
10.8/ Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP)  per  tal  que  l’Ajuntament  de  Riudoms  impulsi  tallers  gratuïts
d’autodefensa feminista

La Sra. Roser Torres, del grup municipal de la CUP, llegeix la moció, el text literal de
la qual és el següent:  
«Segons dades de la Generalitat de Catalunya, l’any 2017 hi va haver un increment del
nombre  de  víctimes  de  violència  masclista,  denúncies  i  detencions,  respecte  el  2016.
Aquestes dades 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 l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant una amenaça
amb altres dinàmiques per treballar  l’autoconfiança així  com prendre consciència de les
pors. 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.

En aquest sentit, proposen que l’Ajuntament impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista
per a dones que combinin l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant
una  amenaça  amb  altres  dinàmiques  per  treballar  l’autoconfiança  així  com  prendre
consciència de les pors.

Per tot allò anteriorment exposat la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal
l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Que l’Ajuntament impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones.
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SEGON.-  Que  aquests  tallers  comencin  a  impartir-se  el  mes  de  novembre  de  2018
coincidint amb la proximitat del dia internacional contra la violència de gènere, i s’incloguin
anualment en la programació formativa que l’Ajuntament realitza al municipi».

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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