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El Consell Municipal de Polítiques de Dones condemnem amb fermesa les 

violències masclistes.  

 
En les últimes hores hem conegut el cas d’una nena de 6 anys, trobada assassinada al 

mar de Tenerife, a conseqüència de la violència masclista. Aquest fet esdevé la punta de 

l’iceberg d’un sistema d’opressions patriarcals que pateixen les dones diàriament. 

 

La violència contra els fills i filles és una forma de violència masclista, utilitzar les filles 

i fills per fer mal a la mare és un cas extrem de violència masclista, coneguda com 

violència vicària. 

 

Les agressions contra els fills i filles es poden produir amb violència física, psíquica o 

material, o bé negant-los la pensió alimentària, un fet que es considera "violència 

econòmica", segons va sentenciar el Tribunal Suprem. 

 

Un de cada 4 infants, el 24,7%, ha presenciat situacions de violència contra la mare, 

dels quals el 77% també han estat maltractats de manera directa pel pare o la parella o 

exparella de la mare, segons l'informe "Menors i violència de gènere" del Ministeri 

d'Igualtat. 

 

Des del Consell Municipal de Polítiques de Dones, com a representants de les polítiques 

feministes de l’Ajuntament de Cerdanyola, condemnem els feminicidis que s’esdevenen 

a conseqüència de les violències masclistes.  

 

La violència contra les dones és l'abús més generalitzat dels drets humans i el feminicidi 

és la seva expressió més extrema. Aquest 2021 ja hem de lamentar 18 feminicidis a 

Espanya. 

 

La lluita per erradicar el sistema que perpetua les violències masclistes és un dels eixos 

que es treballa des de la Regidoria de Feminisme i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de forma 

transversal i coordinada, mitjançant el Protocol d’Abordatge de les Violències 

Masclistes de Cerdanyola del Vallès.  

 

Des de Cerdanyola del Vallès ens sumem a mostrar el condol a totes les dones, nenes i 

joves víctimes i mostrem el nostre rebuig més ferm a tota mena de violències 

masclistes. 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

En cas de viure una situació de violència masclista pots posar-te en contacte amb el 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones trucant al 935 921 647 o enviant correu a 

dones@cerdanyola.cat 

 

També hi ha altres recursos: 

• Servei d’atenció a les violències masclistes de l’Institut Català de les Dones 

trucant al 900 900 120. 

mailto:dones@cerdanyola.cat
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
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• Servei d’Informació contra la violència masclista dels Mossos l’Esquadra: 

enviant WhatsApp al 601 00 11 22. 

• Unitat d’atenció a la víctima de la Policia Local 936 912 000. 

• Aquests serveis atenen de manera gratuïta i permanent les 24 hores, però en cap cas 

substitueixen el 112 en cas d’emergència. 

 

 

Per una Cerdanyola Feminista, diem “prou als feminicidis i a qualsevol forma i àmbit de 

la violència masclista. 

 

 
 

 


