
DIA ANUAL DE GRÀCIA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES-2017 
 
Com cada any el Consell de Dones del Districte de Gràcia ha convocat el 
veïnat en aquesta Plaça de la Virreina, per participar en l’acte reivindicatiu 
contra la violència vers les dones, per mostrar el nostre rebuig contra les 
violències masclistes i per a la seva desaparició del nostre barri, de la nostra 
societat, de la nostra vida. 
 
Com ja sabeu,  recordem la Ma. Ángeles Chiván (assassinada al carrer Robí el 
1999), fet que donà origen a aquestes concentracions de denúncia per part del 
moviment veïnal. També recordem la Maria del Carmen, l’Herminia, la Pilar, la 
veïna morta al Camp d’en Grassot i, mostrem el nostre suport a totes aquelles 
veïnes que han patit o pateixen violències de gènere. 
 
Totes les persones que us heu acostat fins aquí sabeu que el degoteig de 
dones mortes per violències de gènere,  a les quals s’ha d’afegir nens i nenes, 
no s’atura.  A Gràcia aquest any, segons el Servei d’Atenció a la Víctima dels 
Mossos i Mosses d’Esquadra, en el període comprès entre el 01/10/2016 i el 
30/09/2017, els fets coneguts al districte dins de l’àmbit de la violència familiar, 
van ser un total de 153, dels quals 108 (1 menys que en 2016) van ser 
concretament fets de violència de gènere i 45 de violència domèstica. 
Actualment des de l’Oficina d’Atenció a la víctima s’està fent seguiment a 109 
casos. 79 d’ells tenen ordre de protecció vigent. 
 
Però què ens trobem? Per què cada any hem de tornar a parlar de les mateixes 
demandes? Per què no hi ha prou voluntat política per prevenir i eradicar les 
violències masclistes: no es reverteixen les retallades, no hi ha prou dotació 
econòmica per a les lleis que s’han fet, no es forma a les persones que han 
d’atendre les víctimes, no hi ha avenços per a la implementació de la 
Coeducació als centres educatius. 
 
Volem posar en valor que a Barcelona (agost 2016) es va aprovar el protocol 
de dol per violència masclista. Des del passat novembre, desgraciadament,  
l’ajuntament l’ha hagut d’activar en quatre ocasions. Aquesta és una mesura 
per visibilitzar la violència masclista en l’entorn de proximitat, que és la ciutat. 
 
Per tant, hem de continuar denunciant , pública i també formalment, les 
violències masclistes, que representen una greu i sistemàtica vulneració dels 
drets humans de més de la meitat de la població.   
 
Les dones i grups de dones, que composen el Consell de Dones del Districte 
de Gràcia,  lluitem quotidianament, dia a dia,  per eradicar la violència masclista 
i no ens desencoratgem. 
 
Teniu exemples en la nostra tasca de visibilització dels treballs i les lluites de 
les dones a través de la història, de la tasca per incloure-les al nomenclàtor 
gracienc, aviat inaugurarem la Plaça Maria Mullerat i el Passatge d’Isabel 
Vicente; de mostrar la creativitat de les dones artistes a través del molt actiu 
projecte Minerva. 
 



D’acord amb les xifres oficials, a l’Estat espanyol es denuncia una agressió 
sexual cada set minuts, però totes sabem que l’abast és molt més elevat. Es 
tracta d’una de les formes de violència més silenciada i invisible. Segons la 
OMS, la violència sexual és “tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte 
sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjades, o les accions per 
comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d’una persona 
mitjançant coacció per una altra persona, independentment de la relació 
d’aquesta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball” 
(OMS, 2011). D’aquí la importància de la nostra campanya contra les 
Agressions Masclistes durant totes les nostres Festes. 
 
A més en la reivindicació de les nostres dones a través de la història, s’està 
duent a terme un treball, on participen dones diverses, per apropar un grapat 
de biografies de dones de Gràcia al seu veïnat i, en especial, a les més joves. 
 
També amb la posada en marxa, a través de la co-producció, de les diferents 
propostes guanyadores del procés participatiu que es posà a caminar aquest 
any. Per exemple, el projecte Passejant amb mirada de dona, que s’està duent 
a terme a tots els barris del Districte, per aportar aquesta mirada a l’urbanisme 
gracienc. Hem d’aconseguir que els nostres carrers siguin segurs per a totes 
les persones. També s’està treballant una diagnosi propositiva en relació a les 
persones cuidadores. 
 
No volem deixar de mostrar el nostre rebuig absolut a la violència 
indiscriminada del darrer 1 d’octubre a les escoles, que haurien de ser 
sagrades! Encara que els fets no passessin a Gràcia. Estem en contra de les 
actuacions violentes i de les actuacions sexistes vinguin d’on vinguin, així com 
de la pèrdua de llibertats o drets aconseguits amb l’esforç de moltes persones. 
També, com a feministes, ens preocupa que des de qualsevol govern s’atorgui 
protagonisme als cossos de seguretat i que segueixin un rumb patriarcal tot 
penalitzant les veus que denuncien els abusos sexuals comesos. 
 
Per tant demanem el vostre suport a les nostres demandes, que són les 
mateixes de sempre: necessitem visibilitat de la tasca i creativitat de les nostres 
dones, ara i a través de la història: tot donant noms de dona als nostres espais; 
necessitem fer coeducatives les nostres escoles, instituts i entitats de lleure; 
promoure que les dones tinguin un lloc a les Juntes de les entitats; donar suport 
i acompanyament a les dones que pateixen violències de gènere; pensar també 
en les dones a l’hora de dissenyar l’urbanisme; oferir l’atenció sanitària 
necessària, dissenyant activitats i acompanyant les dones grans, que viuen 
soles i tenen problemes de mobilitat. 
 
El veïnat de Gràcia ha de continuar donant passes fermes per trencar amb 
aquesta injustícia.  Hem d’aconseguir generar un clima de no tolerància davant 
de qualsevol actitud o actuació masclista. Cal un compromís col·lectiu. Totes 
les persones tenim dret a viure els nostres barris amb la mateixa llibertat. 
 
Gràcia, continuarà caminant cap a un futur de llibertat per a totes les persones 
que l’habitem! 
 



Finalment, fem crida a participar en les activitats que es realitzen al districte 
amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra les violències, així com 
a la manifestació unitària que tindrà lloc el mateix 25 de novembre per la tarda.  
 
Consell de les Dones de Gràcia. 
17 de novembre de 2017.  


