MOCIÓ QUE PRESENTEN LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) i LA PLATAFORMA 8 DE MARÇ
DE REUS PER A LA IMPARTICIÓ DE TALLERS GRATUÏTS D’AUTODEFENSA FEMINISTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 24 de gener es va fer pública la demanda d' 1 any i mig de presó a la víctima d’un intent de violació a
la ciutat de Tarragona per haver-se defensat, a banda de la pena de 4 anys als que s’enfronta l’agressor.
Afortunadament aquesta dona va ser absolta, però el cert és que hem pogut conèixer aquests fets perquè
ha estat notícia quan la realitat és que la majoria d’agressions no surten als mitjans de comunicació. I és
que en el cas en què la dona agredida aconsegueix fugir i decideix denunciar, la situació de desemparament
és fa palesa ja que es veu ignorada o culpada per una justícia patriarcal que la responsabilitza i posa el focus
en ella i no pas en l’agressor.
A aquestes notícies s’hi afegeixen les conclusions que es desprenen del balanç sobre violència de gènere
del passat 2017 al Camp de Tarragona. Les dades generals de Generalitat de Catalunya mostren un
increment del nombre de víctimes, denúncies i detencions, respecte el 2016 i revelen que, de mitjana, cada
dia es van interposar cinc denúncies i es van detenir dos homes per violència masclista.
Les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó que són el resultat de l’estructura
patriarcal en la que vivim i, com a tal, són un problema col·lectiu. Cal trencar amb la normalització que
empara i invisibilitza la violència de gènere i és imprescindible el compromís de les administracions
públiques per eradicar-la. Les campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils si es doten de
prou recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà.
Una bona iniciativa que s’està duent a terme a diferents municipis és la impartició de tallers gratuïts
d’autodefensa feminista per a dones, tal com està duent a terme l’Ajuntament de Palma, dins del projecte
"No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes". Es tracta de tallers que combinen tècniques d'apoderament
conjunt de les dones com treballar l'autoconfiança i la consciència de les pors amb l'adquisició de tècniques
físiques per a poder respondre davant una amenaça.
Aquests tallers d’autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant agressions a l’espai públic,
sinó que també proporciona recursos a l’hora d’identificar comportaments o dinàmiques nocives amb
persones properes. Recordem que la majoria d’agressions no es donen amb desconeguts, sinó que es donen
en espais de confiança per a la agredida (amistats, família, parella...). És important, també, que els tallers
siguin d’una durada mínima i no sigui una cosa d’un dia puntual, ja que aquestes tècniques s’adquireixen de
manera gradual.
Massa sovint ens trobem amb la paradoxa que s’acostuma a dipositar tota la responsabilitat sobre les dones
a l’hora d’evitar agressions per violència de gènere, en comptes de centrar o compartir els esforços en
accions que evitin que els homes les cometin. En aquest sentit és importantíssima la tasca educativa
preventiva que se centra en les masculinitats. Tanmateix, donat l’augment d’agressions considerem
imprescindible impulsar mesures directes de xoc com la que ens ocupa.
Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP, en col·laboració amb La Plataforma 8 de març de Reus,
proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Que l’Ajuntament de Reus, per mitjà del servei del SIAD, impulsi tallers gratuïts d’autodefensa
feminista per a dones de manera regular a tots els centres cívics de la ciutat, així com a altres equipaments
públics.
SEGON: Que aquests tallers comencin a impartir-se el segon semestre de 2018 com ampliació dels tallers
per a dones que ja s'ofereixen de manera gratuïta al SIAD.
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