
 
 

Organitzacions feministes urgim als poders 
públics la posada en marxa d'accions per enfortir 

la lluita contra la violència de gènere. 
 

• Reclamem que es compti amb les organitzacions feministes per a l'anàlisi 
de la situació i la posada en marxa de les mesures contra la violència de 
gènere. 

• Considerem imprescindible que es renovin els acords polítics del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere. 

• El balanç del 2022 i els darrers 4 assassinats que s'han comès al gener 
constitueixen una situació d'alerta. 

 

Des del 2015, no hi havia hagut un desembre amb tantes dones assassinades a 
mans d’un home que era la seva parella o exparella. 

El mes de desembre del 2022, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat 11 dones 
assassinades en mans de les seves parelles. Es tracta de la xifra més elevada des 
que es van començar a registrar oficialment els crims masclistes el 2003, cosa que 
ha generat un estat d'alarma. De fet, davant d'aquest repunt de crims masclistes, 
el Govern va convocar un Comitè de Crisi entre el Ministeri d'Igualtat, Justícia, 
Interior i Comunitats Autònomes. 

Gairebé la meitat de les dones assassinades el desembre del 2022 havien 
denunciat el seu agressor. I cinc dones es trobaven dins del Sistema de Seguiment 
Integral als Casos de Violència de Gènere (VioGén). Segons el Ministeri de l'Interior, 
en aquest sistema hi ha 74.656 dones amb protecció, 17 de les quals es troben en 
risc extrem i 706 en risc alt. 

El nombre de menors orfes i orfes per violència de gènere ascendeix a 38 el 2022 
i a 377 des del 2013. 

El gener del 2023 s'ha iniciat amb 4 possibles assassinats en poc més de 24 hores. 

El paper de les organitzacions feministes en la lluita contra la violència contra les 
dones en qualsevol de les seves formes ha estat essencial al nostre país en les 
darreres dècades. El nostre compromís en aquesta lluita es manté intacte malgrat 
les dificultats, la incertesa i fins i tot els atacs que la nostra feina rep en algunes 
ocasions. Per aquesta raó i, en primer lloc, les organitzacions signants, que 
formem part de l'Observatori estatal contra la violència de gènere i del Consell de 
Participació de la Dona i altres organitzacions compromeses contra la violència 
envers les dones, volem expressar la nostra repulsa i condemna de tots i cadascun 
dels assassinats de dones en contextos de violència masclista que s'han produït 
el 2022, així com els 4 darrers crims que ja s'han comès el gener de 2023, una mica 
més de 24 hores. 



 
 

Creiem que la concentració d'assassinats i agressions greus que s'està produint 
les darreres setmanes constitueixen una situació d'alarma que exigeix de les 
institucions, les organitzacions de la societat civil i de tota la societat, un esforç 
addicional en la posada en marxa de mesures per a l'eradicació i la prevenció de 
la violència contra les dones, especialment pel que fa a la protecció de les dones 
víctimes. 

En aquesta situació, no entenem que les institucions i els poders públics no hagin 
comptat amb les organitzacions feministes especialitzades per a l'anàlisi i el 
disseny de les mesures de resposta davant d'aquesta situació. Demanem ser 
convocades, com a organitzacions expertes, en els Comitès de crisi per exposar 
les deficiències de la resposta institucional tant per part de la Justícia com de les 
administracions públiques. Tot i que alguns dels nostres programes relacionats 
amb l'atenció a dones víctimes no compten amb els suports econòmics i 
institucionals adequats, seguim sent en molts casos els que ens trobem més a 
prop de les víctimes i per tant els que millor coneixem els dèficits detectats als 
recursos. Considerem que aquesta col·laboració entre els poders públics i la 
societat civil és imprescindible per tal d'enfortir una relació entre la part social, 
judicial i policial, que protegeixi millor les víctimes. 

