PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) A LA JUNTA DE PORTAVEUS PER DECLARAR
L'ANY 2016, ANY CONTRA ELS FEMINICIDIS I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Les persones tenim dret a viure amb plenitud, sense patir cap mena de discriminació per cap mena de
condició personal, tampoc el gènere. Malgrat les iniciatives socials i legals que les darreres dècades han
buscat suprimir les desigualtats que les dones d’arreu del món pateixen en diferents aspectes de la seva
vida, i que han promogut una nova manera dels homes de viure la masculinitat, continuen existint
comportaments socialment acceptats que situen les dones en una situació d’inferioritat.
També a casa nostra, aquests comportaments es basen en el convenciment, no sempre expressat
conscientment, que les dones són més febles, que estan dotades de menys credibilitat o que no estan
preparades per assumir certs rols de direcció ni a intervenir en determinades àrees tècniques. Les persones
que, a més o menys consciència, comparteixen aquests pressupòsits avalats per l’ordre social, acaben
manifestant actituds inacceptables. Des de petites formes quotidianes de micromasclisme inquisitori (de
vegades embolcallats d’amabilitat o cortesia), la categorització de les dones pel seu aspecte físic, la
manipulació de les relacions afectives, passant per l’escletxa salarial que castiga les dones, la feminització de
la pobresa, la limitació de la presència de les dones en l’àmbit públic, la seva exclusió dels llocs de decisió,
fins al control de la vida de les dones per part de les seves parelles i la violència domèstica. Al capdamunt,
aquesta escalada pot desembocar en l’assassinat de les dones que no accepten aquestes pressions.
El feminicidi, una nova categoria política per designar l'assassinat de dones pel sol fet de ser-ho, colpeix
massa sovint les consciències de la nostra societat i ens exigeix prendre mesures per evitar el camí que hi
porta. Es tracta d'un fenomen transversal que no entén de classes, edats, orígens ètnics o formació
acadèmica. I necessita una presa de posició repetida i enèrgica per part de les institucions públiques que
han de contribuir a la seva eradicació, més enllà de repetir les xifres oficials i dels actes simbòlics de
condemna.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa a la Junta de Portaveus l'adopció dels
següents ACORDS:
1. Declarar l'Any 2016, com a any contra els Feminicidis i les Violències Masclistes.
2. Considerar que aquests fets injustificables, com són els assassinats, es col·loquin permanentment a
l'arena pública i que se'n parli com una qüestió d'importància vital.
3. Instar l'Ajuntament de Reus que es comprometi, de manera oficial, contundent i efectiva, en la prevenció
i l'eradicació de les violències masclistes i els micromasclismes, en especial atenció a la joventut i
adolescència, involucrant a totes les institucions educatives.
4. Instar l'Ajuntament de Reus que es comprometi de manera oficial, contundent i efectiva en la prevenció i
l’eradicació de les violències masclistes, així com en l’assistència i la reparació de totes les dones en situació
de violència, independentment de la situació administrativa en què es troben.

5. Instar l'Ajuntament de Reus que es comprometi de manera oficial, contundent i efectiva en la denúncia
de qualsevol acte que signifiqui discriminació, abús de poder, agressió i vexació vers les persones que estan
catalogades per condició de gènere.
6. Instar l'Ajuntament de Reus a seguir tots els protocols de prevenció necessaris per evitar qualsevol tipus
d'agressió en els àmbits laboral, educatiu, esportiu, cultural, publicitari, d'oci, i tots aquells on les relacions
personals puguin ser motius d'alerta.
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