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Manifest Dia Internacional contra la Violència de G ènere 
 
 

Avui commemorem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I, un any més, 

fem públic el nostre rebuig a qualsevol tipus de violència exercida envers les dones, 

pel simple fet de ser dones. Una societat que es considera avançada, lliure i 

democràtica no pot tancar els ulls davant qualsevol tipus de violència que vulneri els 

drets de les dones. Violència que va evolucionant i, de vegades, es presenta com a 

espectacle o reallity televisiu i que s’amaga darrere de comentaris i actes despectius 

que denigren les dones. Violència que, encara avui, sotmet moltes dones en nom de 

totes les religions i els roba la seva llibertat i la seva identitat. 

Tenim l’obligació, tant la societat civil com les administracions públiques, de fer 

prevaler el respecte, la igualtat i la llibertat com a drets fonamentals de tots els 

ciutadans i ciutadanes i lluitar contra aquesta violència que pateixen moltes dones 

arreu del món.  

Les polítiques d’igualtat, l’educació i el diàleg són eines que ens ajudaran a eradicar  

aquestes manifestacions de poder desigual i unilateral on les dones són sempre les 

dominades, agredides i discriminades.  

Aconseguir una societat més justa i igualitària, on les dones siguin ciutadanes de ple 

dret igual que el homes, ha de ser l’objectiu. I, la constitució aquest mes de juny del 

Consell Municipal de les Dones d’Abrera, un òrgan fonamental de participació 

ciutadana de les dones d’aquest municipi, és un pas més que ens ha de permetre 

avançar cap a l’equitat de gènere i assolir una societat formada per dones i homes 

lliures. 

És per tot això que les següents associacions, entitats i partits polítics que 

conformem el teixit social d’Abrera ens comprometem a seguir treballant activament 

per la igualtat i contra la violència masclista.  
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- Ajuntament Abrera 

- Associació Abrera contra la Violència de Gènere. 

- Associació Dones i Futur 

- Agrupació Local del Partit Socialista de Catalunya.  

- Associació Escacs d’Abrera. 

- Agrupació Local de Convergència Democràtica  d’Abre ra. 

- Associació de Fibromialgia i Fatiga crònica d’Abrer a. 

- Agrupació Local del Partit Popular. 

- Casal d’Avis i Avies d’Abrera. 

- AMPA Institut  Voltrera. 

- AMPA Escola Abrera. 

- Plataforma per la Tolerància d’Abrera. 

- Agrupació Local d’Esquerra Unida. 

- Alternativa d’Abrera, Ad’A. 

- Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Abrer a. 

- Associació de Celíacs de Catalunya. 

- Mercat Municipal d'Abrera. 

- AMPA Francesc Plató i Sartí. 

- Agrupació Local de Iniciativa per Catalunya Verds. 

- Institut Voltrera. 

- Abrera Sardanista. 

- Coral Contrapunt. 

- Asociación Española Contra el Cáncer. Junta Local d e Abrera. 

- Voluntarios contra el Hambre (Manos Unidas) 

 

Abrera, 25 de novembre de 2013 


