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“Ningú no és una illa solitària; cada ser humà
és un bocí del continent, una part del tot; si el mar

arrabassava un terrós, tota Europa resta disminuïda,
fora igual com si s’hagués endut un promontori,

igual com si s’endugués la mansió dels teus amics
o la teva; la mort de qualsevol ser humà em

disminueix, perquè sóc part integrant de la humanitat.
I per consegüent no enviïs ningú a preguntar per qui

toquen les campanes; toquen per tu”.

JOHN DONNE

(En sentit homenatge a totes les dones que han mort assassinades
                                                a la ciutat de Barcelona)

Les persones i entitats que signem aquest document volem treballar per
una ciutat lliure de violència on predominin formes de convivència plurals
i solidàries. Som conscients que la violència és un fet encara arrelat a
diversos àmbits de la nostra societat i que una de les seves facetes més
dures és la que s’exerceix contra les dones. Sovint som testimonis
d’abusos laborals, socials, familiars o sexuals contra les dones. fins i tot
en les converses quotidianes, en conflictes entre parelles que coneixem,
en les escoles de les nostres filles i fills, en l’ús del llenguatge, en els
acudits que circulen pel nostre entorn més proper, o en l’exposició
d’imatges publicitàries vexatòries per a les dones. És un fet que amb
freqüència no sabem com reaccionar davant d’aquestes situacions.

Al mateix temps també observem que hi ha constants exemples
d’actituds solidàries, compromeses, generoses, gràcies a les quals
sobrevivim, actituds que creen espais de relació i que configuren, en
definitiva, una cultura per la pau de la que les dones són sovint
protagonistes.

L’Ajuntament de Barcelona, conscient d’aquesta situació social,
considera prioritari impulsar polítiques integrals que aconsegueixin la
prevenció, detecció i eradicació final de les situacions de violència contra
les dones de la ciutat. Aquesta perspectiva suposa l’abordatge de tots
els tipus de violència: la estructural, la psicològica, la física, la sexual i la



violència domèstica o familiar, tot treballant coordinadament amb el teixit
associatiu local.

En aquest sentit reiterem el nostre compromís d’execució del “Pla
Operatiu contra la violència vers les dones” a la ciutat. En el marc del
desenvolupament d’aquest pla, i seguint la línia estratègica de promoure
estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a
aconseguir la zero tolerància a la violència, s’impulsa aquesta proposta
de Pacte ciutadà, sorgit de les Recomanacions del I Congrés de les
Dones de Barcelona celebrat al 1999, amb la finalitat que suposi una
resposta alhora que una acció preventiva a partir de l'acord entre la
societat civil i l’Ajuntament. L’objectiu és aconseguir un rebuig social de
la violència de gènere i visibilitzar models alternatius de convivència, en
el marc d’una cultura per la pau.

Per tal de treballar en pro d’una ciutat activa i creativa, on la vida i les
persones siguin el centre d’actuacions i el motor d’un canvi de valors
tant en l’àmbit polític com social, on es reconegui la pau com a eix
vertebral de la societat dins la vida quotidiana, sabem que la única
possibilitat és dir prou a la violència, organitzar? nos des de la comunitat,
fer xarxes de comunicació i mobilitzar?nos conjuntament, associacions,
entitats i administracions.

El Pacte ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones
suposa, en definitiva, un pas més en la col·laboració conjunta entre
l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu de la ciutat en la lluita
contra la violència vers les dones. Va néixer en el 2002 amb la voluntat
d’estar obert permanentment a noves incorporacions d’entitats que
desitgin participar en el nostre objectiu comú. Aquest document pretén
ser un punt de partida ja que el Pacte es renovarà anualment cada
novembre amb l’assumpció de nous compromisos.



