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MANIFEST INSTITUCIONAL 25N_2020 
 
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones  
 
El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. Es va escollir aquest dia en record a les germanes i 
activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, violentament  
assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República 
Dominicana. Adela (Dedé) Mirabal va ser l’única germana que va sobreviure i 
va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al moviment popular i feminista de 
la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la 
lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data. 
 
Cada any, amb motiu d'aquest dia assenyalat, entre totes les institucions 
públiques catalanes i les entitats municipalistes es consensua manifest per a 
commemorar i visibilitzar aquesta data i tot el que representa. Des de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès ens adherim. Procedim a fer-ne lectura, diu 
així: 
 
Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres 
activistes polítiques i membres actives de la resistència. Des de llavors, no han 
cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a 
erradicar 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.  
 
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.  
 
Val a dir que la pandèmia de la Covid-19 no ha jugat en favor de la lluita contra 
la violència masclista. El nombre de trucades i atencions s’han vist 
incrementats en xifres tristament històriques. Malauradament, hem hagut de 
comprovar que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i  de 
violència.  
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Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en 
seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a aquesta 
situació i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents.  
 
I pensem que hem de ser el conjunt de la societat que ens unim per fer més 
força en aquesta lluita.  
 
Sovint, la ciutadania es pregunta: “Què puc fer jo per a canviar tot allò que no 
m’agrada?”. Aquest és el primer pas per passar a l’acció. Sens dubte, hi ha 
molt a fer.  
 
I des de les administracions públiques tenim l’obligació i la responsabilitat de 
fer-nos la mateixa pregunta i de donar resposta amb accions concretes.  
 
Per al nostre Ajuntament és una prioritat màxima la lluita i la prevenció contra 
les violències masclistes i posem a disposició de la ciutadania diferents serveis 
i projectes que ho fan possible: 
 
- El Servei d'Informació i Assessorament a les Dones 
- Drets Socials 
- Seguretat Ciutadana 
- Punt LGTBI+ 
- El projecte Gènere als Instituts 
- La Campanya contra les violències masclistes, Prou d'Hòsties 
- El Pla municipal d'igualtat i LGTBI+ 
i La Taula Parets feminista i LGTBI+ 
 
Però és cosa de tots i totes aturar aquesta lacra a la nostra societat, no siguem 
còmplices! 
 
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el 
moment idoni per explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i 
el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut 
escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la 
present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari. Finalment, 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. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi 
haurà espai per a la impunitat. 
 
 
Parets del Vallès, 25 de novembre de 2020 


