MANIFEST CONFAVC
25 de novembre 2020: ens movem per
l' erradicació de les violències
masclistes
No hi haurà espais per a la impunitat!
(Fem-ho seguint les mesures de seguretat contra la Covid-19)
Des de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
impulsem i donem suport al conjunt dels moviments socials que lluiten pels drets i les
llibertats de les dones, per erradicar les violències masclistes. Des del teixit social i la
ciutadania promovem el treball en xarxa, compartim, l'intercanvi d' idees,
experiències i bones pràctiques, per aconseguir-ho.
A la CONFAVC ens sumem a les paraules del manifest d’enguany i diem FORT I CLAR : el
temps s’ha esgotat per als agressors masclistes i el rebuig social contra les
violències masclistes és cada cop més fort.
A la CONFAVC constatem que mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i
conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat
absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com,
segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia”.
Ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un
dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que feu
responsables als agressors i hi intervingueu.
Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal: tres
activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va
establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials,
feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert que ja
fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als
agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo.

El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal.
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les
violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets
humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això,
ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que
ja hem caminat.
Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de
violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en l’àmbit
familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, però també aquelles
que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat
tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els
matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres.
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i,
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les
violències masclistes.
Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte la
violència masclista. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a
les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho
seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.
Manifest unitari
En el manifest d’enguany, redactat per l’advocada Carla Vall, destaca que “el temps s’ha
esgotat per als agressors masclistes” i que “el rebuig social contra les
violències masclistes és cada cop més fort”. Es reconeix que “mai abans hi havia
hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els
darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en
situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la
pandèmia”. I ens dirigim als homes “que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que
un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu
responsables i hi intervingueu”. El document acaba adreçant-se als agressors, “als
agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat”.
El mateix dia 25 de novembre des de l’Institut Català de les Dones es convoca a
tota la ciutadania a fer a les 12.00 h del migdia un minut de silenci en els espais que
la situació de pandèmia permeti.
Servei 900 900 120 Contra la violència masclista
Enllaços útils:






http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/dia-eliminacio-violencia-contradones/formulari-adhesio-25-de-novembre/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/25_novembre/25N2020/Manifest-25N-2020.pdf
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/campanya-contra-la-violencia-masclista-enlesport/DiaIntern_Eliminacio_Violencia_Dones/
https://www.ua1.cat/articles/282871/aquest-25n-jo-fare-una-accio-i-tu-lopinio-de-jos-farreny
http://fcesport.cat/la-fundacio-catalana-per-a-lesport-sadhereix-al-manifest-del-mon-de-lesportcontra-la-violencia-masclista/

