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Acte «La violència masclista, de víctimes a 
supervivents», amb motiu del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019 

Benvolgudes ponents, diputades, diputats, consellera de Salut, altres representants 

del Govern, membres del cos consular de Barcelona, altres autoritats, senyores i 

senyors, benvinguts, com sempre, al Parlament de Catalunya. És a dir, benvinguts a 

casa vostra. És un honor donar-vos la benvinguda en aquesta institució i en un dia 

com avui, en un acte com aquest, que s’emmarca en el Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

Fa un any, justament en aquesta data, parlàvem de quaranta-sis víctimes diàries de 

violència masclista a Catalunya, sumant les que es produeixen en l’àmbit de la 

parella, el familiar i el sociocomunitari. Segons les dades oficials del Departament 

d’Interior, enguany hem de parlar de cinquanta-dues. Enguany són cinquanta-dues, 

les víctimes diàries.   

Òbviament, la dada és preocupant. Sobretot perquè aquest creixement d’un any per 

l’altre no és el resultat d’haver fet aflorar tota la realitat, perquè encara són moltes 

les agressions sexuals que no s’acaben denunciant, com ens advertien fa uns dies els 

professionals de l’Hospital Clínic. Ens cal treballar més, evidentment, amb les eines 

d’acompanyament de les supervivents; cal donar-los molt més suport institucional i 

administratiu per ajudar-les a fer un pas dur, un pas sempre difícil, òbviament, que 

és denunciar l’agressor.  

Les xifres oficials, aquestes xifres que ens esclaten davant nostre, ens apropen una 

mica més a la realitat, ens posen davant el mirall. I això sempre és positiu. Alhora, 

però, ens diuen, precisament, que la societat encara no canvia tal com voldríem, que 

la violència masclista, en totes les seves formes, continua amenaçant les dones, 

continua atacant amb la mateixa intensitat les seves llibertats i continua impedint 

que puguin desenvolupar els seus projectes de vida en condicions d’igualtat. 

Generen, encara, por. 
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El que és inequívoc, el que és indiscutible, el que no és interpretable, és que enguany 

ja hi ha hagut vuit dones assassinades. Vuit assassinats comesos aquest 2019. No 

aconseguim parar els assassinats de dones, no aconseguim que el masclisme deixi 

de matar. Un assassinat ja seria inacceptable. Vuit és desesperant.  

Som una societat malalta, malalta de masclisme. I aquesta malaltia està estesa 

pertot arreu. Però que estigui estesa pertot arreu no ens treu ni un gram de la 

responsabilitat que tenim.  

En aquest parlament es fan lleis, i hem fet lleis que pretenen erradicar la violència 

masclista i que busquen la igualtat d’oportunitats. El marc legal, per tant, les eines 

legislatives, hi són, les hem aprovat, les hem debatut i s’han aprovat per majories 

molt àmplies en el Parlament. Però això no vol dir que hàgim d’acabar la nostra feina 

aquí, amb l’aprovació de lleis. Parlo des del punt de vista dels diputats i les diputades, 

parlo de la responsabilitat que tenim com a representants de la societat en què vivim. 

No n’hi ha prou, només, d’aprovar lleis. Cal vetllar perquè aquestes lleis es compleixin 

efectivament. 

Per tant, hem de valorar i revisar els mecanismes de detecció i de protecció i atenció 

de les supervivents, i també els mecanismes d’acompanyament. I encara més: els 

de prevenció i educació. No ens podem conformar de cap manera amb el que hem 

fet. 

Hem d’insistir un cop més en la lluita contra el masclisme. I aquesta lluita no es 

guanya només amb lleis. S’ha de guanyar en cada àmbit de la nostra societat, s’ha 

de guanyar dia a dia, des dels llocs que ocupem cadascú de nosaltres. I ho hem de 

dir també als homes. Homes i dones hem de dir prou; hem de dir prou a la violència 

masclista; òbviament, en totes les seves formes i en totes les seves manifestacions.  

Les dones han d’estar al capdavant d’aquesta lluita. Però no només les dones. També 

nosaltres, els homes. Els homes, com a agressors, tenim la responsabilitat, també, 

d’estar al capdavant plantant cara al masclisme, que ens fa pitjors a nosaltres i que 

ens perjudica com a societat.  

Els homes, per tant, no ens en podem de cap manera desentendre. No hi tenim dret. 

Perquè el silenci sempre és còmplice de la injustícia. Hem de condemnar públicament 

la violència masclista, i hem d’expressar la nostra vergonya, la nostra indignació, el 

nostre rebuig absolut, per aquesta violència.  
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I hem d’implicar-nos en el canvi cultural, també; hem d’implicar-nos en la lluita per 

la igualtat. Perquè la violència se sosté, precisament, sobre l’espatlla de la 

desigualtat, sobre l’espatlla dels valors masclistes, que persisteixen en la nostra 

societat, i de vegades tan interioritzats que els hem acceptat sense adonar-nos-en. 

Ha de ser una lluita de totes i tots. Perquè la cultura masclista impregna tota la nostra 

societat, cada racó de la nostra societat. I només ens en podrem deslliurar si en fem 

una lluita compartida. Només des d’aquesta lluita compartida contra el masclisme, 

contra el patriarcat, podrem fer un país més just, on les dones i els homes puguem 

viure en igualtat i més lliures.  

Moltíssimes gràcies. 

 


