
MANIFEST 25N 

Ens tornem a trobar aquí un any més per manifestar el nostre rebuig contra les 

violències masclistes. Malgrat, la lluita és diària, l’any 2000 l’Organització de les 

Nacions Unides va declarar el dia 25 de Novembre com el Dia Internacional per 

a l’eliminació de la violència envers les Dones. Una data en la que es 

commemora el violent assassinat de les tres germanes activistes, polítiques i 

membres actives de la resistència a mans de la policia secreta del dictador 

Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a 

visitar les seves parelles empresonades. 

Volem denunciar fermament la violència que patim les dones i que es manifesta 

de moltes maneres com a conseqüència, i un instrument alhora, de la 

desigualtat i de les relacions de dominació que existeixen dins d’una societat 

dominada pel patriarcat.  

Els feminicidis són l’expressió més crua de les violències masclistes en la 

nostra societat. Però les violències masclistes hi són i estan constantment 

presents, cada dia, ja sigui de manera explícita o més subtil. 

De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més 

prevalents, les 

més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexu-

als un component 

central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe sinó amb el poder. El po-

der de cosificar, 

d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir la llibertat de 

les nenes, 

les adolescents i les dones. El poder de crear l’expectativa social que els ho-

mes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins rebre una nega-

tiva directa. Fins i tot el poder d’ignorar una negativa o de traspassar els límits 

amb la insistència. 

També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agres-

sió sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents 

(com anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola...) 



en lloc d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de posar en 

dubte la intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, 

el poder de crear un imaginari en què les agressions les comet un desconegut 

a l’espai públic amb perfil psicòpata i depravat, malgrat que la major part de les 

agressions ocorren en espais considerats privats i els agressors més habituals 

no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis o 

de feina, veïns, familiars o referents propers. 

Reclamem que les coses es diguin pel seu nom per prendre consciència de 

l’abast que avui tenen les estructures del patriarcat i per evitar que els seus 

models i patrons es segueixin reproduint i generant múltiples eixos d’opressió. 

El degoteix constant d’assassinats no és més que l’última manifestació d’una 

problemàtica estructural de la nostra societat. Una societat construïda sobre els 

fonaments de la discriminació i la desigualtat que sostenta el patriarcat i que ja 

no estem disposades a seguir tolerant. 

Treiem-nos de sobre els conceptes masclistes que totes portem impregnats 

dins. 

Es denuncien només un 10% de les agressions sexuals per por a l’estigma de 

ser assenyalada. 

El focus s’ha de situar sobre els agressors. Hi ha d’haver impunitat zero. Que 

tota la ciutadania identifiqui les situacions de violència sexual i, per tant, que 

totes i tots siguem tallafocs d’aquestes situacions. 

Els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han posat el 

consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com 

es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la tota la so-

cietat i especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips i dels 

rols de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a en ells 

mateixos i en el seu entorn d’amistats, familiars i companys de feina o d’oci to-

tes aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que directament 

constitueixen violència sexual. 

Des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès manifestem el nostre ferm 

compromís a seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a 



totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la 

reparació de les supervivents. 

O destruïm el patriarcat o el patriarcat ens destruirà a nosaltres, i ell ja fa anys 

que assassina i taca de vermell diàriament al nostre país amb milers de dones 

que ja no poden alçar la veu. És la nostra obligació recordar a les que ja no hi 

són i defensar a les que hi som i a les que vindran. 

 

 

 


