
 

 

MANIFEST 25 NOVEMBRE 2021 
 

Avui 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per l’eliminació de la 

violència vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al voltant d’aquesta 

data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències és cada dia. 

 
Lluitem contra: 

 

 La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius 

 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.  

 La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els 

fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare.  

 La violència digital que està conformada per 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.  

 

Per últim destacar l’impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals, que ens 

sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i empatia amb les 

supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb 

la nostra llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar 

desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de 

llibertat individual.  

 

Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma estructural, 

preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones gaudeixin de vides 

lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de ser l’eix de qualsevol societat democràtica i 

les institucions que la componen. 

 
En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està 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 forma individual i col·lectiva assenyalin i s’allunyin de 

les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals.  

 



 

 

 

 

Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es retroalimenta    molt 

sovint a les xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de la societat, necessitem generar nous 

referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, 

inclusives i cuidadores. 

 

Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i una xarxa de 

recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i col·lectius oprimits 

d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures, necessitem vincles 

segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides. 

 

Estimar és realitza des de la llibertat, la igualtat i el respecte. 

 

Per una vida lliure de violències masclistes! 

 
 

Ajuntament de Viladamat 

Novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


