MANIFEST 25 DE NOVEMBRE. 2018

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la
violència contra les dones, el present manifest vol recordar, en primer lloc , les dones i menors
que aquest any han estat assassinades i assassinats a causa de la violència masclista. No
podem ignorar que està sent un any terrible i que les estadístiques no donen la mesura real de
la crueltat que suposa cada assassinat i la magnitud de la violència que pateixen milers de
dones en silenci, cada dia.
Una realitat, amb la que s’ha comprovat, a més a més, que l’actual sistema de denúncia i
protecció no és prou garant de la integritat física i psicològica de les dones. Malauradament, la
denúncia, ordres d’allunyament i protocols actuals de violència masclista, no arriben a garantir
la màxima protecció cap a les dones, evitant les agressions, morts i assetjaments masclistes.
Tanmateix, com a institució, tenim el deure de no agreujar les agressions cap a la dona, amb
expressions de violència institucional que malauradament aquest any també han quedat
paleses, com poder ser: el qüestionament de la versemblança de les acusacions i testimoni de
les dones als casos de violacions, assetjaments sexuals o agressions físiques; tant en entorns
judicials, policials, com mediàtics. O, el menysteniment del risc que determinades accions o
omissions del sistema, comporten per la protecció de la dona denunciant, com dels seus fills i
filles en règim de visites amb un pare maltractador.
No obstant això, podem dir que 2018 és un any de cert optimisme pels drets humans i la
igualtat de dones i homes. Ho és per la presència massiva als carrers el 8 de març d'una nova
onada del moviment feminista combatiu i ple de vitalitat. Ho és per la reacció ciutadana a la
sentència incomprensible de la manada. Ho és també per la consolidació a nivell mundial del
moviment de denúncia contra les agressions sexuals i l'assetjament sexual "Me Too".
Un moviment feminista que ha permès trencar barreres i silencis i que un malestar personal
que es vivia amb por, vergonya i culpa, es convertís en polític. Un moviment que ha obligat a
les societats patriarcals i masclistes a deixar de mirar a una altra banda i que també ha estat
capaç d'adaptar-se a cada país a diferents reivindicacions. Al nostre s'ha focalitzat en contra
de les agressions sexuals, permetent les dones treure la por a cridar PROU, "de camí a casa
vull ser lliure no valenta", fent trontollar la impunitat en què els agressors sexuals. s'han
mogut històricament.
Així i tot, és de vital importància no minimitzar la reacció de sectors ultraconservadors que
també a nivell mundial intenten contrarestar, quan no revertir, moltes de les victòries dels
moviments feministes. Una d’aquestes fites són els protocols contra les agressions sexistes en
les festes populars, una mostra d'un canvi de cultura profund que situa la llibertat sexual de
les dones al centre de la reivindicació social i les polítiques d'igualtat de gènere municipals.
L’Ajuntament de L’Hospitalet es referma en el seu compromís de continuar treballant contra el
masclisme junt amb el teixit associatiu i amb la ciutadania en general, creant un context social i

cultural que rebutgi la violència sexista. I també dels grups polítics municipals, com es
demostra en les diferents mocions presentades i aprovades pel ple.
En aquest sentit, hem de fer esment a la campanya de sensibilització i difusió sota el lema “L’H
fa el pas”, que ha portat un PUNT VIOLETA a cadascuna de les festes majors dels diferents
barris de la ciutat durant l’any 2018, una campanya que ha precedit la implementació del
PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES a les festes majors i altres esdeveniments,
donant compliment a la moció de 27 de setembre de 2016 del Ple de l’Ajuntament.
La història ens ensenya que els canvis socials mai són continus ni lineals. Ens ensenya que
cada meta aconseguida té un risc de regressió, que un cop assolit un dret caldrà seguir
defensant-lo cada dia perquè segueixi sent efectiu.
L’Ajuntament entén el protocol contra les agressions sexistes com una eina de prevenció i
actuació important en el context de les polítiques d’igualtat de gènere, juntament amb
l’atenció a les víctimes i amb el conjunt d’actuacions adreçades a la sensibilització, la prevenció
i la intervenció contra la violència masclista.
Hi ha mols espais on han d’intervenir les polítiques públiques d’igualtat de gènere perquè,
malauradament, la violència masclista se segueix expressant de maneres molt diferents a les
nostres societats. Hem d’aplicar la mirada feminista en totes les polítiques municipals, i també
realitzar polítiques de gènere transversals que ens permetin fer un pas més endavant en
aquesta lluita per la igualtat efectiva.

La violència masclista s’expressa de moltes formes en el nostre dia a dia, sovint d'una forma
subtil que costa detectar. Però no per això és menys important o fa menys mal. De fet, la
reproducció de comportaments masclistes que objectivitzen les dones reforcen la idea que el
sexe és quelcom que un home pot exigir, i ha de ser satisfet o pot violar impunement. De fet,
són els comportaments que perpetuen un model de societat patriarcal, on la violència forma
part dels mecanismes del control sobre les dones. Aquesta violència masclista s’expressa amb
la creació musical, audiovisual o cultural, afiançant en massa ocasions la cultura de la violació,
amb tota mena de representacions simbòliques de dones cosificades sexualment.
Hem de destacar aquí, que la nostra ciutat, juntament amb el moviment democràtic de dones,
pertany a la xarxa estatal de municipis lliures de tracta i contra el tràfic de dones i menors per a
l'explotació sexual.
El camí és llarg, ho sabem. De vegades semblarà que anem cap enrere, o que no avancem
suficient. Davant els moviments involucionistes en contra dels drets de les dones, només hi ha
un camí: reforçar les polítiques que donen fortalesa a aquests drets, ampliar-los i aprofundirlos.
En aquest sentit, manifestem el nostre compromís per continuar lluitant contra les violències
des de la prevenció, la sensibilització, la conscienciació, i l’atenció a les dones agredides per la
violència masclista.

Tothom ens hem d’implicar de forma activa en la cerca i la construcció d'un municipi lliure de
violències sexistes, fent visible el fet que la violència masclista no pertany a l'àmbit privat, sinó
que és un problema de tota la societat.

L’Hospitalet, 23 d’octubre de 2018

