
 
 
 
 
 
 

En el marc de la commemoració el 25 de novembre del Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’ICAT anima a tota la ciutadania 
i a les institucions a adherir-se a aquest manifest i a rebutjar de forma 
contundent totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen 
en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, 
però també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari 
com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe. 
 
Cal plantar cara a la violència de gènere. El maltracte a les dones, insistim, 
no és un assumpte privat, és un tasca de tota la societat en la que hem de 
seguir mostrant sense ambigüitats que la violència contra les dones és 
inacceptable i que cal combatre de forma contundent i amb un compromís ferm 
de la ciutadania, però especialment de les institucions.  
 
Amb la crisi de la COVID-19 i el confinament molts agressors han pogut actuar 
impunement. Amb l’aïllament, la reducció de la interacció social i les restriccions 
de moviments s’ha incrementat notablement també la violència psicològica i la 
ciberviolència, exercida a través d’aplicacions i xarxes socials. 
 
Malgrat tot, és cert que en els darrers anys s’han anat adoptant cada cop més 
mesures per erradicar la violència contra les dones, recolzant a les víctimes però 
sobretot també posant el focus amb la importància de la denúncia d’aquestes 
actituds i comportaments que reprodueixen la desigualtat i que són l’origen 
d’aquest tipus de violència. 
 
Això ha suposat un avanç significatiu en la concienciació i sensibilització social 
davant d’aquest problema. Sabem que és fonamental perseverar en una 
educació en valors d'igualtat i respecte perquè, mentre hi hagi una sola dona 
que pateix pel sol fet de ser dona, hem de seguir posant tots els mitjans al nostre 
abast per evitar-ho. És necessari reiterar el nostre compromís amb les víctimes 
i insistir amb determinació, perquè la violència contra la dona constitueix un 
dels atacs més flagrants als drets humans fonamentals com la llibertat, la 
igualtat, la vida, la seguretat i la no discriminació. 
 
El Col·legi de l’Advocacia de Tarragona ofereix un servei d’assistència jurídica 
a les dones maltractades 365 dies l’any 24 hores al dia a través del servei del 
torn d’ofici de víctimes i proporciona  també als professionals del dret, formació 
continuada especialitzada i de qualitat per dotar-los dels coneixements 



necessaris que permetin garantir la qualitat de l’atenció a la víctima i, a la vegada, 
enfortir la confiança de les dones víctimes en la justícia. 
 
 
Insistim que és a través d’una responsabilitat compartida entre el conjunt de la 
ciutadania i els poders públics que podrem erradicar definitivament aquesta 
xacra. Des de l’ICAT assumim el nostre compromís per denunciar tot tipus 
de violència, recolzant a les  víctimes, i donant testimoni a les generacions 
futures que cal defensar una societat justa i igualitària, en la que dones i 
homes  participin equilibradament en tots els àmbits i prenguin conjuntament les  
decisions que ens afectin. 
 
 
Amb el convenciment de que no han d’existir barreres ideològiques ni polítiques  

que posin fre a una lluita en comú contra la violència sexista, FIRMEM aquest 

manifest, mitjançant el qual el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona es 

compromet a lluitar contra totes les manifestacions de violència envers les 

dones, rebutjar a tots aquells que l’exerceixen i treballar per prevenir el 

masclisme i fer efectiu el canvi social cap a la desitjada igualtat real entre 

dones i homes. 
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