
1 
 

Declaració institucional 25 de Novembre 

Dia Internacional contra les Violències Masclistes 

 

Aquest 2021 ens tornem a reunir, aplegar, agermanar i unir les 

nostres veus, recordant de nou les dones, els i les menors, així com 

les famílies afectades per les violències masclistes. I amb 

contundència volem començar dient ben fort “Prou a les violències 

masclistes!”.  

 

Volem que arribi un dia en el que no s’hagi de commemorar aquesta 

data, avui 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la 

violència envers les dones. Volem també recordar que El Prat som un 

municipi feminista, i ens sentim orgulloses de dir-ho ben clar. Perquè 

el feminisme és igualtat, és inclusió i és la lluita durant els 365 dies 

de l’any contra les violències masclistes. I volem remarcar aquesta 

idea perquè encara trobem que hi ha molts malentesos al respecte. El 

feminisme és una via de transformació social cap a societats més 

justes, igualitàries i lliures.  

 

Des d’aquesta perspectiva, afrontem aquest temp. I també 

interpel·lant el Prat com un municipi resilient, poderós, fort i valent. 

Per dir que no callarem davant les violències que passin, perquè entre 

tots i totes hem de fer-hi front i no mirar cap un altre costat. 

 

Tot i que volem que arribi un dia que no haguem de reivindicar el 25 

de novembre, volem seguir visibilitzant aquesta realitat, mentre 

existeixi. Les violències tenen múltiples formes d’expressió, i els 

feminicidis en són la manifestació més sagnant: Des de 2010, 1242 

dones assassinades per les seves parelles o ex parelles segons la 

llista oficial. 
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Per altre costat, la pandèmia va remetent, i anem deixant enrere els 

dies foscos del confinament on víctimes i agressors compartien més 

temps i espais, on era més fàcil exercir el control. Poc a poc, deixem 

enrere l’aïllament, a on les víctimes es tornaven més vulnerables 

sense els seus vincles afectius, context en el que per exemple han 

crescut les violències psicològiques.   

 

Volem continuar reivindicant els nostres drets i denunciar les 

situacions d’injustícia perquè el cicle de violència no s’atura.  

 

Volem visibilitzar formes de violència més emergents, com la 

violència digital, les ciberviolències, el control o l’assetjament a 

través d’aplicacions i de xarxes socials.  

 

Sense oblidar les violències en l’àmbit de la parella, ex parella o en 

l’àmbit familiar, que durant molts anys s’ha considerat un problema 

privat. 

 

També les que es donen en l’àmbit laboral o social, que 

tradicionalment han estat menys visibles. I per això aquest any 

volem parlar sobre la violència vicària, aquella que utilitza fills i filles 

per causar dolor i patiment a la mare, en alguns casos com 

recentment hem viscut, acabant amb la vida dels i les menors. Una 

violència insuportable. Les institucions no poden tolerar aquestes 

situacions. En l’àmbit de la justícia es donen petits avanços com el 

reconeixement per part del Tribunal Suprem sobre l’impagament de 

la pensió d’aliments, com un tipus de violència econòmica.  

 

Les violències masclistes tenen moltes cares, no responen a una 

classe social, edat, cultura, ens pot passar a qualsevol de nosaltres. 

És important la unió i la sororitat.  
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Volem fer un reconeixement a totes aquelles dones que són 

supervivents, dones que han resistit a la violència i han buscat el 

moment idoni per explicar-ho a terceres persones, a les que han 

pogut escapar, reconèixer la seva força, valentia i coratge, no esteu 

soles!! No estem soles!!  

 

Per combatre aquestes realitats, ens necessitem tots i totes. Per això, 

fem una crida als homes que esteu en contra d’aquestes violències, 

posicioneu-vos i no accepteu situacions de discriminació, assetjament 

o agressions. És difícil combatre els ensenyaments masclistes amb els 

que hem crescut, per això instem al debat i a parlar-ne obertament. 

Des del Consell de dones proposem anar decodificant els mandats de 

gènere i per això, volem fer fora el masclisme, llençar-lo a la brossa i 

construint un Prat antimasclista. 

 

Per finalitzar, des del Consell de Dones del Prat instem a totes les 

institucions, partits polítics, associacions, col·lectius, i també a cada 

persona de manera individual, que posin tots els seus esforços en 

comú per eliminar aquestes situacions de vulnerabilitat constants que 

patim i que va en contra dels Drets Humans. Que es continuï 

treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes 

aquestes violències masclistes i garantir l’atenció, la recuperació i 

reparació de les víctimes. 

 

 

És urgent que deixem de reivindicar aquest dia! 

Prou a les violències masclistes! 

 
  