? Per això MANIFESTEM els següents compromisos:

? Treballar per una tolerància zero vers la violència contra
les dones a la nostra ciutat

? Visualitzar la realitat i l’amplitud de la violència vers les
dones, negant?nos a ser còmplices amb el nostre silenci

? Promoure i recolzar les iniciatives de prevenció de la
violència de gènere que es produeixin a la ciutat

? Expressar públicament el nostre rebuig a la violència i la
responsabilitat inqüestionable de qui la practiqui

? Respectar els sentiments, percepcions i processos de les
dones víctimes de la violència, fomentant la seva
autoestima i valorant les seves decisions i iniciatives

? Considerar la violència domèstica com un fet social, del
que tothom és responsable, i no com una qüestió privada en
la que ningú no ha d’intervenir

? Treballar per promoure la cultura de la resolució de
conflictes sense violència, potenciant la construcció de nous
models relacionals a la nostra ciutat

? Reconèixer i posar en pràctica models alternatius de vida
que no impliquen violència a les relacions entre les
persones

? Col·laborar, participar i difondre activament aquelles
activitats que posin en marxa altres associacions de la ciutat
contra la violència vers les dones.



I ens COMPROMETEM a desenvolupar les següents
accions:

ENTITATS:

? Participar en les accions proposades a partir de
l’establiment d’una acció de resposta davant els possibles
futurs casos de morts de dones per causa de la violència de
gènere

? Difondre la informació entre les sòcies i els socis de la
nostra entitat sobre activitats de sensibilització vers la
violència contra les dones que es duguin a terme a la ciutat

? Organitzar com a mínim una xerrada/ conferència/ taula
rodona/tallers o col·loqui als socis i sòcies sobre
sensibilització i prevenció de la violència de gènere un cop
l’any amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

? Donar a conèixer els diferents serveis per a víctimes de la
violència de gènere que existeixen a la ciutat

? Ser transmissor(e)s de materials d’informació sobre
recursos d’atenció a dones que pateixen maltractaments

? Acollir, si s’escau, a la seu de l’entitat exposicions o altre
tipus de materials audiovisuals entorn a la sensibilització de
la violència contra les dones

? Ser transmissores de materials d’informació de recursos i
de sensibilització i participar en el desenvolupament i
implementació



AJUNTAMENT:

? Reiterar el compromís d’execució del “Pla Operatiu contra la
violència vers les dones” 2005-2008 , amb accions de
prevenció i sensibilització. Millorar la xarxa de recursos públics
i privats per a la protecció i l’atenció a les dones víctimes de
violència a la ciutat , així com impulsar activament accions
formatives i informatives respecte la violència de gènere.

? Ampliar el catàleg de material de sensibilització que s’ofereix
al teixit associatiu de la ciutat :  xerrades, tallers, pel·lícules
seminaris....

? Instituir un premi de reconeixement amb la intenció de
potenciar  iniciatives que executin accions preventives i de
sensibilització contra la violència vers les dones.

? Continuar incrementant la corresponsabilitat en la resposta a
la violència  vers les dones participant en la formació a grups
de   dones i entitats com a  agents de la comunitat , en la
prevenció de la violència de gènere i en  l’acompanyament a
les dones que la pateixen.

? Articular i donar suport a les manifestacions de rebuig per
part de la Xarxa ciutadana  d’acció contra la violència vers
les  dones.

? Impulsar accions encaminades a articular i potenciar la Xarxa
ciutadana d’acció contra la violència vers les dones : creació
d’una agenda d’activitats, suport i difusió de coneixements,
creació d’un dossier de  premsa....

? Continuar impulsant noves estratègies educatives i elaborar
nous materials de sensibilització .



A OMPLIR PER LES ENTITATS QUE S’ADHEREIXIN A “ L’ACORD
CIUTADÀ PER UNA BARCELONA LLIURE DE VIOLÈNCIA VERS LES
DONES “ I VULGUIN ASSUMIR ELS COMPROMISOS ESPECIFICATS EN
ELL.

NOM DE L’ENTITAT :

ACTIVITAT FONAMENTAL DE L’ENTITAT :

ADREÇA :

TELÈFON :

FAX:

E-MAIL:

WEB :

NOM DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT:

Adreceu aquestes dades a :

Xarxes de Participació Social
Av.Diagonal, 233, 4ª.
08013-Barcelona

    Podeu fer arribar el full d’adhesió a l’Acord per mail
    acordciutada@airun.es o per fax: 934 745 614

i també podeu omplir-les a la següent pàgina web:
http://www.cird.bcn.es


