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MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Estimades companyes, companys, ciutadanes, ciutadans: 

Avui 25 de novembre, dia Internacional contra la Violència masclista, estem aquí 

reunits per denunciar la violència que s'exerceix sobre les dones a tot el món i 

reclamar polítiques i mesures per posar fi a aquesta situació, una situació que és 

transversal i que tots els països , en major o menor mesura, tenen com a problema. 

Tot observant les estadístiques oficials de la delegació del Govern Espanyol contra la 

violència de gènere podem concloure que, si bé durant l'any 2020 hi va haver una 

davallada de morts i víctimes en l'àmbit de la violència masclista, no ha sigut una 

davallada suficientment important havent una repuntada enguany al 2021. Segons la 

mateixa Font, des de l'any 2003 es registren a l'estat Espanyol 1.096 dones mortes a 

mans dels seus agressors. 

Les Estadístiques demostren que la mortaldat de les dones per aquesta causa és molt 

elevada, que molts menors sofreixen les conseqüències d'aquests assassinats, que 

el maltractament de la dona pel fet de ser dona és una qüestió endèmica i que encara 

hi ha moltes dones que necessiten ajuda per sortir d'aquesta espiral de violència. 

Per acabar amb el problema social de la violència de gènere necessitem millorar les 

respostes , necessitem prevenir millorant . És necessari fer més eficaç la resposta 

educativa a través de plans educatius d'Igualtat i violència de gènere. Millorar la 

resposta d'atenció integral , atenció als menors víctimes de la violència masclista, 

millorant la resposta judicial. 

El problema de la violència de gènere tal com està prevista en la Llei 1/2004 de 

Violència de Gènere és que concep que hi ha una violència específica en la societat 

que pateixen les dones per raó del seu gènere, però segueix concebent aquesta 

violència dins de les relacions afectives: parelles o ex parelles tot i que la violència que 

pot patir una dóna va més enllà del marc conceptual d'una relació afectiva puntual. 

A Catalunya  la Llei 17/2020 (de modificació de la Llei 5/2008), del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista, ha  ampliat el catàleg  d´actes de violència contra la 

dona, no limitant-se a la violència procedent de la parella, sinó també dins l´àmbit 

familiar per membres de la mateixa família o del nucli de convivència, així com els 

matrimonis forçats, en l´àmbit laboral, social, digital, en l´àmbit de la vida política i 
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esfera pública de les dones, en l´àmbit educatiu i en qualsevol àmbit que lesioni o 

pugui lesionar la dignitat, integritat o llibertat de les dones.  

I també és important recalcar que ja parlem d´un concepte tan genèric com és el 

violència de gènere, sinó que ara se li dóna una esfera més concreta amb el concepte 

de violència masclista. 

Tots coneixem els últims casos ocorreguts a Igualada, Lleida, València. Violacions, 

abusos, conductes que menystenen la dona. Volem dir Prou. Necessitem que la 

societat prengui cada vegada més consciència, que les administracions incloguin 

programes més efectius en l'educació dels més joves i s'adoptin totes les mesures 

necessàries per evitar tota violència contra la dona. Necessitem que les noves 

generacions entenguin que No és No. L'abús o les agressions que una sola dona 

pateixi no haurien de ser un assumpte o problema personal que queda dins la llar o el 

cercle íntim de la víctima, hauria de ser un problema que ens afecta a tots i per tant 

que entre totes i tots hem de combatre. 

Amb la reforma de la llei catalana, al Torn d´Ofici de Violència Domèstica, ja és 

obligatòria l´assistència lletrada especialitzada des de la interposició de la denúncia 

davant la Policia, pel qual la víctima està acompanyada i assessorada per un 

advocat/da des de l´inici del procediment fins a la seva finalització.  

Des del Col·legi de L'Advocacia de Lleida i a través del torn de Violència Domèstica 

del Col·legi, volem manifestar el nostre compromís amb la lluita contra 

la violència masclista, el nostre suport a les víctimes i la nostra voluntat de 

TOLERÀNCIA ZERO contra els maltractadors. Companyes, ciutadanes, us escoltem i 

us recolzem, heu de denunciar, no us heu d'ensorrar, entre tots hem de trencar aquest 

cercle de Violència. 


