
MANIFEST 19J 
Campanya #19JAlertaFeminista per denunciar les 

violències masclistes i demanar un Pacte d’Estat en 

aquest àmbit. A Catalunya la campanya ha estat 

impulsada per Novembre Feminista. 
 

 

Des de l'any 2003, 921 dones han estat assassinades per 

violència masclista. 28 dones han estat assassinades en el que 

portem d’any per la violència masclista per parelles o exparelles. 

Dades que s’eleven a 52 dones si incorporem la totalitat de les 

violències masclistes A Catalunya en són 4 les dones 

assassinades. Totes elles deixen a 13 nenes i nens orfes. I a 

aquesta consternació hi hem d’afegir l’assessinat dels fills i filles 

perpetrats per assassins masclistes, aquest any 6 criatures 

assassinades.  

 

Les persones que avui estem aquí presents estem fartes 

de comptabilitzar-les, d'assistir a minuts de silenci i 

concentracions, d'escoltar discurs de condemna, de laments, de 

dol... 

 

La violència masclista és una qüestió d'Estat, que ens 

afecta a la meitat de la població, i que té una causa estructural 

que és la desigualtat entre dones i homes, en l’eradicació de la 

qual s'han de comprometre tots els recursos que siguin 

necessaris, com es va exigir el 7 N als carrers de Madrid quan 

vam reclamar la necessitat d'un Pacte d'Estat. 

 

No obstant això, hem comprovat que en els propers 

pressupostos generals de l'Estat per al 2017, la partida 

assignada per a finançar la lluita contra la violència masclista és 

de poc més de 31 milions d'euros, el que suposa un 0,01% del 

total de pressupost i un 10% menys del que hi havia fa 7 anys. 

https://twitter.com/hashtag/19Jalertafeminista
https://novembrefeminista.wordpress.com/


Això vol dir que se segueix sense assignar ni un euro a la 

prevenció en els àmbits educatiu, sanitari i de mitjans de 

comunicació, i que no s'atén la violència sexual com preveu el 

Conveni d'Istanbul des 2014. Implica també que no es podrà 

millorar la resposta judicial i que no es cobrirà el cost dels 

serveis jurídics, psicològics i socials establerts a la Llei d'Igualtat. 

Això vol dir que aquest Pacte d'Estat naixerà mort. 

 

Per això, convençudes que ha passat el temps de les 

paraules i és l'hora dels fets, ens fem presents en aquest 

Ajuntament amb una exigència molt concreta al Govern de 

l'Estat: la consignació de 120 milions d'euros en la partida 

destinada a la lluita contra la violència masclista. 

 

No admetem rebaixes, ni més dilacions. Entenem que no 

és negociable el preu de la vida de les dones. I per això avui en 

molts ajuntaments s'està donant lectura a aquest manifest, com 

a primer avís de la decisió presa per les persones que no 

tolerarem la inactivitat, la indiferència o la incompetència 

d'alguns poders públics a l'hora d'actuar amb celeritat i eficàcia 

per frenar la violència masclista. 

 

 

 

 

La Porxada (Granollers), a 19 de Juny de 2017 

 


