
 
 

 

MANIFEST 25N 

del 

CONSELL DE LES DONES DE SANT MARTÍ 

 

 

Les dones  DENUNCIEM que les violències masclistes suposen la manifestació 
més violenta de la DESIGUALTAT DE GÈNERE I REPRESENTEN la més greu 
violació dels DRETS HUMANS DE LES DONES que pateix la nostra societat. 

Des de l’any 1995, 1.393 dones han estat assassinades pel terrorisme 
masclista. Enguany, s’han perpetrat 85 feminicidis i altres assassinats de dones 
comesos per homes: només l’estiu de 2015 han sigut assassinades 37 dones i 
8 menors a mans de les parelles, pares o parelles de les mares. Dones i 
menors sofreixen violència patriarcal en múltiples formes.  

Tanmateix, volem deixar constància de la violència que pateixen les dones 
migrades; les dones amb diversitat funcional; les dones grans, i les persones 
amb gèneres no normatius. Així mateix,  no podem fer invisibles les dones  
amb situació irregular “sense papers” que també pateixen violència i són les 
que es troben més desprotegides.  

Els últims anys hem sofert importants retallades  sistemàtiques  en els recursos 
públics generals; en els drets sexuals i els drets reproductius; en els recursos 
especialitzats contra les violències masclistes i en la interrupció voluntària de 
l’embaràs de les menors d’entre 16 i 17 anys.  

La cultura patriarcal continua perpetuant les desigualtats entre dones i homes 
sense que la societat, els mitjans de masses i els poders públics s’enfrontin als 
mites misògins i als masclismes. Vivim en una societat que tolera la desigualtat, 
i resta credibilitat i autoritat a les dones, la qual cosa promou la nostra 
desvaloració, la cosificació dels nostres cossos, i la manca de respecte a les 
nostres decisions.  

Els discursos florits no resolen el maltractament, ens cal capgirar la moral i les 
idees masclistes, reconèixer la magnitud del problema i passar a l’acció. 

 

 

 

 



 
 

 

Per tot això, el Consell de les Dones del Dte. de St. Martí fem nostres les 
exigències plantejades pel Moviment Feminista en el seu manifest redactat per 
la Marxa Estatal del passat dia 7 de novembre i 

 

EXIGIM: 

 Que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió d’estat. 
 Que es revisi i es reformin la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 

de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i la Llei 
catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
per tal de garantir la seva eficiència i puguin ser susceptibles de 
modificacions ràpides, tenint com a referent les aportacions dels 
col·lectius de dones. 

 Que es potenciï l’ Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones, per tal de col·laborar a la definitiva eradicació d’aquesta 
violència. 

 Que es garanteixi una major cobertura i atenció estable i de qualitat en 
condicions d’àmplia accessibilitat, confidencialitat i protecció , que 
inclogui la recuperació de les dones i dels seus fills i filles, així com 
l’avaluació i ampliació dels serveis per a la igualtat i contra tots els tipus 
de violències masclistes.  

 Que l’accent es posi en l’alliberament i apoderament de les  
supervivents, facilitant-los-hi diferents sortides que els hi aporti una 
veritable recuperació vital, econòmica i social. 

 Que la prevenció de  les violències sigui una prioritat en la política 
educativa, garantint l’aplicació real de la coeducació de manera 
transversal, i oferint formació específica per tot el personal que intervé 
en els processos educatius. 

 Que es revisin i s’apliquin les recomanacions sobre el tractament de la 
violència de gènere, elaborades per l’Ajuntament de Barcelona i el 
Col·legi de Periodistes, per un tractament més adequat al mitjans de 
comunicació, evitant el sensacionalisme morbos de la noticia, utilitzant 
un llenguatge i unes imatges no sexistes. 

 Que en l’àmbit laboral es facin efectius els plans d’igualtat per incidir en 
la prevenció de l’assetjament sexual a les empreses. 

 Que hi hagi una major sensibilització i formació del poders judicials 
envers els casos de violència de gènere, així com una revisió dels seus 
protocols d’actuació. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Prenguem consciència d’una vegada que el masclisme mata i fa que 
sigui impossible la convivència exigible en una democràcia. Estem aquí 
presents per fer una crida a cada persona, a cada institució, a cada partit 
polític, a cada govern perquè no siguem còmplices d’aquesta barbàrie. 
No podem permetre ni un assassinat més. 

Es per això que demanem que el Districte de Sant Martí faci seves aquestes 
reivindicacions i obri un debat polític entre els diferents grups que hi son 
representats per tal d’arribar a un consens sobre les futures accions al PAD per 
eradicar la violència masclista. 

 
ENS VOLEM VIVES! JA N’HI HA PROU! 

25 NOVEMBRE de 2015 


