
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, 

25 de novembre de 2016

Avui, 25 de novembre, l'Ajuntament de Granollers, la Taula d'Igualtat de Gènere i

la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la

violència masclista i denunciar-ne les causes que l'originen amb la ferma voluntat

de no detenir-nos fins eradicar-la.

El 25 de novembre de 1960 les germanes Mirabal de la República Dominicana van

ser assassinades per ordre del dictador Trujillo. Eren dones lliures que lluitaven

per la igualtat entre dones i homes. L'any 1999, l'ONU va donar caràcter oficial al

25 de novembre i va ser declarat Dia Internacional contra la Violència cap a les

Dones, manifestant que és el crim encobert més estès del món. Tristament, des

d'aquesta  data,  cada  any  tornem  a  reunir-nos  per  con5nuar  condemnant  la

violència que se segueix exercint contra les dones, i en massa ocasions de manera

impune.

Els darrers deu anys han estat assassinades més de  800  dones en mans de les

seves parelles o exparelles. Andalusia i Catalunya són les dues comunitats amb

més víc5mes mortals.

Els  jutjats  espanyols  van  rebre  en  el  segon  trimestre  d'aquest  any,  36.319

denúncies  per  violència  de  gènere,  cosa  que  suposa  un  increment  del  13,4%

respecte  al  mateix  període  del  2015,  en  el  qual  33.593  dones  figuren  com

víc5mes  a les estadís5ques de l'Observatori de Violència Domès5ca i de Gènere

del Consell General del Poder Judicial.

Les  sol·licituds  de protecció van pujar  a  10.845,  un 3% més  que en el  mateix

període de l'any 2015. El 2% d'aquestes ordres de protecció van ser per a dones

víc5mes menors d'edat. 



A Espanya milers de dones viuen cada dia amb la por i el temor a l'agressor i a la

violència, violència de diferent 5pus i grau exercida sobre les dones de totes les

edats,  de  qualsevol  origen,  amb  diferents  nivells  d'estudis  i  cultura,  i  que

pertanyen a diferents classes socials.

Aquestes xifres ens mostren la veritable dimensió del drama que vivim a diari,

sense oblidar que darrere d'aquesta situació hi ha filles i fills, germans i germanes,

pares i mares. Un drama que s'ha conver5t en una xacra social que es perpetua

arrelada a la nostra societat.

Denunciem i condemnem públicament qualsevol 5pus de violència que s'exerceix

sobre  la  dona:  el  maltractament  Asic  que  deixa  marques  i  causa  dolor,  el

maltractament psicològic que humilia, sotmet, anul·la i destrueix la individualitat

de la  dona;  el  maltractament  sexual  que cosifica  i  denigra,  i  que és  la  menys

visible; la violència econòmica, que impedeix les dones disposar dels seus propis

diners i les impossibilita per sor5r del cicle de la violència;  la violència en l'àmbit

laboral, on l'assetjament sexual i per raó de sexe obliga les dones a no denunciar

per por de perdre la feina; i la mu5lació genital femenina que, a més de ser un

atemptat contra la sexualitat de les dones, causa lesions irreversibles en la seva

salut, que fins els pot causar la mort.

Volem proclamar que la societat no pot tolerar ni una mort ni una agressió més.

Volem recordar a qui calla, que el silenci el fa còmplice de la violència, i a qui no

escolta, que triar la ignorància el fa responsable.

Volem deixar clar que cap dona mereix ser maltractada, que res jus5fica l'home

que  u5litza  la  violència  per  doblegar-la,  sotmetre-la  i  anul·lar-la  amb  l'únic

objec5u de perpetuar el masclisme imperant en aquest món.

Per això avui, Dia Internacional contra la Violència Masclista, demanem:



- Que les ins5tucions responsables i la societat civil ar5culin tots els recursos al

seu  abast  per  lluitar  contra  aquesta  xacra  social,  amb polí5ques  d'igualtat  de

gènere  que  ajudin  a  regular  les  actuacions  per5nents,  garanteixin  la  seva

seguretat i afavoreixin el seu benestar i el de les seves filles i fills.

-  Que tots  els  organismes i  serveis  públics  que detecten,  atenen,  intervenen i

treballen  per  la  reparació  de  la  vida  de  les  dones  i  els  seus  infants  es5guin

sensibilitzats i  rebin formació en perspec5va de gènere, en especial  el  sistema

judicial.

-  Que s'ac5vin programes  d'atenció  integral  que  les  ajudi  a  recuperar  la  seva

dignitat i una vida lliure de violència, i que es man5ngui un seguiment perquè la

dona se sen5 acompanyada i recolzada, així com les seves filles i fills. I que s'actuï

també sobre l'agressor, reeducant-lo per evitar maltractaments futurs.

- Que es redoblin els esforços per atendre les necessitats especials de les dones

amb discapacitat,  de  les  dones  immigrants,  doblement  vic5mitzades  que lluny

dels seus es troben en una situació d'indefensió; de les noies menors d'edat sobre

les  quals  veiem com la  violència  masclista  augmenta  any  rere  any;  i  de  totes

aquelles dones refugiades que estan vivint un autèn5c infern, molt a prop de les

nostres fronteres i sense que es faci pràc5cament res per evitar-ho.

És essencial i impera5u seguir promovent mesures que fomen5n la igualtat entre

dones i homes en tots els àmbits. I això ho aconseguirem des de l'educació, des

dels mitjans de comunicació, des de la família i implicant tota la societat. Cal un

canvi social; és hora de dir que ja n'hi ha prou d'aquesta violència contra les dones

que es manifesta de múl5ples formes i que perjudica tota la humanitat.

Expressem  el  nostre  dolor  i  el  nostre  rebuig  per  cada  dona  assassinada,  i

condemnem qualsevol 5pus de violència masclista, que destrossa vides, famílies i

comunitats.



QUAN ÉS DIFÍCIL PARLAR, L'IMPORTANT ÉS ESCOLTAR.

Perquè ens hi va la vida.

Perquè volem una existència lliure i sense violències.

Perquè hi tenim dret.


