
 

 

MANIFEST REIVINDICATIU DEL DIA INTERNACIONAL PER 

L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 2021 

 

Fa just un any vivíem amb la incertesa de descobrir com anaven a 

continuar les nostres vides des del punt de vista familiar, laboral, 

social, etc., ja que tot era diferent.  

Recordàvem i brindàvem un suport especial a totes les dones que 

havien estat confinades amb els seus agressors. La seua situació 

era molt difícil i encara ho continua sent però, des del Fòrum de 

Participació per la Igualtat de Gènere, juntament amb la Regidoria 

d'Igualtat i Feminisme de l'Ajuntament de Burjassot, i a través 

d’Espai Dona, teníem clar que, per damunt de qualsevol 

circumstància, havíem de continuar plantant-li cara a la violència 

masclista, de la forma en què ens fora possible, i així ho vam fer 

amb el suport d'organitzacions municipals i altres organismes 

estatals. 

Enguany, continuem amb les campanyes de prevenció de la 

violència de gènere i tornem a reunir-nos en un espai comú per a 

expressar públicament, en el Dia Internacional per a l'Eliminació de 

la Violència cap a les Dones, que ja n'hi ha prou de violència; ja n'hi 

ha prou d'una violència que afecta a tota la societat, des de la 

infància fins a les persones més majors. 



Les xifres continuen sent demolidores i preocupants. Hui dia, durant 

l'any 2021, han sigut 37 les dones* assassinades a les mans de les 

seues parelles i 24 menors* que han quedat orfes. Aquestes morts i 

les seues conseqüències són la mostra més clara i més crua per a 

convéncer-nos que cal continuar treballant sense parar i donar tot el 

suport possible als avanços que, des del punt de vista legislatiu, 

s'han assolit en l'últim any. 

Tant la recent aprovació de la Llei de Protecció Integral a la Infància 

i l'Adolescència com la de la Llei de Suport a les Persones amb 

Discapacitat en l'Exercici de la seua Capacitat Jurídica han significat 

el compliment de mesures incloses en el Pacte d'Estat Contra la 

Violència de Gènere. Unes mesures que també impliquen, per 

exemple, la suspensió del règim de visites davant d’un indici de 

violència, encara que aquest no es done per via penal o la 

consideració de l'anomenada “violència vicària” com una altra forma 

més de violència de gènere. 

Però, així i tot, és necessari continuar treballant a través de 

diferents línies que van des de l'educació a les aules, passant per 

les polítiques municipals dirigides a la ciutadania en general, fins a, 

específicament amb les persones que es veuen implicades en 

aquesta mena de violència, especialment les dones i els seus fills o 

filles. 

 Així, des d’aquesta institució ens comprometem a: 

- Continuar treballant per facilitar la prevenció de situacions de 

violència masclista en tots els àmbits municipals. 

- Posar especial atenció en el foment de la prevenció de la 

violència de gènere, en l'àmbit dels centres educatius. 



- Atendre de manera assistencial i prioritària les dones i menors 

víctimes de la violència masclista. 

Esperem que, l'any vinent per aquestes dates, aquesta situació siga 

diferent i haja millorat gràcies al treball comú de la ciutadania i les 

institucions. 

 

*Dades actualitzades a 25 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




