
 
 Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació  
de la Violència contra les Dones 25 de novembre de 2021  
 
 
Canet de Mar, 24 i 25 de novembre 2021. 
 
Bon vespre, 
 
Avui i demà, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant 
d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure 
de violències ha de ser diària.  
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es 
resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i 
àmbits de les violències masclistes. D’aquestes formes de violència, n’hi ha que 
evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha 
succeït a partir de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica i amplia la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista.  
La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de 
violència, com ara:  
 
― La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, 
que es defineix com la violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o 
dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions 
autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i 
mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les 
dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre 
llur reproducció i les condicions en què es duu a terme.  
 
― La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o 
psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les 
persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els 
actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les 
dones en situació de violència masclista.  
 
― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida 
contra les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, 
de manera que, a més de la violència directa que reben les filles i els fills en el 
context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual 
cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància.  
 
― La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i 
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o 
totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, 
plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de 
missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els 
drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; 
reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten 



contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues 
econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat 
d’expressió.  
 
La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència 
masclista i un nou àmbit. Lamentablement, és urgent treballar-hi, perquè en 
totes les seves formes gaudeix d’una gran impunitat.  
 
No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de 
suport mutu i de sororitat, i que poden esdevenir un canal de denúncia i de 
visibilització de moltes formes de violència masclista. Per això, cal potenciar les 
xarxes socials amb perspectiva feminista, perquè esdevinguin també 
instruments de conscienciació i supervivència dins el sistema patriarcal.  
 
L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es 
produeix la violència masclista:  
 
― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. 
En aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i 
política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els 
partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.  
 
― La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i 
omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol 
organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o 
impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix 
aquesta mateixa Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista, 
d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Per tant, 
disposem d’un instrument legal més per treballar contra aquest tipus de 
violència.    
 
                                                                           
Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les 
violències sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui,  
volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les supervivents i el seu 
entorn. No podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb la 
llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien 
d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals 
atempten contra el principi de llibertat individual. En aquest sentit, la Llei 
17/2020 recull per primer cop una definició del concepte de consentiment 
sexual, que s’entén com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i 
en la dignitat personal, que dona pas a l’exercici de pràctiques sexuals i l’avala. 
La prestació d’aquest consentiment s’ha de fer des de la llibertat i ha de 
romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si l’agressor 
crea unes condicions o s’aprofita d’un context que, directament o indirectament, 
imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona.  
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències 
masclistes, queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes 
violències, perquè, dins del ventall de reaccions, la negació i l’actitud defensiva 
continua sent la reacció més habitual dels homes. Avui, però, volem emfatitzar 



totes les accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals per erradicar 
les violències masclistes. Les accions que constitueixen una font de suport i 
resiliència per a les supervivents, les que demostren compromís, implicació, 
coratge i ètica, i les que acompanyen des de l’autodeterminació i que fan sentir 
les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i després de qualsevol 
agressió masclista.  
 
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat 
d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal 
activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de 
manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes 
pròpies i dels seus iguals, i se n’allunyin.  
 
Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i 
una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les 
dones i tots els col·lectius oprimits d’aquesta societat.  
 
 
Al nostre municipi, ja fa molts anys que ho fem, potser no sabem comunicar-ho 
o visibilitzar-ho prou bé; hi ha un treball constant, tenaç, persistent, i molt 
important diari, des de ja fa anys, per part de l’Associació de Dones Sàlvia, de 
l’Associació Cultural Mares Malabaristes i de l’Associació Feminista 
Mandràgora, que sovint com aquesta mateixa setmana passa, treballen en 
xarxa, a aquest ric teixit social local, cal afegir-hi des de fa uns 4 anys, l’àrea 
d’Igualtat, que aporta, en la mesura de les seves possibilitats: El 
desenvolupament del primer pla d’Igualtat municipal, tres anys del servei 
d’atenció psicològica a les persones víctimes de la violència masclista, en 
aquest sentit s’està acabant de redactar el Pla Local per a l’abordatge de les 
violències masclistes, a partir del pla comarcal al qual estem adherits, per 
segon curs consecutiu s’està desenvolupant formació sobre coeducació al cos 
docent dels centres educatius de primària i de l’Escola Bressol; en aquest sentit 
també des de fa pràcticament quatre cursos escolars es faciliten accions 
treatrals amb debat als alumnes de secundària dels centres educatius ubicats a 
Canet de Mar; s’han realitzat i es continuaran fent tallers i cursets 
d’autodefensa femenina per a dones de totes les edats a partir de 
l’adolescència, s’han fet treballant de manera transversal amb Serveis Socials i 
Esports, cursos d’empoderament per a dones; s’ha començat a redactar el Pla 
d’Igualtat Intern de l’ajuntament, una eina absolutament necessària, i el proper 
12 de desembre donarem el tret de sortida al programa Canet amb ulls de 
dona, al qual us convidem a assistir-hi. 
 
Com diu bell hooks, “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, 
per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar des de la llibertat, la igualtat i 
el respecte.  
 
 
Per un Canet i una vida lliure de violències masclistes! 


