
Contra la violència masclista, tots els dies 

Aquesta setmana hem commemorat el 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 

contra les Dones. Un dia per a posar el focus en un greu problema social, probablement el més 

greu que vivim les societats modernes, perquè afecta a la meitat de la població. Però no volem 

que siga un dia més; ens resistim a que el crit social contra les violències masclistes que ens 

uneix a tots (o quasi tots) en una efemèride com el 25N puga ser sentit només un dia o quan ens 

veiem tristament obligats a guardar silenci a les portes de les institucions perquè la violència de 

gènere s’ha emportat una altra vida. Una dona més. 

En el que portem d’any, són ja 41 les dones que han sigut assassinades per les seues parelles o 

ex parelles al nostre país. Des de 2003, des que hi ha registres oficials, l’estadística puja a la 

vergonyant i dramàtica xifra de 1.074 dones. Davant d’aquestes dades, negar la violència de 

gènere és, senzillament, tancar els ulls a la realitat.  

En l’àmbit local, les dades també són molt aclaridores: en el marc del conveni VioGen que manté 

la Policia Local amb el Cos Nacional de Policia per al seguiment de víctimes de violència de 

gènere, en l’actualitat són mig centenar les persones que han de viure escortades, vigilades de 

manera continua, perquè es troben en una situació de vulnerabilitat tan greu que pot arribar a 

perillar la seua vida. Cap d’aquestes persones és un home.  

Vila-real diu prou i volem dir-ho cada dia, ben alt i ben fort. Que el rebuig dels vila-realencs i vila-

realenques contra aquesta xacra social siga permanent i visible sempre. Per això, enguany hem 

inaugurat, coincidint amb el 25N, el mural de ceràmica “La Comunitat contra la violència”, 

d’Angel Igual i Antonio Pérez Requena. Un treball col·laboratiu que ha comptat amb la 

participació de 200 persones, vila-realencs que han volgut estampar la seua mà en peces de 

ceràmica, com a símbol de la tolerància zero cap a les violències masclistes. I hem volgut, a més, 

que aquest mural i aquest crit estiga ben present en el dia a dia de la nostra ciutat. Amb aquest 

objectiu, les peces ceràmiques, col·locades en forma de flors i esmaltades usant per primera 

vegada cendra de taronger, són visibles en un lateral de la plaça Major, autèntic centre neuràlgic 

de la ciutat. 

En cadascuna d’aquestes peces ceràmiques, una mà anònima diu prou a la violència masclista. 

Una lluita que a Vila-real no seria possible sense les associacions que ens ajuden cada dia a 

treballar per una igualtat real entre dones i homes, a través també de l’Escola d’Igualtat 

impulsada per l’Ajuntament: el Grup de Dones Vila-real, l’Associació Andrea Carballo 

Claramonte, l’Associació de Famílies LGTBI+, Juntes de Creu Roja Vila-real, Ames de Casa i El 

Bressol. A totes elles, gràcies per ajudar-nos a fer de Vila-real una ciutat més justa, igualitària i 

segura. Construïm totes juntes, encaixant les diferents peces com en el nostre mural, una 

comunitat més forta on la violència i els masclismes no tinguen cabuda.     


