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Erradiquem i denunciem les violències masclistes! 

 
Torna a ser 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les 
dones. Els casos de violència masclista omplen les converses a casa, a l’escola, als 
centres laborals i al carrer. Cal seguir mobilitzades i organitzades, reivindicant una 
vegada més la total erradicació de les violències masclistes. 
 
A Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177 des del 2003). A més a 
més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes i, des de 2019, 5 menors han estat 
assassinats per violència vicària. Les dades oficials només són la punta de l'iceberg. 
Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge hi ha la vida d'una dona i la 
d’infants i adolescents que també són víctimes d’aquesta violència masclista.  

 
La violència masclista té moltes cares: segons dades publicades a la darrera 
macroenquesta del 2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han 
estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva 
vida. Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, 
l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, 
dada que implica que es va produir un increment del 13,2% respecte de l’any anterior. 
L’edat més freqüent de les víctimes de delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual 
va ser d’entre els 11 i els 20 anys i la dels agressors, entre 21 a 30 anys. La Fiscalia 
General de l'Estat va alertar en la Memòria Anual 2019 sobre l'augment de la violència 
i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat a noies menors i ho va 
relacionar amb l'ús de la pornografia a través de les xarxes socials. Aquest 
organisme també alerta sobre l’augment del 55% de grooming (assetjament sexual 
a menors a Internet) respecte a l’any anterior i d’un 175% respecte del 2018.  
 
La situació postpandèmica ens ubica en un panorama gens encoratjador per a les 
dones. S’ha produït un augment de la violència masclista, alhora que s’ha donat una 
major normalització i invisibilització d’aquestes violències.  
 
Com hem anat dient els últims anys, les retallades en els serveis públics, especialment 
en educació i sanitat , treball majoritàriament de cura i feminitzat , les dones  
treballadores hem patit un augment i una sobrecàrrega de treball, tant productiu com 
improductiu. Un major nombre d’hores a les tasques reproductives i una major 
precarització en general. Cal, en aquest sentit, parlar de la feminització de la pobresa a 
nivell internacional que s’està produint  
 

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot 
permetre que la meitat de la població pateixi violència. Hem de reivindicar les 
polítiques feministes com l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista.  
Algunes accions que esdevenen necessàries són: 
 
1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure 
de la tirania dels rols de gènere 
2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista 
3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial 
4. Promoure la corresponsabilitat i fomentar nous models de masculinitat 
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves 

formes 
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Hem de treballar especialment amb relació a la nostra població jove, d’acord amb les 
dades presentades per Save the Children en el seu informe “No és amor”, segons les 
quals la meitat de les víctimes de violència masclista a Catalunya són dones menors 
de 20 anys. És un fet que entre les adolescents té conseqüències pitjors doncs, tal i 
com diu aquest informe, arreu de l’Estat, només el 21,7 % de les dones que han patit 
violència física, sexual o emocional d’alguna parella actual o passada, ho han 
denunciat a la policia o als jutjats, i les adolescents tenen més dificultats per 
denunciar-ho, ja que ni tan sols arriben a identificar-se com a víctimes de la violència 
de gènere. Això significa que la realitat de la població jove a la qual ens enfrontem és 
molt superior. 
 
És hora, doncs, de donar suport i seguretat a totes les dones víctimes de violència 
masclista en les seves múltiples presentacions: psicològica i emocional, física, 
econòmica i sexual. En relació amb aquesta darrera, és on hem de seguir treballant 
des de la futura Llei de llibertat sexual, perquè es tingui en compte el consentiment 
exprés en les relacions sexuals, perquè es deixi de distingir entre abús i violació, 
perquè tot acte sexual sense consentiment sigui una agressió i, així també, s’eviti el 
procés de revictimització de les dones que denuncien. Es tracta d’una llei que protegirà 
les dones en tots els casos d’agressions sexuals, cosa que ajudarà a augmentar les 
denuncies i la penalització als maltractadors. 

 
Només treballant en xarxa i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat, 
aconseguirem batre aquesta xacra i fer realitat l'agenda feminista.  
 
Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, 

amb la lluita contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i 
homes. Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones 
pot ser considerada completament lliure, només una democràcia lliure de violència 
masclista és una democràcia plena. 
 

Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat 
d'elecció, per a erradicar la violència masclista, reivindiquem les polítiques 
feministes.  
 
Ens volem vives!  
Visca la lluita feminista! 
 

Molins de Rei, 25 de novembre de 2021 


