
 
 
 

 
DECLARACIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT I DEL 
GRUP D’ENTITATS TEIXIT DE DONES MATARÓ EN RELACIÓ A L’AGRESSIÓ 
MASCLISTA OCORREGUDA LA PASSADA MATINADA 
 
 
 
Lamentablement avui ens veiem obligats a manifestar el nostre rebuig a un cas de violència 
masclista que ha succeït a la nostra ciutat. Una dona ha estat presumptament agredida per la seva 
parella i està a l’Hospital amb pronòstic reservat. 
 
Davant la gravetat i la proximitat dels fets, hem decidit concentrar-nos novament aquí, en primer 
lloc, per mostrar el nostre suport a la víctima i als seus fills i filles i oferir-los el nostre escalf. 
 
Els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró i les diferents entitats que integren el Teixit de 
dones de Mataró volem expressar el nostre total i absolut rebuig contra aquesta greu agressió així 
com contra totes les formes de violència exercida contra les dones.   
 
La violència masclista és l'expressió més extrema i visible de les desigualtats per raó de gènere. 
 
Aquesta violència segueix sent una vulneració dels drets humans, i per tant, més enllà de la 
injustícia i la crueltat, és un impediment per assolir la convivència i el dret de ciutadania.  
 
Aquest greu problema ens afecta a tots i totes. No volem ni podem quedar impassibles davant la 
crueltat dels fets que avui ens porten aquí.  
 
Ens refermem en el convenciment que és necessari un canvi social que elimini tot tipus de 
violència per qüestions de gènere i apostem per unes relacions de respecte i d’equitat entre dones 
i homes. 
 
Volem traslladar a la ciutadania el nostre compromís de continuar treballant conjuntament amb 
tots els agents implicats, de millorar la coordinació en la detecció,  la prevenció i  l’atenció a les 
situacions de violència masclista per tal d’eradicar-la. Només així podrem assolir una societat 
més justa i equitativa on dones i homes siguem tractats com a persones sense cap tipus de 
discriminació ni vulneració de drets. 
 
Només arribarem a l’eradicació de la violència masclista si hi ha una assumpció dels valors de la 
igualtat efectiva entre dones i homes; si sumem esforços les administracions i la societat civil; si 
apostem d’una manera ferma per la coeducació; i si posem a l’abast de totes les dones que la 
pateixen els serveis, els recursos i el suport necessaris perquè puguin trencar el silenci. En 
definitiva, si com a ciutadania ens impliquem. 
 
Moltes gràcies a totes les persones, entitats i representants institucionals que avui ens 
acompanyeu per mostrar el rebuig contra aquesta i totes les formes de violència masclista.  


