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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AL PLE DE NOVEMBRE PEL 25 DE NOVEMBRE, DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

El pròxim dia 25 de novembre fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes 

Mirabel, tres activistes polítiques. Aquesta data va ser escollida el 1999 per Nacions 

Unides per commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la 

dona. Aquesta és una data per recordar i sobretot per reivindicar.  

 

En el nostre dia a dia, les dones patim múltiples discriminacions i violències que ens 

situen en una posició de desavantatge i vulnerabilitat.  

 

Davant la crisi sanitària del corona virus, s’ha posat de manifest  las mancances de la 

nostra societat i la necessitat d’adaptació per donar resposta a les necessitats de les 

dones. El període de confinament no ha aturat les atencions i consultes que han arribat 

als serveis. Aquesta situació ha suposat una situació de menys oportunitats per 

verbalitzar, compartir o demanar informació o assessorament als serveis. Al confinament 

la convivència és permanent i forçosa i la mobilitat reduïda o nul·la, llavors pot afavorir la 

violència, amb l’agreujant de la dificultat per a la víctima de no poder trobar suport de 

familiars, professionals, i altres recursos.  

 

Els serveis d’atenció a dones víctimes de violència masclista a nivell local,  autonòmic i 

estatal han constatat un augment de les consultes i atencions però una baixada respecte 

a les denúncies presentades per la impossibilitat de sortir al carrer especialment durant 

les primeres setmana de l’estat d’alarma.  

 

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones va continuar donant atenció i fent consultes 

durant el període de confinament. En previsió de les dificultats addicionals que podia 

representar per a dones en situació de violència masclista la situació extrema del 

confinament, el servei es va reforçar amb una campanya comunicativa i una línia 

d'atenció a través de whatsapp. El resultat ha estat un increment en el número de dones 

ateses, 47 en total, la qual cosa significa un increment del 80% en relació al mateix 

període de l'any passat en què el servei va rebre sol·licitud d'atenció per part de 5 
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persones. La majoria de les consultes rebudes pel servei estaven relacionades amb la 

necessitat d'atenció psicològica i per part dels Serveis Socials. 

Des de la seva posada en marxa el Servei d’informació i Atenció a les Dones de 

Montornès (SIAD) ha atès prop de 800 dones des de la seva posada en marxa el 2013. 

D’aquestes, un 12,6% ha patit una situació de violència en l’àmbit de la parella o 

exparella. 

 

La violència de gènere es mostra d'una manera especialment dramàtica en el nombre de 

dones assassinades per les seves parelles i exparelles.  

Cada cinc dies mor una dona a Espanya assassinada per la seva parella o ex parella. 

Uns dos milions de dones són esporàdicament o contínuament víctimes de la violència de 

gènere, però només set cents mil es reconeixen com a tal. Un 12,3% de dones, entre 18 i 

29 anys, i un 14,5%, entre 30-44 anys, pateixen maltractament. 

Manifestem d'una manera contundent la nostra més enèrgica repulsa davant aquests 

assassinats i recordem amb tristesa, ràbia i indignació a les víctimes. Avui, ens falten 

elles. 

 

Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen aplicant des de d’una 

perspectiva patriarcal dins els paràmetres d’una societat estructurada a partir del 

desequilibri de les relacions entre dones i homes. Les dones patim molts tipus de 

violència: la violència econòmica, de classe, la tortura, bèl·lica… Però hi ha, a més a més, 

una violència específica contra les dones i que s’ha emprat com a instrument per 

mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes 

sobre les dones: la violència de gènere, la violència masclista. S’ha de fer visible aquesta 

realitat per a poder aconseguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats 

socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones. 

 

Demanem que es respectin els fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere tal i 

com estaven previstos, i que no es traslladin a d’altres emergències. Les violències 

masclistes continuen sent una gran emergència social. 
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Demanem el recolzament a les entitats feministes que han estat a primera línia en la 

resposta davant la Covid-19. L’elaboració d’un pla de contingència per part de les 

administracions perquè el teixit d’entitats petites de l’ESS i/o de la xarxa feminista no 

desaparegui o quedi greument danyat. 

 

Els governs municipals tenim la capacitat de millorar les condicions de vida i els drets de 

les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la realitat territorial. Per 

això ens hem de comprometre i assumir la lluita contra les violències masclistes  en les 

polítiques municipals. 

 

Tenim per davant un treball de transformació social en totes i cadascuna de les esferes 

de l'àmbit econòmic, polític i social, perquè el 25 de novembre deixi de ser una data de 

necessària reivindicació i perquè cap dona pateixi violència pel fet de ser dona. Tots i 

totes som imprescindibles en aquesta lluita. Ens volem lliures. Ens volem vives. 


