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MANIFEST 25N CALAF  

Avui, 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència Masclista vers les Dones i altres identitats dissidents.  

El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. 
El gènere, juntament amb altres eixos d’opressió, és encara avui un element central 
de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les 
relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols 
socials i jerarquies d’estatus que coarten la llibertat dels infants, adolescents, dones, 
treballadoris sexuals, bolleres i trans. 

El patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són 
alhora la base de les violències masclistes que es produeixen en cadascun dels 
àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò relacionat amb la feminitat i amb les 
dones i d’altres maneres de identificar-se i de ser, lluny de les regles absurdes del 
binarisme; del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d’humor, d’una 
pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les nenes i les 
adolescents, i de la sobrerepresentació dels homes en els llocs de més visibilitat, de 
lideratge i de presa de decisions. 

La violència masclista té moltes formes i totes aquestes injustícies interaccionen amb 
el classisme, el racisme, la cisheteronormativitat, el capacitisme o l’edatisme, i 
produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les persones. 

Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que patim aquelles 
persones que no som homes cis, blancs i heteros, hi ha un canvi imprescindible i 
inajornable: el paper actiu d’aquells que ocupen els espais més alts de la piràmide de 
privilegis per identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments 
masclistes propis i dels seus entorns laborals, familiars o d’amistats que normalitzen i 
perpetuen la discriminació, el menysteniment, la cosificació i que, al mateix temps, els 
imposen a ells mateixos una determinada manera de ser i de fer com a homes.  

Com hem dit, la violència masclista té moltes formes; i una de les més prevalents són 
les violències sexuals, que no tenen a veure més que en la incansable necessitat de 
mostrar poder versus l’altre.  

El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de 
restringir la llibertat, de poder ignorar una negativa i de traspassar els límits amb la 
insistència. Estem parlant del poder de produir un sentiment de vergonya per haver 
patit una agressió sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les 
víctimes/supervivents (com anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si 
anava sola...) en lloc d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de 
posar en dubte la intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear 
un imaginari en què les agressions les comet un desconegut a l’espai públic amb perfil 
psicòpata i depravat, malgrat que la major part de les agressions, especialment 
aquelles més greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més 
habituals no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis 
o de feina, veïns, familiars o referents propers. 
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La violència sexual mata i la cultura de la violació normalitza i accepta la violència 
sexual exercida pels homes. 

 

El moviment transfeminista ha generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de 
totes que han o s’han atrevit a denunciar, que no és gens fàcil; i per les que no ho fan, 
per por, acompanyar-les. El consentiment, al centre. La llibertat sexual, al centre. Les 
cures, al centre. 

Per últim, però no menys important, és cabdal que ens reeduquem en el 
consentiment, i que acompanyem als infants i adolescents en la descoberta de la seva 
sexualitat. No pot ser que la resposta a les seves preguntes, la trobin amb facilitat a 
internet en vídeos pornogràfics on directament les dones són violades, agredides físic 
i verbalment. No podem seguir plantant en el seu imaginari “l’erotisme”, entre cometes 
majúscules, de la violació. 

 

La resposta institucional ha d’estar a l’altura de la vitalitat del moviment transfeminista 
del carrer que exigeix que s’erradiqui tota forma de violència institucional. Una 
responsabilitat que abasta tant les polítiques de prevenció com les de reparació, les 
quals han d’estar suficientment dotades de recursos econòmics i requereixen la 
màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial. 

 

A Calaf, estem en el programa de 5050FGCity, un full de ruta que marca eix per eix 
les accions que ens cal fer com a poble per aconseguir la igualtat, i un dels eixos 
correspon en la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les violències 
sexuals: des del dret a la seguretat, al dret a la integritat física i psicològica, passant 
pel dret a la salut, el dret a l’educació o el dret a la participació social i política. En 
definitiva, un compromís amb la llibertat de les persones que ens ha de fer també una 
societat més lliure i interseccional. 

 

Calaf, 25 de novembre de 2022 


