Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències vers les Dones i les Nenes: Ens volem
vives i lliures!

Diem prou! I ho diem alçades i sense por. Enguany hem patit 25 feminicidis i 2 infanticidis als Països Catalans
2021(1). És insuportable i del tot inadmissible. I és per això que aquest 25 de Novembre - DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES I LES NENES – tornarem a sortir al carrer tot exigint la
fi de totes les violències masclistes.
Com pot ser que continuem denunciant dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, dones
assetjades, traficades, explotades, violades per un o per múltiples homes, coneguts o desconeguts, de nit,
matinada o a ple dia, a descampats, polígons industrials, al mig del carrer de la ciutat o a casa seva? Els casos
d’abusos sexuals, violacions i ciberassetjaments a criatures és esfereïdor. Minuts de silenci, condols i
paraules sentides no aturen les violències. La fi del confinament ha portat un increment de la brutalitat dels
agressors. És imprescindible passar a l’acció: cap agressió sense resposta a l’alçada del mal que ocasiona.
Tenim lleis i mesures que sobre el paper reconeixen aquesta xacra que patim les dones pel fet de ser dones.
Malauradament compta amb la connivència de les institucions i el poder judicial que no destinen recursos
suficients als serveis d’atenció ni reglamenten els règims sancionadors que preveuen les lleis. Un poder
judicial que fa de l’ordre patriarcal el seu manual de bones pràctiques per tal de no perdre l’hegemonia del
poder sobre nosaltres i tot allò que som i volem ser i que sovint revictimitza les víctimes, culpabilitzant-les i
fent passar tot un calvari de tràmits judicials. Això també és violència patriarcal. Com també ho és la violència
que pateixen les represaliades polítiques. El sistema judicial i policial no ens serveixen ni per caminar
tranquil·les ni per esperar justícia. Prou violència institucional. Prou justícia patriarcal.
Nosaltres Dones de l’ANC reivindiquem que tenim l’oportunitat de capgirar la situació fent realitat la
República Catalana. Una República que volem tingui un compromís ferm i decidit per erradicar totes les
violències masclistes. Una República dotada de recursos econòmics, personal especialitzat i format, i
infraestructures per donar aixopluc a totes les víctimes de les violències patriarcals. Una República que
defensi i posi en valor i en pràctica una educació inclusiva i coeducadora des del minut zero en totes les
etapes educatives.
Ens cal un codi penal i uns tribunals propis que deixin enrere el paternalisme i el masclisme i no penalitzin les
víctimes de violències masclistes traslladant sobre elles la responsabilitat vers les agressions que exerceixen
els agressors. Ens cal una hisenda pròpia i un sistema fiscal propi i just que permeti disposar i gestionar tots
els recursos que generem. Ens cal una Seguretat Social pròpia que doni cobertura a totes les ocupacions i
garanteixi el dret a l’atur i a pensions dignes. Les treballadores de la llar i les autònomes no poden quedar
excloses de la protecció social. Les dones en situació de violències masclistes no poden perdre cotitzacions ni
atur ni casa seva si per sortir-se'n han de deixar la feina i deixar el seu entorn. Ens cal una llei d'estrangeria
pròpia que no perpetuï les situacions administratives irregulars, l'explotació i l'exclusió. Viure sense "papers"
et posa en situació de vulnerabilitat extrema i afavoreix també les violències masclistes.
Exigim un compromís polític i social per construir entre totes i tots una República Catalana lliure de violències
masclistes i garantir justícia, reparació i recuperació a les sobrevivents. 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
lgbtifòbiques que estan presents en el nostre dia a dia. El camí és llarg, però persistim i juntes ho
aconseguirem.
A l’escola, a casa, als carrers, al transport públic, a les xarxes, als espais d’oci, a la feina… a tot arreu volem
caminar tranquil·les i ser lliures, no valentes!
Per això la sectorial Dones de l'Assemblea donem suport al Manifest feminista unitari "Fúria Feminista contra
les violències masclistes. De la por a la ràbia, el 25N ocupem juntes els carrers" i diem ben alt que Ens volem
vives i lliures!
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(1)Recompte feminista del feminicidis als Països Catalans: La Directa

Convoquem a les dones de l'Assemblea a omplir els carrers participant de les mobilitzacions feministes. Als
companys que volen fer-nos costat el dia de la manifestació, que ho facin des dels blocs mixtos de les manis.

Mobilitzacions Dijous 25N
Barcelona. Manifestació. A les 18.30h. Pg Gràcia amb Diagonal. F ú r i a F e m i n i s t a c o n t r a l e s
vio lè nci es ma scl istes . Re corre gu t f i ns P l. C ata l unya am b ac te fi na l (20 .15 h) .
Important. Dones ANC ens trobem al Pg Gràcia amb Provença a les 18.15 h, per fer la mani des del Bloc NO
MIXT. Si a la mani us acompanyen companys, aneu al bloc mixt de la manifestació, per damunt de les
Percudones (col·lectiu de la batucada de la manifestació).
Cornellà. Marxa de torxes contra les violències masclistes. Porta cassoles, xiulets o qualsevol cosa per fer
molt soroll. Recorregut: 19.30 h Pl. Ajuntament. 20.00 h Pl. Marsans 20.15 h Biblioteca Central (Garcia Nieto)
20.30 h Pl. De les Dones.
Camp de Tarragona. Reus. Quan la violència és la norma, l'autodefensa és un dret. Manifestació unitària del
Camp de Tarragona. Contra la violència masclista institucional. 19.30 h Mercat del Carrilet Reus.
Lleida. Contra la violència masclista, ofensiva feminista. 19.30 h Pl. Ricard Viñes. Manifestació mixta.
Capçalera no mixta.
Terres de l'Ebre. Tortosa. Foc al Patriarcat. Feministes de l'Ebre en lluita. Marxa de torxes *No Mixta* A les 19
h. Sortida des de l'esglèsia del Roser – Ferreries. 20 h Acte a la Plaça de l'Ajuntament, acte Mixt.
Totes les convocatòries a la web Novembre Feminista https://novembrefeminista.caladona.org/

Sectorial de Dones ANC, Assemblea Nacional Catalana dones@assemblea.cat

25N2021

