
 
 

 

Manifest de la Comissió de Dones Advocades de l’ ICAB  

pel 25 de Novembre 

 

Arriba un nou 25 de Novembre, Dia Internacional contra les violències 

masclistes, i des de la Comissió de Dones Advocades no podem deixar 

de recordar les 25 dones i nenes que han sigut assassinades aquest 2022 

a Catalunya. El feminicidi és la màxima expressió d’aquesta violència 

patriarcal que es recolza en tot un sistema. És per aquest motiu que es fa 

més necessari que mai anar a l’arrel del problema i dedicar tots els 

nostres esforços per aconseguir que les generacions futures de dones i 

nenes puguin viure en un món sense violència. 

 

La violència masclista pren infinites formes. Recentment, hem hagut de 

parlar molt de la violència vicària, aquesta violència que s’exerceix a 

través dels fills i filles i que té una pluralitat de víctimes: la dona a qui es 

vol agredir i a les seves criatures. En aquest sentit, des de la Comissió 

reclamem més sensibilitat als Jutjats a l’hora de decidir sobre custòdies i 

règims de visites. Un maltractador no pot ser un bon pare. 

 

Els avenços tecnològics ens han obert un nou món de possibilitats i 

comunicació, però a la vegada han obert la porta a noves formes de 

violències masclistes a través de l’assetjament per xarxes, la utilització de 

dispositius mòbils per incrementar el control o la difusió no consentida de 

la nostra intimitat o han facilitat situacions de tràfic d’éssers humans amb 

finalitat d’explotació sexual. Però les xarxes ens han permès també 

establir vincles amb dones lluitadores d’arreu del món i conèixer les seves 

lluites. És el cas de les dones afganeses i les dones de l’Iran que lluiten 

contra un règim totalitari o les nostres companyes empresonades a 

Nicaragua, vulnerant tots els estàndards internacionals de drets humans. 



En aquestes dates veiem més necessari que mai destacar la situació de 

vulneració greu dels drets de les dones, de les persones LGTBI i de les 

persones treballadores sota el règim de Qatar, que gaudeix del suport 

implícit de la comunitat internacional a través de l’organització i 

participació al Mundial de futbol masculí. 

 

A nivell legal i judicial, mica en mica es van fent passos. És significativa 

la necessària reforma del Codi Penal introduïda per la Llei del “només sí 

és sí”. Per fi s’ha eliminat del text legal la diferència entre abusos i 

agressió sexual i s’ha millorat la redacció de les diferents agreujants, com 

la inclusió de la submissió química. Tot i que potser ha sigut menys  

mediàtic, aquesta llei contempla un ampli ventall de mesures 

encaminades a un enfoc integral de la violència sexual però, com sempre, 

si aquesta reforma no va dotada d’una partida pressupostària suficient, 

ens tornarem a quedar només amb el titular.  

 

En aquest escenari, el moviment feminista esdevé més necessari que mai 

doncs només des de l’organització de totes les dones aconseguirem 

trencar amb l’opressió patriarcal. Aquest 25 de novembre, Acusem! 

Actuem! Ocupem juntes els carrers! 

 

 

 

 


