
MANIFEST

Fora del nostre veïnat les violències masclistes:
barris amb carrers i places del “bon tracte”

Manifest CONFAVC 25 de novembre-. Les violències i assetjaments contra les dones- siguin de
l'orientació sexual que siguin- i també persones transsexuals, es manifesta de moltes maneres i en
molts àmbits: familiar, polític, cultural, esportiu, escolar, laboral i també en els carrers dels nostres
barris.

Les violències a l’espai públic han anat creixent. La violència vicària cada vegada és més present i
immens el dany que ocasiona a les criatures i als éssers estimats. Per tant, els agressors han de
tenir una resposta contundent de condemna.

Veiem molt llunyà l’any 1997 quant Ana Orantes Ruiz va ser cremada pel seu marit arrel de la
denuncia que ella fa en un programa televisiu pels maltractaments que estava patint. A partir
d’aquest fet les administracions van reaccionar i es van prendre mesures tal com el moviment
feminista i el moviment de dones feia molt temps que reclamaven. No obstant, encara queda molt
camí per recórrer, i especialment, pel què fa a la prevenció i a l’acollida de les dones que pateixen
maltractaments i els seus fills i filles.

L’espai públic ha de ser un espai segur per a tothom i fer-ho possible ha de ser un objectiu de les
administracions i també de les associacions, comunitats i entitats.

El degoteig d’assassinades no s’atura, any rere any hem de recordar el noms i cognoms de totes
les que ja no són entre nosaltres.

Places i carrers del “Bon Tracte”

Davant d'aquest paisatge, des de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) i les seves gairebé 450 entitats veïnals sòcies alcem les nostres veus i totes juntes
cridem ben fort que volem una societat tolerant, lliure, que cadascú pugui desenvolupar-se com
a persona amb total llibertat, sense coaccions ni menyspreus, que es pugui estimar a qui es
vulgui.

Alcem les nostres veus també, recordant que en aquests moments hi ha 60 països en guerres i
conflictes, on les seves veïnes són molt més vulnerables a patir violències de tota mena només pel fet
de ser dones.



Les dones de les associacions veïnals visibilitzem-nos participant en tots els actes que es portin a
terme als nostres pobles i ciutats.

Des de la CONFAVC proposem a les federacions i associacions veïnals que impulsin “les places i
els carrers Bon Tracte” amb activitats per a visibilitzar la lluita contra la violència de gènere i per
les cures col·lectives i el bon tracte.

També animem a sumar-se, des de cada barri, als manifestos i al ventall d’activitats que entitats
feministes promouen, així com a les manifestacions que es duran a terme el dia 25 a totes les
poblacions de Catalunya.

https://confavc.cat/confavc.cat

