
MANIFEST 

25 de novembre 

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones 2018 

Avui, 25 de novembre del 2018, Dia Internacional contra les violències masclistes, tornem a sortir al carrer 

per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i denunciar les causes que 

l’originen, amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins a erradicar-la. 

Hem de ser conscients que les violències que patim les dones representen una greu i sistemàtica vulneració 

dels drets humans de més de la meitat de la població, a la vegada que legitimen i perpetuen les desigualtats 

entre homes i dones, així com el control i el poder sobre les nostres vides i cossos.  

És cert que s’estan aprovant lleis per prevenir la violència masclista i per protegir-nos-en, però els fets i les 

dades ens indiquen que els feminicidis i les agressions a les dones, ja siguin sexuals o d’una altra índole, 

segueixen estan presents de forma contundent en la nostra societat, i creen situacions injustes. 

Les desigualtats de gènere existeixen en tots els àmbits de la societat, tant en el privat com en el públic, 

degut a un sistema i a una cultura masclista que devalua i silencia les nostres vides, sobretot en aquells 

espais on la feminització de la pobresa, la precarietat laboral i la imposició de les normes estètiques és 

major. 

Cal que siguem conscients, però, que les violències no només són contra les dones, sinó també contra els 

seus infants i contra aquelles persones amb orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere 

diferents d'allò que aquesta societat patriarcal ha estat imposant fins ara. 

En aquest 2018 no podem deixar de denunciar una de les violències més invisibles i cruels que vivim les 

dones: la violència sexual. A través de campanyes com el #JoTambé i de les manifestacions contra la 

sentència de La Manada hem pogut fer visible i denunciar que les agressions sexuals no són casos aïllats, 

sinó que es produeixen a casa, al carrer, a la feina, als espais d’oci; de dia i de nit; individualment o en grup; 

per gent coneguda o desconeguda. 

Perquè les violències masclistes són a tot arreu, també al ciberespai. Avui en dia les xarxes social s’han 

convertit en un espai on reproduir conductes verbals agressives, de control i assetjament cap a les dones, i 

això també és violència. 

Per totes aquestes raons, demanem que tota la societat, en l’àmbit personal i col·lectiu, i molt 

especialment les seves organitzacions i les institucions de govern, es comprometin en la prevenció i 

erradicació de les violències masclistes. 

És necessari prendre mesures per lluitar contra la violència exercida en l’àmbit de la parella; contra les 

agressions sexuals i l’assetjament per raó de sexe i identitat sexual en l’àmbit laboral; contra el tràfic de 

persones amb finalitats d’explotació sexual i contra tot tipus de violència masclista en qualsevol de les 

seves vessants. 

Per tot això, des del Consell de les Dones del Prat, amb veu valenta i contundent, volem manifestar en 

aquesta plaça, la voluntat de sumar esforços i generar espais que ens permetin construir un nou model 

social i cultural, en què la violència masclista estigui erradicada i en què la igualtat i la llibertat siguin la base 

del nostre dia a dia i de les nostres vides. 

Perquè, en definitiva, ens volem vives, lliures i iguals! 


