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Manifest Dia Internacional contra la Violència de Gènere 
 

Avui commemorem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, una 

jornada que uneix a milions de persones a tot el món contra aquesta violència tan 

arrelada en la nostra societat que sembla no tenir fi. 

La societat es troba, actualment, en un escenari inèdit. La incertesa sobre el seu 

propi futur, la disminució dels recursos econòmics de les famílies i del seu entorn, 

les difícils perspectives laborals, sobretot per als nostres joves, impedeixen definir 

un projecte de vida digne i dificulten la convivència en el si de la pròpia família, i 

aquesta situació genera tensió que pot desembocar en violència. 

A més, en aquesta situació de crisi econòmica, reclamem a les administracions 

públiques un compromís ferm amb les polítiques d’eradicació de la violència 

masclista. Així que demanem el manteniment i, fins i tot, l'augment de les partides 

pressupostaries destinades a programes i serveis que ajudin a eradicar la 

violència masclista i la discriminació per raó de gènere. 

Per tot això, és necessari unir la societat perquè des de tots els àmbits arribin 

missatges d'equitat, igualtat, respecte i tolerància que facilitin la convivència. Des 

d'aquest punt de vista, una bona iniciativa consistiria en dissenyar i constituir el 

Consell de Dones d’Abrera un òrgan ampli de participació i consulta que ajudarà a 

planificar activitats, jornades i campanyes que aplicades de forma més efectiva, 

aprofitant al màxim els recursos econòmics disponibles, han de contribuir en el 

seu conjunt a la sensibilització social desitjada. 

El posicionament ferm i continuat de tots els agents socials ens ha de portar a un 

escenari sense violència que ens permetrà créixer dignament com a persones en 

una societat més igualitària. I perquè això sigui possible, les següents 

associacions, entitats i partits polítics que conformen el teixit social d'Abrera ens 

comprometem a treballar activament contra la violència masclista.  

- Ajuntament d’Abrera 

- Associació Abrera contra la Violència de Gènere. 
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- Associació Dones i Futur 

- Institut Voltrera d’Abrera. 

- Associació de Comerciants del Mercat Municipal d’Abrera. 

- Associació Fotogràfica Clickabrera. 

- Agrupació Local del Partit Popular. 

- Agrupació Local de Convergència Democràtica de Catalunya. 

- Alternativa d’Abrera. 

- Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Abrera. 

- Associació de Fibromialgia i Fatiga Crònica d’Abrera. 

- Agrupació Local Partit Socialista de Catalunya. 

- Agrupació Local d’Esquerra Unida i Alternativa. 

- Agrupació Local de Iniciativa per Catalunya Verds. 

- Casal d’Avis i Avies d’Abrera. 

- Asociación Española Contra el Cancer, Junta Local Abrera. 

- Abrera Sardanista. 

- Coral Contrapunt. 

 

 

 

Abrera, 25 de novembre de 2011 


