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25N 2019. Ens volem vives i lliures! 

25 de novembre, dia internacional per l'eliminació de les violències vers les dones i les nenes,  el 
dia en què totes les atencions es centren en xifres que no disminueixen.  Enguany, en els Països 
Catalans portem 14 feminicidis segons el recompte oficial, 34 feminicidis segons el 
recompte feminista. Els feminicidis són part d'una realitat que cal canviar radicalment. No podem 
esperar més. Les violències contra les dones són la més alta negació dels drets humans. El 
Consell de Drets Humans de Nacions Unides, el Comitè de la CEDAW, ho certifiquen, així com les 
lleis pròpies que tenim (Llei 17/2015, Llei 5/2008, Llei orgànica 1/2004). Les violències masclistes 
no responen a fronteres, països, classes socials, ètnies, procedències... Segons dades de l’ONU 
2017, una de cada 3 dones ha patit violència i 238 dones van ser assassinades arreu del món pel 
fet de ser dones...cada dia!. L’Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència en l'atenció a les 
víctimes, ha atès 396 casos d'agressions sexuals, fins el 31 octubre, un 5% més que el 2018. 

Els esforços per visibilitzar les violències masclistes, les reivindicacions polítiques feministes, les 
iniciatives innovadores per l'abordatge de les violències, els estudis en clau de gènere, i totes i 
cadascuna de les respostes davant de cada feminicidi i de sentències judicials escandaloses que 
minimitzen les agressions sexuals que hem d'aguantar cada any, també aquest 2019, topen amb 
els discursos feixistes que banalitzen les discriminacions i opressions que patim les dones, i fins i 
tot neguen l'existència de les violències masclistes. No ho volem escoltar més. NO ÉS NO, sempre. 
És indignant que es consenteixi que aquests discursos arribin a les institucions públiques i una 
manca de responsabilitat que els mitjans de comunicació els facin d’altaveu. 

Aquest 2019 hem tornat a veure com la violència policial s'acarnissa amb les dones com ja va 
passar l'1 d'octubre de 2017. Ho hem vist en la repressió política que estem vivint a Catalunya, 
exercida pels cossos policials i les instàncies judicials de l'Estat espanyol. Tenim companyes 
empresonades, exiliades i pendents de judicis per estar defensant drets fonamentals de totes i tots i 
la llibertat del país. Exigim la posada en llibertat immediata de totes les preses polítiques i la fi de la 
repressió política, una expressió més de la violència d'estat.  I com no pot ser d’altra manera ens 
solidaritzem amb les dones d’arreu del món que estan vivint persecucions i conflictes armats que 
vulneren tots els tractats internacionals de drets humans i suposen un major risc de patir violències 
sexuals: Nicaragua, Rojava, Bolívia, Palestina, Sàhara, Equador, Hong Kong, Iran, Nepal, Nigèria, 
Xile... AMB ELLES. 

Mantenim el nostre objectiu de fer realitat la república catalana lliure de violències masclistes 
perquè necessitem poder gestionar tots els recursos que generem, un codi penal i una judicatura 
pròpies. Mentrestant, exigim al nostre govern que faci de l’eradicació de totes les violències 
masclistes una qüestió d’estat, al marge de condicionants polítics, ideològics i pressupostaris, per 
posar tots els recursos necessaris per aturar aquesta xacra d’agressions sexuals, assetjaments, 
violacions, feminicidis que estem patint i per garantir justícia, reparació i recuperació a les 
sobrevivents  A l’escola, a casa, als carrers, als espais d’oci, a la feina… a tot arreu volem ser 
lliures, no valentes. 

Treballem per construir un país on cap agressió quedi sense resposta i on no hi tingui cabuda un 
sistema judicial que justifica les violacions  perquè també és responsabilitat de tota la societat 
rebutjar tota agressió i no normalitzar les violències masclistes ni lgtbifòbiques que estan presents 
en el nostre dia a dia.  

El camí és llarg però persistim i juntes ho aconseguirem. Per això la sectorial Dones de l'Assemblea 
donem suport al Manifest feminista unitari "Davant les violències masclistes: Autoorganització 
feminista" i diem ben alt que   

Ens volem vives i lliures! 

 
Dilluns 25N 2019 totes als carrers....Barcelona 18.30 h Jardinets de Gràcia fins Plaça de Catalunya 
Girona. 19 h Pompeu Fabra 1 (davant edifici Generalitat). Marxa de torxes (No mixta) Molins de 
Rei. #BaixLlobregatFeminista25N.19.30 h Plaça de les Dones. Marxa de torxes (20 h)      
Tarragona 18 h Pl. de la Font 

mailto:dones@assemblea.cat
https://t.me/ANCDones

