
Declaració institucional 25 de Novembre 
Dia Internacional contra les Violències Masclistes 

 

Com cada 25 de novembre ens trobem un any més, però no a una plaça 

congregades com altres anys, aquesta vegada d’una manera molt diferent. El 

nostre escenari social i de convivència s’ha modificat, tot i això, hem de continuar 

reivindicant els nostres drets i denunciar les situacions d’injustícia perquè el cicle de 

violències no s’atura. 

 

L’any passat al Prat vam commemorar aquest dia a la plaça en un 25 de novembre; 

es va fer una marxa pels carrers, es van llegir els noms de les dones assassinades 

l’any 2019; i una setmana després, el 2 de desembre, es produïa un feminicidi 

contra una veïna del nostre poble, aquest fet ens va trasbalsar, des de la 

ciutadania, les entitats i les institucions del Prat vam mostrar el nostre màxim 

rebuig i un any després hem de recordar aquest fet juntament amb la resta de 

dones assassinades fins a dia d’avui. 

 

Unim les nostres veus, per les que ja no hi són!!! 

 

Els feminicidis són l’expressió més cruenta, més visible en la que s’expressen les 

violències masclistes en la nostra societat. Les dones són assassinades pel fet de 

ser dones. Hi ha violències que es manifesten de múltiples formes: les violacions 

són violències masclistes; les agressions sexuals són violències masclistes; 

l’assetjament és violència masclista; la violència econòmica és violència masclista... 

Algunes expressions de la violència es veuen i altres són més invisibles, però 

existeixen! Com un iceberg –que només mostra una part-: publicitat sexista, 

invisibilització de les dones, els mites del amor romàntic, llenguatge sexista; totes 

són violències. 

 

I en el context actual, les violències masclistes han crescut durant el període de 

confinament, moltes dones, filles i fills han patit l’experiència de conviure amb la 

persona que els maltracta. Davant d’aquesta situació la societat no pot romandre 

“callada”.  

 

No s’ha de baixar la guàrdia, encara hem de ser-hi molt temps a les cases, les 

nostres llars de vegades poden ser el lloc més insegur, sobretot per aquelles dones 

en situació de risc de partir violències masclistes. 

 

Fa unes setmanes es va publicar la macro enquesta de Violencia contra las Mujeres 

del Ministerio de Igualdad que fa una radiografia de la realitat que viuen moltes 

dones a tot l’Estat espanyol: una de cada dues dones (de 16 o més anys) ha patit 

violència masclista en algun moment de la seva vida. També ens indica que moltes 

dones no denuncien. Les dades demostren que la violència contra les dones és 

estructural.  

 

Aquestes dades són de l’Estat Espanyol, però les violències contra les dones són 

globals i transversals. Amb el conjunt de dades internacionals, es pot afirmar que 

les dones del món estan exposades amb independència del grup social, religió o 

ètnia a la què pertanyen. I volem incidir en aquesta idea que les conseqüències 

d’aquestes violències impliquen una greu vulneració dels drets humans de les 

dones, les joves i les nenes del món.  

 

Des del Consell de Dones del Prat volem instar a totes les institucions, partits 

polítics, associacions, col·lectius i també cada persona individualment, que posin 

tots els seus esforços en comú per eliminar amb aquesta situació de vulnerabilitat 

constant que estem patint contra els Drets Humans. 



 

La lluita contra les violències masclistes afecta a tota la ciutadania, hem de 

treballar junts i juntes per construir una ciutat lliure de violències masclistes i on el 

respecte, la cura i la igualtat siguin uns valors cabdals per la nostra convivència.  

 

Volem reconèixer la força, valentia i el coratge de les dones que han trencat el 

silenci i de les que lluiten dia a dia, no esteu soles! No estem soles!! 
 

- Demanem una societat educada en els valors de la igualtat de gènere. 

- Demanem espais segurs a la vida pública i privada.  

- Volem una societat que rebutgi qualsevol mena de discriminació i desigualtat. I 

demanem compromís per la transformació social.  

- Volem una societat justa, sense relacions jeràrquiques per sexe. Amb un nou 

model i un paradigma de relacions més igualitàries. 

- Volem ser les propietàries de les nostres vides i del nostre destí! 

- Volem Llibertat! Volem Igualtat! Volem Pau! 

 

 

 

 

 

 


