
 

 
 

 

PACTE CIUTADÀ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I DE GÈNERE 

________________________________________________ 

 
 
Exposició dels motius per l’elaboració del Pacte:  

 

Les violències masclistes i de gènere són una xacra present a la nostra societat i a la realitat de 

Vacarisses. Aquestes es donen en múltiples contextos i formes, tals com és la violència als espais 

públics i d’oci, a la família, als llocs de feina o a l’àmbit de la parella o ex-parella. A més, és un 

fenomen que es detecta als diferents grups d’edat, des de la infància i la joventut fins la vellesa, 

fruit dels mecanismes estructurals i culturals que progressen en els sistema patriarcal.  

Tot i així, en l’imaginari social del municipi encara se sosté la idea que les violències masclistes i 

de gènere són una problemàtica menor, reduïda a pocs casos de violència física, sense tenir en 

compte, altres tipus de violències com són les psicològiques, econòmiques, o sexuals. Aquesta 

invisibilització del gran gruix de les violències masclistes i de gènere perpetua el fenomen i 

condemna a les persones que la viuen a la soledat, la inseguretat, a la dificultat de recuperar-se i 

a processos de revictimització per part del seu entorn i de la societat. La situació s’agreuja encara 

més quan es tracta de dones o persones LGTBI, en condició de migrants,  de classe social baixa, 

sense estudis o amb diversitat funcional, d’entre altres.  

En gairebé la totalitat dels casos, les persones que agredeixen són homes heterosexuals i que 

s’identifiquen amb el gènere masculí, independentment de la seva condició econòmica, 

acadèmica, professional o social. La manca de consciència i la resistència al qüestionament del 

sistema patriarcal porta al negacionisme d’una realitat que ells generen i perpetuen.  

Existeixen diversos recursos per l’abordatge de les violències masclistes i de gènere, però cal posar 

un major èmfasi en la seva difusió entre la ciutadania per potenciar el seu coneixement i fer-los 

accessibles a tothom.  

El Pacte Ciutadà és un document viu i adaptable a les circumstàncies que es donin amb el pas del 

temps. Aquest ha de servir com a eina de sensibilització de la societat civil en vers les violències 

masclistes i de gènere, així com també, com a símbol de compromís i consens ciutadà per la lluita 

en contra d’aquesta realitat. D’aquesta manera, les persones, entitats  i organismes signants del 

present document es comprometen a posar-se a disposició de la ciutadania, mitjançant el 

compliment dels següents acords, per l’avenç cap a una societat lliure de violències contra les 

dones i persones LGTBIQ+. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Amb l'adhesió al present document, les persones físiques de Vacarisses ens comprometem 

a:  

a) Rebutjar obertament qualsevol manifestació de violència masclista i/o de gènere sota la 

premissa de la tolerància zero i refusant actituds còmplices contra aquells qui les 

perpetren.  

b) Denunciar i reportar les diferents situacions de violència masclista i de gènere que es 

puguin produir al municipi, ja sigui a través de les xarxes socials, com a través de serveis 

públics específics.  

c) Mostrar predisposició per entendre aquest fenomen i evitar la perpetuació de les 

violències a la vida quotidiana del municipi.  

d) Visibilitzar les violències contra les dones i persones LGTBI en tots els seus contextos i 

formes, incloses aquelles més normalitzades i subtils.  

e) Fer difusió i recolzar iniciatives públiques o privades que promoguin la lluita contra les 

violències masclistes i de gènere. 

f) Treballar en l'entorn familiar propi els valors de la coeducació i el feminisme.  

g) Revisar i deconstruir el model de masculinitat heteropatriarcal present,  tant en la pròpia 

persona com en l'entorn pròxim, per promoure actituds i relacions respectuoses i 

igualitàries entre la societat. 

h) Acompanyar a les persones agredides en el seu procés de recuperació sense posar en 

dubte en cap moment el seu relat ni la seva experiència personal.  

Amb l'adhesió al present document, les entitats, organismes i centres educatius presents a 

Vacarisses ens comprometem a: 

a) Promoure els valors i premisses dels feminismes com a estratègia de lluita contra les 

violències masclistes.  

b) Mostrar públicament rebuig a qualsevol cas de violència masclista i/o feminicidi que es 

pugui donar al municipi.  

c) Revisar les dinàmiques internes de la pròpia organització que puguin estar generant 

situacions de desigualtat en vers les dones o persones LGTBIQ+.  

d) Donar suport i participar en la difusió de les iniciatives públiques o privades que treballin 

en la eradicació de les violències masclistes. 

e) Disposar d’un llistat actualitzat dels recursos i serveis disponibles per l’abordatge de les 

violències masclistes, així com promoure’n la seva difusió.  

f) Generar espais segurs dins de l’organització per l’acollida de persones que viuen 

situacions de violència.  

g) Acompanyar a les persones agredides en el seu procés de recuperació sense posar en 

dubte en cap moment el seu relat ni la seva experiència personal.  

h) Promoure accions d’apoderament de les dones i persones LGTBIQ+ com a mètode de 

prevenció, detecció i recuperació en casos de violències masclistes i de gènere.  

i) Revisar els paràmetres de comunicació interna i externa de l’organització per tal de fer ús 

del llenguatge inclusiu i no sexista.  

j) Pel cas dels centres educatius (educació formal i informal) del municipi, com agent 

estratègic clau en l’abordatge de les violències masclistes, es treballarà per la 

implementació de la perspectiva de gènere en l’activitat docent, així com també en la 

implementació d’eines i accions especifiques per la prevenció, detecció i atenció de les 

violències masclistes i de gènere. Per això caldrà la implicació activa de tota la comunitat 

educativa (direccions, famílies, equips docents, etc.). 


