
 
 

 

MANIFEST DEL CONSELL DE DONES  SANT MARTÍ SOBRE EL DIA 

INTERNACIONAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ENVERS LES DONES. 

 

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, 1.485 dones han estat assassinades a tot Espanya pel 
terrorisme masclista. Enguany, s’han perpetrat 92 feminicidis i assessinats a tot 
Espanya comesos per homes, a mans de les parelles o exparelles, pares o 
parelles de les mares. A Catalunya concretament 12 dones han estat 
assassinades aquest any 2016 per violència  masclista i patriarcal.  

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.  

És imprescindible, no obstant, posar en valor el paper històric i pioner dels 
moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la 
violència masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones 
que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les 
mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi 
resposta han augmentat.  

És imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que 
nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns 
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està 
relacionat amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers 
dels moviments feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació 
de tota la ciutadania, que a través d’accions col•lectives i individuals, actuen per 
eradicar aquesta xacra social. 

 

 



 
 

 

 

 

EL CONSELL DE LES DONES DE SANT MARTÍ RECLAMEM: 

 Que la lluita contra el terror 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, 
tenint com a referent les aportacions dels col·lectius de dones. 

 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 específicament feminista 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. 

 Que és imprescindible construir models culturals que reprovin les 
violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin 
l’apologia d’aquestes violències. 

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda 

vocalista Nina Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir 

por. 
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