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Desgraciadament són moltes, massa, les ocasions en què després d'un nou crim masclista –i en
són vora cinquanta al 2015– eixim al carrer, ens concentrem, expressem el nostre dolor, la
nostra repulsa, rebuig, tristesa i vergonya com a societat. Omplim de paraules el nostre dolor, i
açò és bo i necessari, però cada nova víctima és també un fracàs col·lectiu, de la ciutadania i
dels poders públics, i ens recorda que la nostra societat no està guanyant la batalla davant
d'esta execrable i tan quotidiana forma de violència.
Per això, en el Dia Internacional per a Combatre la Violència cap a les Dones, és més necessari
que mai que ratifiquem el nostre compromís actiu, que l'Ajuntament de València, una ciutat
on hi ha quantificades 1.294 víctimes amb ordes de protecció o allunyament, adopte totes les
mesures efectives al seu abast per a previndre i detectar les situacions de violència, redoble el
seu suport incondicional a qui pateix eixa situació i pose en marxa accions dirigides a tota la
societat i especialment a la població més jove.
La violència contra les dones no solament és un anacronisme, una taca profunda en la nostra
convivència i un obstacle per a la consecució de societats plenament democràtiques, és també
una inadmissible, perniciosa i sovint mortal conseqüència de la desigualtat entre hòmens i
dones existent en la nostra societat, que es manifesta en l’àmbit familiar, en l’econòmic, en
l’exercici de la llibertat individual. Diferents àmbits sobre els quals l'Ajuntament ha volgut
posar l'accent amb la campanya que identifica que les arrels de la violència masclista estan en
eixa desigualtat, i el masclisme i sexisme que l’acompanyen.
La violència masclista és un problema estructural derivat d’una cultura històricament misògina
i permissiva amb el maltractament de les dones. La solució incumbix tota la ciutadania i
pressuposa una conscienciació per part de totes i tots, començant pels hòmens i la necessitat
d'un canvi positiu d'actituds, d'eradicació de determinades conductes alimentades pel
masclisme, a partir de la construcció d’unes noves masculinitats empàtiques i connectades
amb les emocions.
Acabar amb les violències masclistes és un repte, un desafiament que l'Ajuntament de
València vol afrontar també amb noves polítiques d'igualtat, de participació, de sensibilització,
prevenció i educació per a acabar amb les conductes laxes i fins i tot permissives. La de hui és
una commemoració en la qual posem de manifest que hi intervindrem d'una manera
clarament transversal amb mesures per a combatre-la, des de la formació en violència de
gènere de tota la plantilla de la Policia Local, fins a la creació d'un equip de professionals que
treballaran per a promoure polítiques d'igualtat als barris, els quals ajudaran a previndre,
detectar i denunciar les múltiples formes de desigualtat, discriminació i violència contra les
dones a la nostra ciutat.

La gravetat social del problema al qual ens enfrontem és confirmada per la successió de casos
que continuen produint-se i obliga els poders públics a augmentar el nombre d'àmbits en els
quals fer-li front. Tenim la responsabilitat de garantir l'atenció i protecció de les dones víctimes
de violència masclista, però també la necessitat urgent de treballar per a promoure un canvi
de creences i valors socials i culturals basats encara en la diferenciació de gèneres i en la idea
interioritzada que els hòmens poden imposar-se a les dones.
Per tot això, l'Ajuntament ha promogut una campanya per a evidenciar la perversa connexió
entre desigualtat i violència masclista, i per a ressaltar l'objectiu de treballar en la
sensibilització i formació en igualtat com una via eficaç en la prevenció de la violència cap a les
dones, la qual s’ha de sumar a l'acció de la justícia, de la policia, del professorat, així com de
totes i cadascuna de les persones que vivim en esta ciutat, que hem d’assumir el nostre
compromís en la transmissió i difusió dels valors d’igualtat.
Hòmens i dones tenim reconeguda la igualtat legal, però és imprescindible continuar creant
oportunitats d'igualtat real en tots els àmbits de la societat. Només així estarem avançant de
manera efectiva contra la violència masclista.
Tots els esforços són necessaris, i des d’ací faig una crida a cada ciutadà i ciutadana de
València, perquè no hi haja més silencis còmplices, perquè ningú mire a un altre costat quan
en el seu entorn, o en la seua família, perceba i detecte casos de violència masclista. Perquè
eixe silenci, eixa impunitat, solament poden enfortir l'agressor i agreujar la situació de la
víctima.
Estem davant d’un procés llarg, complex, però no perdrem l'esperança ni ho deixarem córrer.
Al contrari, ens reafirmarem en els nostres millors valors i conviccions per a conquerir un futur
sense violència cap a les dones.

