MANIFEST FEMINISTA DEL BAIX EMPORDÀ 25N, DIA INTERNACIONAL PER ERADICAR LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
El 8 de març d’enguany ha estat una data per a la història, una diada que ha marcat un abans i un després de la lluita
feminista. Mai com aquell dia s’havien ajuntat tantes veus per a cridar contra la desigualtat. Mai tantes dones
reivindicaven juntes el seu dret a estar en aquest planeta en les mateixes condicions que els homes. Va ser el dia en
que com una sola veu vam dir PROU al sistema patriarcal .
Avui continuem cridant, prou a la discriminació a les nenes en el seu dret a l’educació. Prou a la manca de llibertat
de les joves per anar pel món sense rebre agressions sexuals ni de cap mena. Prou a la discriminació salarial de les
dones treballadores. Prou a la pobresa de les dones ancianes. Prou a las discriminació que pateixen les dones
migrades i racialitzades. Prou a la violència obstètrica. Prou a la penalització de la maternitat. Prou a l'explotació
sexual, prou del domini dels nostres cossos, a disposició del Estat, dels altres, generalment classes dominants. Prou
al silenci de la societat. Ens estan matant, prou a la violència que patim les dones en el dia a dia i arreu del món .
Avui, 25 de novembre arriba el dia de combatre la violència masclista, la més tremenda, la que espanta, aterroritza i
mata a dones diàriament dins les seves pròpies llars, a mans de les seves parelles que les havien promès estima i
davant els seus fills i filles.
Avui estem amb totes aquelles dones amenaçades. Amb totes les dones maltractades. Amb totes les dones
assassinades. Avui som totes les dones silenciades i invisibilitzades les que reivindiquem justícia, dignitat i respecte.
Avui, les agrupacions de dones del Baix Empordà unim les nostres veus, les nostres forces i les nostres
reivindicacions a Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Calonge i La Bisbal d’Empordà.

PER CONDEMNAR:
- l’actitud d’aquells jutges que menyspreen a les dones víctimes de maltractaments i ignoren
les seves demandes de custòdia dels fills amb sorna i alevosia i imposen penes ridícules als agressors.
- la manca de protecció de les dones que han interposat denúncia i la manca de vigilància als
maltractadors amb ordres d’allunyament.
I condemnem, més que mai, la violència institucional que ignora i no dóna respostes efectives i contundents i per
tant, perpetuen una escala de violència interminable.

i EXIGIM
- que tots els nostres municipis condemnin públicament la violència masclista i vetllin per un
servei d’atenció a les dones en risc de violència.
- que s'implantin tallers contra els micromasclismes a tots els espais educatius i centres de
joves i es vetlli per l’educació en la igualtat.
-que es dediquin més recursos a formar, prevenir, atendre i erradicar tot tipus de violència masclista.
-una atenciò integral que comporti augment dels recursos destinats, que tingui en conte a les dones i els seu procés
individual.
-protocols establerts i regulats des dels ajuntaments, en relació a les actuacions davant agressions masclistes.
-EXIGIM respecte i que es tracti amb la serietat , fermesa i contundència que requereixen aquests temes que a totes

ens afecten.
Por una societat lliure de masclisme.
Ni un cop mès.
Vives ens volem.
Aquest manifest s’està llegint simultàneament a Calonge, la Bisbal, Palamós i Sant Feliu de Guixols a 25 de
Novembre del 2018 i es farà entrega als corresponents consistoris per la seva aprovació en plenari.

