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JOAN RIBÓ CANUT
Alcalde de València
FA SABER:

Commemorem hui, amb la màxima responsabilitat i compromís, el Dia
Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Reivindiquem la
garantia d’un dret tan fonamental com la vida. Una vida que ha de ser plena i
lliure, viscuda en pau, dignitat i respecte.
L’assassinat de les dones, i també de les filles i fills menors d’edat, a mans de
les seues parelles o exparelles ha esdevingut una autèntica emergència social.
971 dones han sigut assassinades des de 2003 fins al 5 de novembre de 2018;
43 dones enguany, i 10 a València en els últims 5 anys. Totes i tots nosaltres
hem d’assumir i ser molt conscients que no ens trobem amb successos
inevitables o catàstrofes sobrevingudes, sinó que ens enfrontem a un complex
conflicte social que emergix, transversalment, de diversos àmbits de la nostra
societat. Un problema de caire públic, no privat. Estos assassinats,
insuportables en una democràcia com la nostra, representen l’alarma i les
conseqüències més visibles, extremes i irreparables de la desigualtat
estructural i de la dominació i discriminació de les dones, fomentada pel
patriarcat que encara es manté, potser de manera més invisible, silenciosa.
Al voltant del 27% dels i les joves de 15 a 29 anys creu que la violència de
gènere és una conducta normal en una parella i més del 31 % opina que és un
problema que augmenta progressivament per culpa de la població immigrant.
Són dades del Centre Reina Sofia. De fet, les noves formes de relació a través
de les xarxes socials estan establint noves vies de consolidació de valors
masclistes, de supremacia dels xics sobre les xiques.
La magnitud de la violència contra les dones ens obliga a refermar el nostre
treball conjunt, i també interdisciplinari, per poder previndre les seues
conseqüències amb eficiència, però sobretot, per avançar cap a l’eliminació
definitiva de totes les manifestacions del masclisme. Les Corts van aprovar, al
setembre de 2017, el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista,
el qual és ja un referent estatal, perquè no solament és un acord de partits
polítics, sinó de tota la societat, i al qual es va adherir l’Ajuntament de València.
Hem d’actuar, coordinadament i participativament, per transformar i millorar la
nostra societat i eradicar qualsevol forma de violència cap a les dones.
Com a alcalde de la ciutat de València i en nom de la corporació municipal
manifeste, un any més, la voluntat ferma de celebrar el Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb el compromís d’articular
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mesures i polítiques per acabar amb este desafiament que vulnera drets
fonamentals com són la vida o la llibertat. I és fonamental actuar amb mesures
de conscienciació, d’implicació i d’educació, amb un èmfasi especial en la
població jove, que mostra un estancament en la superació d’actituds
masclistes. El Pla Marc d’Igualtat entre Dones i Homes de la ciutat de València,
que hem aprovat recentment, és una eina fonamental per a implantar polítiques
d’igualtat que contribuïsquen a la transformació de la desigualtat existent.
Amb este ban faig una crida als homes perquè se sumen a la tolerància zero en
actituds masclistes en els seus àmbits laborals, d’oci i familiars per respecte a
la dignitat de la vida de les dones, en el present i en el futur. Perquè no només
hem de facilitar protocols d’intervenció davant qualsevol agressió física, sinó
que hem de facilitar i fer possible, tots junts, un canvi d’arrel per a eliminar
definitivament qualsevol tipus de violència contra les dones.
Perquè esta causa és col·lectiva, requerix una presa de consciència de tots i
totes, i l’avanç en qualsevol àmbit de la vida, per a garantir una societat més
lliure, segura i inclusiva.
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