A més, per donar resposta a aquesta situació d'alarma considerem que cal 
continuar reforçant els mecanismes que la legislació vigent té previstos al nostre 
país i avaluar-ne l'aplicació. En concret creiem imprescindibles l'anàlisi i l'aplicació 
de les mesures següents: 

• Un compliment estricte de les mesures de vigilància i control incloent-hi 
l'avaluació contínua del Sistema de Seguiment Integral als Casos de 
Violència de Gènere (VioGén). 

• La necessitat de reformar la coordinació judicial i policial i d’adoptar 
mesures especialitzades per a les víctimes amb especial vulnerabilitat. 

• L'obertura a totes les comunitats autònomes i amb la dotació suficient de 
mitjans de les Unitats de Valoració Forense Integral previstes a la Llei 
Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 

• Reforç, i constitució si és el cas, del sistema d'acompanyament i d'ajuda a 
la presa de decisions que permeti a les dones fer amb seguretat el pas de 
la ruptura de la relació violenta, evitant situacions de desprotecció, amb 
especial atenció a col·lectius especialment vulnerables a patir violència de 
gènere, com ara dones adolescents i joves, dones més grans de 65 anys, 
dones amb càrregues familiars no compartides, dones migrants, dones 
rurals, o dones amb discapacitat, entre d'altres. 

• Més i millor formació amb perspectiva de gènere de tots els operadors 
(policials, jurídics, sanitaris, etcètera) que s'ocupen de l'atenció i la valoració 
del perill que corren les víctimes. 
 

 

 
 



 
 
 

• La necessitat urgent d'intervenir a favor de la prevenció de la violència 
contra les dones en qualsevol de les seves formes i d'incidir en la 
sensibilització social, a tota la població, però especialment entre la població 
més jove, incloent campanyes centrades a combatre la minimització del 
risc utilitzant nous canals de difusió. 
 

• Incorporació de millores a la recollida de dades i elaboració d'estudis 
incloent-hi la publicació actualitzada dels informes de l'Observatori estatal 
contra la violència de gènere. 
 

• Exigim a l'Estat, com a responsable màxim de la lluita contra aquesta xacra, 
que activi i reforci tots els mecanismes, incloent-hi la dotació de fons 
públics, per continuar treballant en l'eradicació de la violència de gènere. 
 

• Reclamem la renovació i actualització dels acords polítics del Pacte d'Estat 
contra la Violència de Gènere i exigim la constitució immediata de la 
Subcomissió de renovació del Pacte d'Estat en matèria de violència de 
gènere, la creació del qual va ser acordada, a finals del mes d'octubre del 
2022, per la Comissió de seguiment i avaluació dels Acords del Pacte 
d'Estat en matèria de Violència de Gènere del Congrés dels Diputats. És 
necessari que es compti en aquest procés amb la participació directa de 
les organitzacions feministes. Necessitem un ferm compromís dels grups 
polítics que incorpori les diferents formes de violència contra les dones i 
contraresti els efectes que el negacionisme pogués estar tenint sobre la 
condemna social unitària aquest tipus de crims i la impunitat i el reforç al 
comportament dels agressors. 
 

Ens posem a disposició d'aquest procés i esperem poder participar en la definició 
d'aquests acords polítics en qualitat d'agents socials i organitzacions 
especialitzades que han d'aportar molt en la prevenció i eradicació de la violència 
contra les dones. 

La situació d'alerta que estem vivint a la societat espanyola davant els darrers 
assassinats de dones, fa que les organitzacions de dones signants reafirmem el 
nostre compromís de lluita en la prevenció, protecció i reparació de les víctimes 
de la violència de gènere. Les organitzacions feministes no permetrem ni la 
negació de la violència de gènere ni la seva normalització. Per això, urgim a les 
autoritats accions per millorar la capacitat i la qualitat de la resposta institucional 
i fem una crida a totes les organitzacions i tota la societat perquè contribueixin a 
eradicar la violència contra les dones i els seus fills i filles. 

 


