
NO MIREM CAP A UNA ALTRA BANDA, RESPONSABILITZEM-NOS JA! 

L’eliminació de la violència contra les dones, és un objectiu que ens ha d’interpel·lar a
totes les persones més enllà del nostre gènere, un propòsit que ens ha de portar a una
responsabilitat col•lectiva,  per la qual cosa,  diferents entitats del barri de la Sagrera,
Dracs, diables i gegants, la Torre de la Sagrera, Casal d'Avis de la Palmera, Comissió de
Festes de La Sagrera, La Sagrera es Mou en Femení, Cia Gats, l’escola pública d’Infantil i
Primària  L’Estel  i  la Campanya de recollida de joguines,  vam anar teixint  durant  dos
mesos la performance que acabeu de veure, amb la que volem visibilitzar la violència
masclista. 

Des d’aquí,  avui  volem reiterar tot  el  suport  i  empatia  amb les supervivents i  el  seu
entorn, així com recordar i retre homenatge a les que han estat assassinades i ja no hi
són entre nosaltres.

No podem continuar consentint que les dones visquem amb por,  amb la nostra llibertat
coartada  per  l’amenaça  d’unes  agressions  que  ja  haurien  d’estar  desterrades  d’una
societat democràtica i lliure. 

Per acabar, recordar que aviat se celebraran el dia internacional de la educació i el dia
escolar de la pau i  la no violència.  Des d'aquí exigim una escola realment inclusiva i
equitativa, una educació en igualtat, on hi hagin prou dones referents i  on s'empoderi a
les nenes i noies donant-les seguretat i autoconfiança per a ser allò que vulguin ser i se
sentin valorades al igual que els seus companys.

Demanem una societat on no se sexualitzi a les dones des del mateix moment que neixen
i que deixi de cosificar-les  des de ben petites, doncs això també és violència.

La lluita per una vida lliure de violències és cada dia, i el que passa entre una dona i un
home  és  cosa  de  totes  i  de  tots,  per  tant,  “No  mirem  cap  una  altra  banda,
responsabilitzem-nos ja”. 


