
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA PARITAT EN LES CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES DE LA 

FESTA MAJOR DE TERRASSA 

Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord amb allò que 

estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, 

presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El masclisme i les desigualtats de gènere a les ciutats es manifesten de moltes maneres. Però 

una de les més simbòliques i visibles és en els concerts de la festa major i amb aquelles persones 

que posem en els escenaris centrals. Aquests espectacles simbolitzen un moment de l’any en els 

que la ciutat vibrem totes a una i s’experimenta la cohesió a través de la cultura. En la passada 

festa major, moltes vam denunciar que la poca presencia de dones en els escenaris ens va crear 

incomoditat i no ens va deixar gaudir com voldríem de la festa. A la nostra queixa, la Regidoria 

de cultura ens va respondre que en la festa major hi van participar 760 homes i 551 dones, un 

40% de dones i per tant amb una mica d’esforç ja arribaríem a la paritat.  

No obstant, l’estudi de les dades revela desigualtats de gènere molt importants. Si bé és cert 

que les dones participem de les actuacions de la festa major gairebé tant com els homes, 

aquesta participació va ser en un 90% dels casos en grups no remunerats de més de 10 

persones, mentre que en el homes només representava el 55%. A més, dels 106 grups que van 

actuar (sense tenir en compte la cercavila, que no s’esdevé en escenaris ni se’ns va proporcionar 

detall), el 50% no tenien cap dona (53 grups).  

A la festa major 2017 només el 16% de les artistes remunerades dalt els escenaris (amb cachés 

superiors a 1000€ pel conjunt de l’espectacle) eren dones (109 homes i 21 dones). I de les 20 

contractacions artístiques remunerades, 12 no tenien cap dona dalt de l’escenari.  Però les 

dades encara enpitjoren més quan tenim en compte el que es va pagar. Si considerem que es 

repartien per igual els caches dels espectacles (cosa que segurament sobreestima els ingressos 

de les dones), els homes van rebre el 94% del pressupost destinat (142.831€ dels 151.550€). 

Així, quan les dones estaven a l’escenari l’ingrés mitja per espectacle dels homes triplicava el 

de les dones (415€ per les dones davant els 1310€ pels homes). Si tenim en compte la totalitat 

de persones que han participat a la festa major, hem pagat de mitjana 17€ per dona i 198€ per 

cada home. Així doncs, les associacions o grups han ingressat 11 vegades més per la participació 

dels homes a la festa major que les dones. 

 



Tal com diu declara l’Associació MIM per la igualtat de gènere en la indústria de la música 

(http://asociacionmim.com/) “igual que en altres àmbits professionals, en la indústria musical 

també és imprescindible qüestionar i revisar els estereotips de gènere, així com establir mesures 

correctores per trencar les barreres d'accés i lluitar contra la discriminació. (...) Les dones volem 

que es parli de nosaltres sota el criteri professional.  S'ha acabat el temps del silenci i de queixar-

nos entre nosaltres. Aquesta lluita no és solament de les dones, és una lluita social en la qual 

tots, homes i dones, som partíceps i responsables”. 

Per totes aquestes raons exposades, proposem els següents acords: 

ACORDS: 

Acord 1.- Tendir a que les contractacions artístiques dels espectacles de festa major siguin 

paritàries (amb l’objectiu d’arribar a la paritat en un termini màxim de 5 anys) en tant a: 1) que 

en les contractacions artístiques remunerades de festa major (més de 1.000€ de cache) hi hagin 

tants homes com dones dalt de l’escenari, 2) Que la mitjana de les remuneracions de les dones 

sigui almenys igual a la dels homes en aquestes contractacions i 3) Que cap de les contractacions 

superi el 25% del pressupost de contractacions. 

Acord 2.- Mesurar els indicadors proposats en cada edició de la festa major: 1) Homes i dones 

dalt els escenaris cobrant (cachés superiors a 1000€), 2) Homes i dones en escenaris sense 

cobrar (cachés inferiors a 1000€), 3) Home i dones participants a la festa major, 4) Mitjana 

d’ingrés per home i dona (cachés superiors a 1000€), 5) Percentatge del pressupost destinat a 

les dones o als homes (suposant repartiment igual del caché entre homes i dones dalt l’escenari), 

6) Espectacles sense cap dona (i percentatge sobre el total) tant remunerats com sense 

remuneració, 7) Espectacles amb homes o dones com a figura principal i 8) Homes i dones 

darrere els escenaris. 

Acord 3.- Proposar als festivals de musica de la ciutat que mesurin les desigualtats de gènere 

mitjançant els indicadors proposats i valorar la possibilitat de que s’incloguin en els formularis 

de subvenció. Mesurar i fer públics els indicadors proposats pels festivals organitzats per 

l’ajuntament. 

Acord 4.- Iniciar una campanya de sensibilització per tal de que les entitats i associacions que 

co-organitzen actes de festa major siguin conscients de la discriminació que pateixen les dones 

en les contractacions artístiques i encoratjar-los a prendre mesures per la feminització dels 

espectacles. 

 



Acord 5.- Proposar a la Taula de la música l’impuls de les següents mesures: 

5.1 -Encarregar a entitats de la ciutat dedicades a la promoció de grups musicals la 

identificació i promoció a través d’una web o document editat de grups paritaris o amb major 

participació de dones que homes.   

5.2 -Estudiar la possibilitat d’establir ajuts a la promoció de grups musicals feminitzats a 

la ciutat.  

5.3 -Promocionar uns premis dedicats a les dones músiques amb la col·laboració de les 

entitats formadores (Conservatori de Música, el CEM, Aula de música de Terrassa, ESMUT, etc) 

i programadores (JJMM Festival Jazz, Cases de la Música, regidoria de cultura, etc). 

Acord 6. Traslladar aquests acords a les entitats del registre d’entitats culturals de la ciutat, les 

entitats que organitzen festivals de música a la ciutat, les entitats formadores així com al 

personal de l’ajuntament involucrat. 

 

Terrassa, 19 d’Abril del 2018 

 

Xavier Matilla i Ayala       

Portaveu del Grup Municipal de Tec   

 

 


