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MANIFEST CONTRA LA VIOLÉNCIA DE GÈNERE/ CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES
Un any més commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra
la Dona, una xacra, rebutjada des de tots els àmbits de la nostra societat, que ens
segueix colpejant.
La violència de gènere continua cada dia. Les dones que pateixen les violències
masclistes es troben, sovint, en una situació de desemparament i d’indefensió, quan
el sistema judicial no atén els seus drets o quan els recursos d’atenció són
insuficients. El masclisme i els masclismes, amb la seva voluntat de dominació i
control sobre les vides de les dones, creen situacions que les amaga, les empobreix
i que les situa en continu perill de violència extrema, d'explotació sexual,
d'agressions, violacions i assassinats.
La nostra societat pateix un sistema patriarcal que embruteix la convivència entre
homes i dones, els homes no són superiors a les dones, les dones podem ocupar
qualsevol espai social i dirigir àmbits de responsabilitat amb les mateixes condicions
d’equitat que els homes.
Les dones no som ciutadanes de segona, no volem patir les diferències salarials per
una feina igual a la de l’home. Tampoc volem que els mitjans de comunicació utilitzin
la nostra imatge com a objecte de consum.
Les dones volem ser escoltades, volem ser visibles a tots els espais socials, volem
ser tractades com qualsevol ciutadà. VOLEM SER DONES.
No podem permetre que les politiques d'igualtat pateixin retallades i que siguin
reduïdes en nom de la crisi, això fa que continuï aquesta xacra, més dones
assassinades a mans de les seves parelles, ex parelles, o d’homes que maten les
dones només per ser dones, més feminicidis.
Lluitar contra les violències masclistes requereix mesures específiques i especials
que proporcionin a les dones elements de prevenció i protecció reals. Cal
transformar la cultura de la violència i l’ordre patriarcal que continua perpetuant les
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discriminacions sexistes, i rebutjar tot tipus de violència, particularment, la violència
sexual. I fer-ho des de l’educació i la política.
Els Consells de Dones són una eina important i participativa, on les dones podem
expressar les nostres necessitats per treballar la igualtat, la plena ciutadania de les
dones i la justícia de gènere.
Hem de demanar canvis a les lleis i millorar el sistema judicial, és necessari un pacte
d'Estat. Les institucions, entitats i la ciutadania hem de treballar juntes per
aconseguir eradicar les violències masclistes. Hem d'educar els nens i nenes en els
mateixos drets i oportunitats. Hem d'aconseguir una societat igualitària.
És per tot això que les següents associacions, entitats, partits polítics, ciutadans i
ciutadanes que conformem el teixit social d'Abrera, ens comprometem a seguir
treballant activament per la igualtat i contra les violències masclistes.
.- Ajuntament d'Abrera.
.- Associació Abrera contra la Violència de Gènere.
.- Associació Dones i Futur.
.- Voluntaris de Protecció Civil d’Abrera.
.- Secció Local D’Esquerra Republicana de Catalunya a Abrera.
.- Agrupació de Convergència Democràtica de Catalunya a Abrera.
.- AMPA Escola Josefina Ibáñez.
.- Grupo Municipal de Ciudadanos.
.- Associació Escacs d’Abrera.
.- Associació Española contra el Càncer. Junta Local d'Abrera.
.- Abrera Sardanista.
.- Coral Contrapunt.
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.- Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera.
.- Grup Municipal d’Abrera en Comú.
.- Casal de la Gent Gran d’Abrera.
.- Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera.
.- Agrupació del PSC d'Abrera.
.- Associació de Veïns del barri del Rebato “Els Porrons d’Abrera”.
.- Partido Popular de Abrera.
.- Associació Emmencinats Cineclub Abrera.
.- Abrera Club Esportiu FUTSAL.
.- Illets d’Abrera Grup Escènic.
.- Juventudes Rocieras.
.- Voluntarios contra el Hambre, Manos Unidas.
.- Asociación Naturalista d'Abrera ANDA.
.- Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera.
.- AMPA Escola Francesc Platón i Sarti.
.- AMPA IES Voltrera.
.- Associació de Fibromialgía i Fatiga Crònica d'Abrera (AFFA).
.- AMPA Escola Ernest Lluch.
.- Club de Basquet Abrera.
.- Club Petanca Abrera.
.- Associació Cultural Ballabrera.
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.- Grup Estable Cabàs Verd.
.- Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
.- Associació Cultural Ball de Saló PAS a PAS.
.- Agrupació Esportiva Abrera.
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