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Especial novembre 2014 

 

Dia Internacional de la Lluita contra la Violència 

envers les Dones 

El Dia Internacional contra la Violència vers les dones va ser 
aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides a la seva 
resolució 50/134 el 17 de desembre de 1999, i se celebra cada 25 de 
novembre, en memòria de les germanes Mirabal. 
Les Nacions Unides defineix la Violència de Gènere com aquells actes 
vers les dones i  nenes que "puguin tenir com a resultat un dany o 
sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les 
amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la 
llibertat,  tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".  
És una realitat que és present en tots els països, en totes les 
cultures, en tots els nivells socials i s'ha donat  durant totes les 
èpoques històriques. Les dades demostren que encara avui dia 
perdura la Violència envers les dones en les seves diferents 
manifestacions. 
Té el seu origen en un sistema de relacions de gènere que manté el 
poder dels homes sobre les dones.  
Per això, el Dia Internacional de la Lluita contra la Violència Masclista. 
ve per reiterar el compromís de la societat i les institucions amb la 
lluita contra aquesta xacra social i per denunciar una vegada més les 
violències exercides envers les dones pel fet de ser dones. 
Els drets de les dones són drets humans i el fet de vulnerar-los 
significa no reconèixer la llibertat femenina i representa un gran 
obstacle per assolir el ple desenvolupament de les dones i el dret 
d’exercir la ciutadania en igualtat de condicions. 



 Manifest Institucional del 25 de novembre 2014 

Aquí podeu llegir el manifest unitari signat per la Generalitat de 
Catalunya, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. 

http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/manifest25n.p
df 

 

 Actes i activitats al Maresme amb motiu del DIA 
Internacional contra la Violència vers les Dones 

 

SIAD Maresme 

 Concentració i lectura del manifest institucional 

El dia 25 de novembre a les 12:00 es farà la lectura del manifest 
institucional a la plaça Miquel Biada, davant del Consell Comarcal del 
Maresme. 

La lectura del manifest anirà a càrrec de la Sr. Neus Serra Consellera 
Delegada de Benestar i Educació del Consell Comarcal del Maresme 

 Jornada sobre la trata de dones i nenes el dia 01 desembre 
de 10:00 a 14:00 a la sala de plens del Consell Comarcal 
del Maresme. 

El SIAD Maresme dedica la commemoració del dia contra la violència 
de gènere al tema de la trata de dones i nenes. 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=10632 



Actes als municipis de la comarca del Maresme 

Diferents municipis del Maresme s’han sumat a la campanya de 
commemoració del dia amb actes molts diversos en els quals 
col·laboren ajuntaments i entitats. 

 

   

   
 

Consulteu en aquest enllaç els programes. 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=10611 

 

Actes adreçats a professionals 

 La violència masclista en dones grans.  

Taller gratuït adreçat a professionals, organitzat per l’associació 
l’Hora Violeta, a Mataró 

Més informació aquí http://www.lhoravioleta.org/mai-es-massa-tard-la-violencia-

masclista-en-dones-grans-taller-per-a-professionals/ 

 

 



 Proposta als municipis per acollir l’exposició de fotografies 
realitzades pel fotògraf  Lluís Rugama, entorn la temàtica de la 
violència envers les dones, sigui per commemorar el dia 
internacional de la lluita contra la VG o per una altra ocasió.  
L’exposició tal com s’explica en el document adjunt consta 
d’una col·lecció de fotografies sobre diverses formes de 
violència contra les dones. L’objectiu de la mateixa es 
conscienciar la població sobre la vigència envers les dones i 
l’autor aconsella acompanyar-la d’una xerrada o xerrades sobre 
la temàtica amb persones expertes en cada cas. 
 

 

Més informació aquí http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=10650 

 

 Actes institucionals del Dia Internacional per a 
l'eliminació de la violència envers les dones 

Acte a la plaça Santa Jaume 

 



Campanya unitària “Qui exerceix la violència 

masclista necessita còmplices. Gira-li l’esquena” 

L’Institut Català de les Dones, les quatre Diputacions, l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, posen 
en marxa la campanya unitària “Qui exerceix la violència masclista 
necessita còmplices. Gira-li l’esquena”.  

Aquesta campanya consta de cinc imatges amb fotografies de 
persones que mostren el seu rebuig a la violència masclista. 
Enguany, l’acció comunicativa posa l’accent en la sensibilització 
respecte al paper de la societat a l’hora de condemnar aquesta 
conducta. Aquesta és una d’elles. 

 

 



Jornada Municipal a Barcelona 

http://www.diba.cat/web/dones/25-de-novembre-2014 

 

Manifestació convocada per la Xarxa de Dones 

Feministes contra la Violència el dia 25 de novembre 

 

Agenda Dones Barcelona 

http://www.agendadonesbcn.org/agendaweb.php?id=89 

Altres 

La línea d’atenció a les dones en situació de violència 

Presentació i funcionament 

http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/BP_Tarragona/Documents/Arxiu/Webs_guies_te

matiques/Altres_guies/violencia.pdf 

Materials Violència de Gènere ICD 

http://dones.gencat.cat/ca/temes/violencia_masclista/documentacio/ 


