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Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
25 NOVEMBRE
La realitat quotidiana ens mostra que encara hi ha gent jove que, lamentablement, creu
que en una relació entre una xica i un xic, ella l’ha de complaure a ell incondicionalment.
Les idees masclistes persistixen entre adolescents i joves, els estereotips sexistes es
continuen reproduint amb facilitat aprovats per una societat l'estructura de la qual
continua sent totalment androcèntrica.
La falta d'un espill igualitari en el qual mirar-se, la imatge sexista que ens presenta la
publicitat i els mitjans de comunicació, la idea de l’“amor romàntic”, han fet que les xiques
i els xics no tinguen referents en els quals fonamentar-se per a comportar-se en igualtat.
La falta d'esta igualtat real és el que provoca les violències masclistes.
Actualment, parlem de “violència masclista” com una manera de visibilitzar totes aquelles
violències que patixen les dones, en tots els àmbits socials, pel fet mateix de ser dona i
exercida pels homes, independentment de si es produïx dins o fora de l'àmbit familiar,
s'haja tingut una relació afectiva o l’exercisca un desconegut, es duga a terme en l'àmbit
laboral, al carrer o en llocs d'oci, de manera individual o grupal.
Afortunadament a la nostra ciutat, ni l'any passat ni, fins ara, al llarg d'enguany, hi ha
hagut assassinats de dones ni de menors per violència de gènere o masclista (51 dones
assassinades en tot el país i 1.027 des de l'any 2003, en el qual es comença a
comptabilitzar esta dada i 43 menors orfes i òrfenes) però sí que hem tingut diversos
episodis greus d'agressions sexuals a xiques molt joves en llocs d'oci, per la qual cosa
l'Ajuntament ha posat en marxa, enguany per primera vegada, el recurs de “Punts
violeta”, necessaris per a sensibilitzar la població sobre les agressions sexuals i per a
atendre les víctimes.
A més, la violència contra les dones troba noves maneres d'exercir-se a través d'Internet i
de les xarxes socials. També s'ha detectat, en els últims anys, una nova forma de violència
masclista mitjançant agressions sexuals i violacions, després d'anul·lar la voluntat de les
dones a través del consum voluntari o involuntari d'alcohol, drogues o qualsevol altra
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substància natural o química. El problema està en el fet que no és suficient canviar les
idees, sinó també els comportaments i les actituds. Mentre les actituds masclistes
continuen construint la identitat masculina, les coses continuaran com fins ara. Per això,
és tan important lluitar contra eixos micromasclismes quotidians que es reproduïxen en la
nostra societat, que es troben al nostre voltant i la major part de les vegades no veiem, i
que conformen la base de la desigualtat entre dones i homes. És important detectar-los,
per a combatre’ls i canviar així el nostre comportament.
Esta desigualtat continua mostrant la seua cara més amarga en els assassinats de dones.
La violència de gènere i masclista és la conseqüència extrema d'eixa falta d'igualtat. Per
este motiu l'Ajuntament de València vol continuar treballant en la prevenció i atenció
d'estes situacions de manera transversal amb tots els departaments municipals i, molt
especialment, amb el grup GAMA de la Policia Local per a la protecció de les dones.
El missatge del feminisme i la igualtat ha arribat plenament a la societat per a quedar-se
ací, les adolescents i els joves de hui així ho estan exigint i cada vegada més xics les
acompanyen en este camí.
Com a alcalde de la ciutat de València, i en nom de la corporació municipal, manifeste la
voluntat ferma de compromís amb el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència
contra les dones. L'Ajuntament de València continuarà treballant per a la igualtat des del
feminisme, com a forma de prevenció de la violència de gènere i masclista, i buscarà el
canvi d'actituds, comportaments i estructures que promoguen rols igualitaris i que
trenquen els estereotips sexistes.
L'Ajuntament de València continuarà apostant per este camí i acostant les polítiques
públiques als districtes, als barris i pobles de la ciutat. Les polítiques d'igualtat són
prioritàries, són absolutament necessàries per a aconseguir una societat més justa.
El camí cap a la igualtat és complex i només unint els nostres esforços podem aconseguirla, per este motiu faig una crida a tota la ciutadania perquè no tolere actituds masclistes,
denuncie qualsevol indici de violència contra les dones i done suport, participe i s'implique
en la prevenció, especialment entre la població més jove de la nostra ciutat.
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