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Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes 2020 

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil ens tornem a aplegar per 

manifestar, una vegada més, el nostre rebuig als feminicidis i a la violència masclista contra les 

dones i les nenes, i per a fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins a erradicar-

la.  

Malauradament, les violències masclistes continuen al centre de les vides de les dones. 

Aquest ha estat un any especialment punyent, en què la pandèmia de la COVID-19, que ha 

causat una profunda commoció en les nostres economies i societats, ha subratllat la dependència 

que la societat té de la feina invisibilitzada de cures exercides majoritàriament per les dones, 

tant a fora com a dins de la llar, al mateix temps que ha posat de manifest les desigualtats 

estructurals que el patriarcat fa visibles en tots els àmbits, ja sigui l'econòmic, el sanitari, la 

seguretat o la protecció social. Hem vist, ara més que mai, la feminització de la pobresa i la 

racialització de la feina precària que fa evident la importància de la interseccionalitat dins els 

moviments feministes.  

I enmig de la situació de pandèmia que estem vivint, les víctimes de violències masclistes 

(dones i les seves filles i fills) pateixen encara més, aquestes han vist incrementat el seu 

patiment pel fet d’haver de conviure i confinar-se amb els seus agressors i, també per comptar 

amb menys opcions de donar a conèixer la seva situació o per demanar ajuda i protecció en els 

seus entorns immediats. Així mateix, s’han detectat per part dels serveis socials i els serveis 

especialitzats en l’atenció a les dones víctimes de violència masclista noves situacions.  

Malgrat l’esforç de les administracions i els serveis per dotar de recursos els programes 

existents i incrementar les vies d’accés de les dones a les professionals, cal continuar apostant 

de manera ferma i contundent per una atenció de qualitat que compti amb els recursos humans i 

econòmics suficients per fer front a aquesta xacra social. 

Enguany, són ja 40 les dones assassinades víctimes de violència masclista.  Són també molts els 

nens i les nenes víctimes de violència vicària, aquella violència que s'exerceix sobre les filles i 

els fills per a ferir la dona. És una violència afegida a la de la dona víctima. El maltractador sap 

que danyar, assassinar els fills/filles és assegurar-se que la dona no es recuperi mai. És el mal 

extrem. 

També ja són innumerables els casos de violències sexuals grupals que han patit nombroses 

dones i la trista resposta de la justícia patriarcal ha fet que milers de persones ens mobilitzéssim 

per denunciar la cultura de la violació, tan arrelada pels valors misògins, la pornografia i la 

prostitució denigrant contra la dona, que ens transforma en mers objectes sexuals subjugades al 

poder i desig dels homes. Calen apostes i accions fermes per una educació sexoafectiva que 

reverteixi el model de masculinitat imperant i apoderi les nenes i noies. 
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Reivindiquem les polítiques feministes com l’eina més útil per fer front a les polítiques 

feixistes: coeducació, tolerància zero davant la violència masclista i aplicar la transversalitat 

feminista a totes les accions polítiques. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i amb 

perspectiva de gènere, d’educació, salut, acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de 

suport a les persones amb dependència són innegociables i imprescindibles per a una 

convivència justa i per alliberar les dones del cicle de violència i de la posició de ciutadanes de 

segona a la qual l’androcentrisme les aboca. 

Quan les dades dels partits judicials del segon trimestre de 2020, recollides per l’Observatori 

Comarcal del Baix Llobregat  mostren que 464 dones han estat  víctimes de violència masclista, 

que només 22 homes han estat condemnats i 1 d’absolt. 

Quan les dades de Servei d’Atenció a les Dones de Molins de Rei (SIAD) ens mostren un 

increment significatiu en relació a les necessitats d’atenció i suport a les dones. En el període 

gener-setembre 2019 es van fer 175 atencions des del Servei d’assessorament psicològic del 

SIAD en el mateix període del 2020 se n’han fet 319, xifra que és ja  superior a la de tot el 

període del 2019 en el qual es van fer de 211 atencions.   

Reclamem: 

−    Que la Generalitat assumeixi els acords votats al Parlament (Pacte català contra la 

violència de gènere, implementar les UVIF...), dotant dels recursos econòmics i 

personals necessaris els serveis que comporten aquests compliments: SIADS, SIES, 

centres d’acollida... 

−   Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d’Estat 

contra la Violència de Gènere en l’àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de 

protecció, conscienciació i sensibilització social. 

−    Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells partits 

que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els Drets Humans de les 

dones i els seus fills i filles i la lluita contra la violència masclista. 

−    Enfortir la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens per a 

l’explotació sexual, impulsada per l’organització feminista Movimiento Democrático 

de Mujeres, de la qual Molins de Rei és membre, lluitant contra aquesta xacra. 

 

Cridem juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes! 

 

 

 


