El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional Contra la Violència de Gènere durant
el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia)
l’any 1981. En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de gènere en l’àmbit
domèstic i la violació i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els
abusos que patien moltes presoneres polítiques.
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes
polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, que van morir a mans de la policia secreta
del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar
els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats
van aparèixer al fons d’un barranc. Adela (Dedé) Mirabal va ser l’única germana que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al moviment popular i feminista de la
República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l’ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.
Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Regidoria de Benestar Social
Comissió d’Igualtat
T 972 818 341 · ccivic@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com www.platjadaro.com

Dijous 25 de novembre de 2021
Commemoració del Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere

Amb el suport de:

Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

ANEM A L’ARREL; PLANTEM-NOS CONTRA LA VIOLÈNCIA VICÀRIA
A l’Estat espanyol un 20% dels infants són víctimes de violència masclista (1 de cada 5), coneguda en
aquest cas com a violència vicària. És a dir, el 70% de les dones que pateixen violència masclista són
mares.

Del 22 al 26 de novembre
• Exposició de la campanya						
“Porta la teva joguina; plantem-nos contra la violència vicària”
Plaça de l’Ajuntament · Platja d’Aro
Dijous 25 de novembre · 17.30 h
• Lectura del manifest
• Performance
• Arbre dels desitjos
Elaborat per l’Associació de Dones de la Vall d’Aro
Plaça de l’Ajuntament · Platja d’Aro

Sabem que els infants d’aquestes famílies han de lidiar amb el terror, la inseguretat i el patiment que
provoca la violència. En la majoria dels casos (un 80%) han de presenciar com el pare maltracta la mare
i pateixen al veure-la danyada i humiliada. Alguns d’aquests infants intenten intervenir en l’episodi de
maltracte (intentant calmar al pare, protegint a la mare o demanant ajuda), llavors poden ser apartats o
també directament maltractats per haver intentat ajudar la mare. Altres infants intenten apartar-se i així
protegir-se (fugir de casa, amagar-se, intenten no sentir els crits), alhora que senten una gran culpa “per
no estar intervenint”. També parlem de violència vicària quan el pare intenta posicionar al nen o nena en
contra de la mare, o fins i tot l’incita a maltractar-la. Així, encara que l’objectiu del maltracte és cap a la
mare, l’instrument és l’infant.
A més a més, un infant pateix la violència quan el pare l’exerceix contra la seva mare en qualsevol de les
seves formes -física, psicològica, econòmica, social, etc- ja que la perjudica i danya, quedant malmès
en diferents graus, el seu rol matern, vulnerant d’aquesta manera la relació mare-fill. Per tant, des del
primer moment que hi ha violència cap a una dona que és mare, entenem que hi ha violència cap al
fill/a; és important anomenar també, que en moltes ocasions la violència física s’inicia durant l’embaràs,
amb la conseqüent possible afectació del fetus.
Com a manera més explícita d’aquesta violència, cada any entre 3 i 4 infants són assassinats.

Dijous 25 de novembre · 18 h
• Actuació de la cantautora Sabina Witt · Dona Cançó
Un repertori de música original inspirat en dones de la història que van des
de Safo fins a l’actualitat
Sala d’actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

Per aquest 25 de novembre -Dia Internacional de l’eliminació de la Violència envers les Donesencoratgem a que cadascú de nosaltres pugui prendre consciència d’aquestes violències que formen
part d’aquest sistema heteropatriarcal en el qual vivim i convivim i que acaba repercutint en infants,
persones joves, adultes i grans. Revisem-nos, cuidem-nos i unim-nos per fer front de forma conjunta a
qualsevol violència que atempti contra la vida, la dignitat i la llibertat de les persones

Col·laboren:
Associació de Dones de la Vall d’Aro · Associació Emporderats · ADEM · Associació ETC

PREGUNTA’T... QUÈ POTS FER DIFERENT? QUINES COSES POTS CANVIAR?

Davant la violència no podem restar immòbils

