
 

MANIFEST GRACIENC 25N: DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 

VIOLÈNCIA VERS LES DONES 

 

El 25 de Novembre de 2021 commemorem el Dia internacional per l’eliminació de la violència 

vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al voltant d’aquesta data 

s’estenguin durant tot l’any. La lluita per una vida lliure de violències és cada dia.  

 

Any rere any tenim un record per a la nostra veïna, la Mª de los Àngeles Chiban Cela que fou 

assassinada ben a prop de la plaça de la Virreina, una nit plujosa, quan anava a entrar a casa seva, 

ara fa 22 anys.  

 

Les dades de violència extrema vers les dones són esfereïdores: les dones assassinades a l’estat 

espanyol, durant el 2021, son 70, i, les dones assassinades a Catalunya son 15. Fins el 27% 

d’aquestes morts en 2020 han estat dones amb diversitat funcional. Aquests feminicidis son la 

punta de l’iceberg de les violències masclistes, però l’iceberg te una part visible i una invisible. 

 

A Gràcia, en el període del 01/10/2020 i el 30/09/2021 les violències masclistes conegudes al 

districte són un total de 240, de les quals, tal i com indiquen des de l’oficina d’atenció a la 

víctima de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Gràcia, 133 son de violència de gènere i 107 

de violència domèstica, a més a més, estan fent seguiment de 137 expedients i hi ha 122 ordres 

de protecció, actives.  

Són dades molt importants, però volem assenyalar aquí les diferents violències contra les dones, 

més enllà de la violència física com ara la psicològica, la vicària, l’obstètrica, la vulneració de 

drets sexuals i reproductius, la digital, la institucional, l’econòmica, entre d’altres, tot sovint 

invisibilitzades.  

 

Avui volem posar focus en la situació de les DONES GRANS.  

Com totes les dones, les dones grans pateixen violències masclistes en aquesta societat 

capitalista i patriarcal, però en general, aquestes violències resten invisibilitzades. Quan es parla 

de gent gran, no es parla de violències masclistes i quan es parla de violències masclistes no es 

parla de dones grans. En canvi les dones grans, en molts casos, han patit aquestes violències de 

manera cronificada.  

 



 
 
 

A Barcelona les dones grans (per sobre de 65 anys) suposen el 60,02% de la població i a Gràcia 

el 62%. En molts casos viuen soles i amb escassos recursos econòmics. El risc de pobresa entre 

les persones pensionistes és del 13,9%, mentre que el risc pels homes és de l’11%, el de les 

dones s’enfila fins el 17,1%. La pobresa té nom de dona, més en concret de dona gran.  

 

El rol que tradicionalment han tingut les dones grans ha estat la maternitat, la cura dels fills i 

filles i la cura de familiars. Els treballs que han desenvolupat, quan ho han pogut fer, eren 

treballs feminitzats, infravalorats per ser dones, amb dificultat per accedir-hi i amb desigualtats 

de salaris amb els homes. Les excedències, les reduccions de jornada, deixar de treballar en els 

embarassos i cura dels fills i filles i després cura de familiars, ha portat a menys cotitzacions i per 

tant pensions més inferiors que els homes, o pensions inexistents.  

 

En tot aquest temps, s’ha escrit molt sobre la crisi econòmica, les reformes laborals, però s’han 

fet molt poques reflexions sobre les repercussions específiques a les dones. És més, les darreres 

reformes han fet augmentar la bretxa de gènere ja existent. Avui 1 milió de dones de més de 65 

anys no tenen pensió i viuen de les engrunes dels seus marits. Per tant, la dependència 

econòmica de la parella per no disposar de recursos econòmics propis o no ser suficients, 

provoca que en casos de violència masclista les dones es veuen obligades a viure amb l’agressor. 

Cada vegada es donen més feminicidis de dones grans.  

 

L’augment de les pensions segons l’IPC sense mesura compensatòria com l’augment de totes les 

pensions mínimes, augmenta la bretxa de gènere. La mesura que s’ha pres per intentar “pal·liar-

la” és un nou complement vinculat a la maternitat i paternitat (més per la necessitat de canviar 

una legislació que la UE considerava desigual, que per abordar l’eliminació de la bretxa de 

gènere). Altres mesures, algunes en tràmit encara, van adreçades a les actuals dones 

treballadores, com ara el Pla de Co-reponsables per atendre fills o filles de mares treballadores o 

el control de les empreses perquè declarin salaris. De totes aquestes mesures les dones 

pensionistes quedem fora.  

 

Les dades del 2021 publicades per la Seguretat Social mostren que cap de les pensions mitjanes 

que cobren les dones arriben al Salari Mínim Interprofessional (ara 950 euros).  

No es parla d’incrementar les pensions mínimes ni d’augmentar el percentatge en les pensions de 

viduïtat fins al 100% de la pensió de la persona morta (en cas de no rebre cap altra retribució), ni 



 
 
 

d’elevar les pensions no contributives. Volen mantenir les dones en la pobresa i la precarietat 

fins que desapareguin. Malgrat saber les causes i la història no hi ha una sola proposta per 

compensar les desigualtats que van patir i que són l’origen de la bretxa de gènere. Actualment, 

una manera d’acabar amb la bretxa de gènere és equiparar totes les pensions mínimes a 1.084 

euros com marca la Carta Social Europea.  

 

Saludem les mesures encaminades a les actuals treballadores i futures pensionistes però volem 

justícia i reparació per a totes nosaltres: justícia perquè ja és hora que se’ns respecti i es valori 

totes les nostres aportacions socials, culturals, i econòmiques i reparació perquè s’han d’aprovar 

ja solucions que ens millorin la vida a totes.  

És necessari que el Govern tingui un pla global per a l’eliminació de la bretxa de gènere a les 

pensions. La primera mesura urgent és que no poden haver pensions per sota del Salari Mínim 

Interprofessional, s’ha de sortir de les quanties que porten a la pobresa i marginació milers de 

pensionistes.  

 

Ahir, novament, milers i milers de dones vam sortir als carrers i places per denunciar i posar 

focus a les diferents violències masclistes i lluitar per eliminar-les.  

Empoderament, resposta, compromís! 

 

La violència física, la psicològica, la vicària, l’obstètrica, la vulneració de drets sexuals i 

reproductius, la digital, la institucional, l’econòmica i com no, les llibertats sexuals. Només sí és 

sí, ben present arreu.  

Un any més cal insistir en que tot comença per l’educació, recordant que l’educació afectiva- 

sexual ha d’entrar a les aules, amb empenta, amb voluntat política i amb finançament, per obrir 

la vida de les nostres criatures a nous mons possibles, on els cossos i els desitjos siguin actes de 

llibertat i no pas eines de dominació. No obstant això, és fonamental l’educació que reben a les 

famílies amb els diferents comportaments i rols. 

 

Combatre el patriarcat i la seva ideologia masclista cal fer-ho des de molts fronts i espais, 

educant en igualtat treballant la coeducació, dins i fora dels centres educatius. La Trobada de 

Dones de Gràcia, del passat 13 de novembre, ho identificava i el grup de coeducació continuarà 

treballant-hi.  



 
 
 

Calen recursos de les administracions i voluntat política per endegar transformacions profundes i 

comptar amb la complicitat dels homes. Cercar l’aliança de tots aquells homes que consideren, 

com nosaltres, que cal erradicar i tenir tolerància zero amb les violències masclistes.  

 

Tolerància Zero a les Agressions Masclistes!  

Prou Violència contra les dones!  

Visca Gràcia lliure de violències masclistes! 

 

Consell de les Dones de Gràcia  

Gràcia, 25 de novembre 2021 

 


