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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

PER UN PROTOCOL CONTRA AGRESSIONS MASCLISTES I LGBTIFÒBIQUES A 
LES FESTES MAJORS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Les agressions contra les dones i contra les persones LGBTI són les expressions més 
directes del sistema cisheteropatriarcal en què estem immersos. 

Un dels indrets on aquestes violències apareixen sovint és a les festes i espais d’oci, 
com s’ha vist darrerament amb diversos casos d’agressions al llarg del territori. 

Malgrat la invisibilitat que sovint envolta aquests fets, i el desconeixement públic dels 
mateixos que això comporta, aquestes violències hi són presents a diferents escales. 

Amb tal de posar eines per a prevenir aquests casos i per a aturar-los i acompanyar 
les víctimes en cas que succeeixin, molts municipis i entitats organitzadores de festes 
populars han anat adoptant en els darrers temps protocols d’actuació per a la 
prevenció, la detecció i la intervenció de les agressions masclistes i LGBTIfòbiques en 
aquests espais, incloent també campanyes d’informació i sensibilització al respecte. 

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha de posar tots els mitjans per a combatre la 
violència masclista i LGBTI, i aquest és un front que també cal abordar. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Elaborar i implementar un protocol municipal de prevenció i d’actuació 
enfront les agressions masclistes i LGBTIfòbiques a les festes majors del municipi. 
Aquest protocol s’elaborarà amb la participació de les tècniques i tècnics municipals 
dels àmbits d’igualtat, joventut i festes, i de les entitats feministes i LGBTI, juvenils, 
lúdiques, educatives, festives, socioculturals o altres que així ho vulguin, prenent 
com a exemples de partida els protocols que s’han dut a terme en molts municipis i 
en moltes festes autogestionades. 

SEGON.- Incloure també en el procés d’elaboració del protocol, el disseny d’una 
campanya informativa i de difusió, conscienciació i sensibilització per prevenir 
violències masclistes i LGBTIfòbiques en aquests espais festius i deixar clar el rebuig 
a aquestes, mitjançant la col·locació de cartells en els espais de les festes i la lectura 
d’un manifest, entre d’altres possibles accions. 

TERCER.- Difondre aquests acords als mitjans de comunicació i difusió municipals, 
demanant la participació a les entitats dels àmbits esmentats o altres que així ho 
vulguin. 
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