que inclouen un telèfon d'atenció a víctimes i suspendre la programació
si hi ha agressions.
El 20 d’agost al municipi de Llodio (Àlaba), en el marc de les Festes de Sant Roc,
s’organitza una sessió de versos musicats contra els atacs sexistes que porta per
títol “Ez da kasualitatea” (“No és casualitat”).
A Pamplona es va posar en marxa la campanya de sanfermines promoguda pel grup
“Sanfermines en igualdad” del Consell Municipal de la Dona i coordinada des de
l'Ajuntament de Pamplona amb l’objectiu d’activar la resposta ciutadana davant les
agressions i informar sobre els recursos disponibles. A més de la guia "Por unas
fiestas libres de agresiones sexistas", dins la campanya s’inclouen, a més d’una
multitudinària cursa, tallers per a professionals de diversos àmbits que van des dels
primers auxilis a víctimes d'agressions sexuals -dirigit a policies municipals i
auxiliars de protecció civil- a sessions formatives adreçades a professionals de
premsa, ràdio i televisió sobre com abordar les notícies sobre agressions.
A la campanya, s’han sumat altres municipis de Navarra com Larraga que celebra
les festes del 5 a l’11 d’agost o el Valle de Egüés que ho va fer al juny.
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Des del 2015 també Saragossa va engegar la campanya “No es No” “por unos
Pilares sin agresiones sexistas” que inclou missatges a les xarxes socials amb el
hashtag #ZGZNOESNO.
La regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Mijas (Màlaga), amb motiu de la Fira de
La Cala que se celebra a finals de juliol, ha llançat una campanya per conscienciar a
veïns i turistes sobre la importància de respectar a les dones i que puguin fer un ús
lliure de l’espai públic.
Altres consistoris com el de Sant Sebastià fa anys que duen a terme activitats de
sensibilització que van des d’implicar els establiments hotelers amb adhesius per
posar als aparadors on es llegeix “En este local no se admiten agresiones sexistas” i
tovallons amb missatges contra la violència o, fins i tot, a impartir cursos
d’autodefensa.
L'Associació d'Assistència a Víctimes d'Agressions Sexuals i Maltractaments
(Adavasymt) ha proposat a l'Ajuntament de Valladolid la posada en marxa d'una
campanya contra la violència sexual i les agressions sexistes durant les festes de la
ciutat (del 2 a l’11 de setembre).
Així mateix, el Centre Assessor de la Dona Argitan va donar un pas més en
reclamar que a les festes de Barakaldo no sonés música denigrant per les dones ni
s’establissin torns de manera sexista a les 'txosnas', amb les dones a la cuina i
homes a la barra. També van oferir un curs de “flirteig sa”.

Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora d’Emakunde (Institut Basc de la Dona) escrivia al
diari Deia el passat 24 de juliol:
“Los entornos festivos aportan un plus de permisividad a algunas actitudes no
respetuosas hacia las mujeres y esto provoca que éstas sientan limitada su libertad
para disfrutar de la fiesta. No podemos permitirlo y debemos hacer lo posible para
construir unas fiestas en las que las relaciones sean igualitarias y consentidas por
ambas partes, en las que las mujeres, todas las personas, tengan el mismo derecho
a disfrutar de la fiesta y sus espacios sin que su seguridad ni sus derechos sean
violados. Unas fiestas libres de agresiones, pero también de actitudes que las
inciten.
Animo, por tanto, a todas las personas, (mayores, jóvenes…), a que muestren en
fiestas y en los entornos de ocio una actitud proactiva contra actitudes machistas
que ataquen los derechos de las mujeres”.

