Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les Dones 25 de novembre de 2021

Avui 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant
d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La violència contra les dones és una
realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses. Aquestes violències són
fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior
envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i
crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.
És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 5/2008,
de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació
Llei 17/2020 i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada.
La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de
violència, com ara:
― La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es
defineix com la violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una
informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot
afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i
reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques
i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme.
― La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o psicològica, les
represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen
suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció,
la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista.
― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les
filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, de manera que, a més
de la violència directa que reben les filles i els fills en el context de la violència masclista,
hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat
i la infància.
― La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús
de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o

fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants
que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i,
fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten
contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues econòmiques, i
obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d’expressió.
No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport
mutu i de sororitat, i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de moltes
formes de violència masclista. Per això, cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva
feminista, perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el
sistema patriarcal.
L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es
produeix la violència masclista:
― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. En
aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i política, com
les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans
de comunicació o les xarxes socials.
― La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i omissions de les
autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que
tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a
l’exercici dels drets que reconeix aquesta mateixa Llei per assegurar una vida lliure de
violència masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable.
Per tant, disposem d’un instrument legal més per treballar contra aquest tipus de violència.
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes,
queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències. Enguany s’han
produït 22 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal abordar de manera prioritària
les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques
preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les
dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de
gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu
que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la
violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra
la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat d’extingir
el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el

sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de manera individual i col·lectiva
assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals, i se n’allunyin.

Volem municipis lliures de violències masclistes, per tot això, l’Ajuntament de
Tordera, condemna els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de
violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta
contra la vida i els drets de les dones.
L’Ajuntament de Tordera es compromet a revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans
d’acció vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes les formes
de violència masclista, garantint a més, la formació especialitzada en perspectiva de gènere
dels professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.
L’Ajuntament de Tordera seguirà impulsant els recursos d’atenció i prevenció (com
els SIE i els SIAD) i treballarà per a garantir l’habitatge de lloguer social a les dones en
situació vulnerable i manifesta el seu compromís per erradicar i actuar amb determinació
contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci
que rebin el suport de l’Ajuntament.
Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una
xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots els
col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les
cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les
nostres vides. Com diu bell hooks, “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment,
per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar des de la llibertat, la igualtat i el
respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!

