MAÓ SURT AL CARRER PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, l’Ajuntament
de Maó, en col·laboració amb diferents entitats locals, ha organitzat un seguit d’activitats per fer
palès el rebuig de la ciutat a aquesta xacra social i sensibilitzar els veïns i veïnes sobre un
problema que, lluny d’eradicar-se, continua ben viu.

Maó, 20 de novembre de 2015
Un any més, Maó sortirà al carrer per denunciar la violència masclista. Serà el proper 25 de
novembre, fixat des de 1999 com el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les
dones. L’acció programada per aquest dia, consistent en cinc minuts de silenci en el marc de l’acte
‘Llum per a les víctimes’, no serà l’única.
L’Ajuntament de Maó, en col·laboració amb diferents entitats locals, ha organitzat tota una sèrie
d’activitats per fer palès el rebuig de la ciutat a aquesta xacra social i sensibilitzar els veïns i veïnes
sobre un problema que, lluny d’eradicar-se, continua ben viu, com ho evidencien les 683 dones
assassinades a tot el país entre els anys 2004 i 2014, a més de totes aquelles que viuen un infern en
vida, suportant maltractes i vexacions a casa seva.
Per a l’equip de govern municipal la violència masclista és “la manifestació més brutal de la
desigualtat” existent en la nostra societat. “Es tracta d’una violència que es dirigeix contra les dones
pel fet mateix de ser-ho, ja que són considerades pels seus agressors faltes dels drets mínims de
llibertat, respecte i capacitat de decisió”, assenyalen. Davant la gravetat de la situació, consideren
imprescindible marcar aquesta lluita com a urgent i prioritària en l’agenda de l’administració pública.
I és que, a dia d’avui, existeixen obligacions dels Estats per prevenir aquesta violència, per tractar les
seves causes i per investigar, enjudiciar i castigar els agressors que no s’estan complint.
Per tot això, l’equip de govern municipal, més enllà de adoptar l’acord de dedicar els suficients
recursos econòmics, materials i humans per fer més assolible la igualtat real de tots, ha decidit fer
visible un any més la condemna i el rebuig d’aquesta xacra social i el compromís de la ciutat de Maó
amb la seva eradicació a través d’un extens i divers programa d’activitats:
Dilluns 23 de novembre. 19.30 h
Xerrada-col·loqui: ‘Violència de gènere en el món laboral’. Ponent: Elisa García Rodríguez, del
Departament Confederal de la Dona d’UGT. Presenta: Concha Pérez de Leiva, Secretaria d’Igualtat
UGT Menorca. Ho organitza: UGT Menorca. Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Maó.
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Dimecres 25 de novembre. 19.00 h
‘Llum per a les víctimes’. Acte institucional de l'Ajuntament de Maó, a la plaça de la Constitució. Es
faran 5 minuts de silenci, en record de totes les víctimes de violència de gènere. Ho organitza:
Ajuntament de Maó.
Dissabte 28 de novembre, entre les 10.00 i les 13.00 h
Acte central del Consell Municipal d'Igualtat, al carrer de ses Moreres.
Durant el matí, les entitats que formen part del CMI adornaran un arbre de Nadal, per recordar les
víctimes.
A les 12.00 h:
- lectura del manifest, a càrrec de l'associació Sin Ti Soy Yo
- lectura del nom i l’edat de totes els víctimes, des del gener de 2015
- ball per a l'eliminació de la violència contra les dones, a càrrec del grup de Janine Dahl
- lectura de la persona guanyadora del concurs jove de curtmetratges «Jo dic PROU»
Dissabte 28 de novembre. 19.00 h
Taller jove: ‘El final del cuento de hadas’, a càrrec de Beatriz Rodríguez. Dirigit al jovent del Casal. Ho
organitza: Ajuntament de Maó. Lloc: Casal Jove.
Diumenge 29 de novembre. 11.30 h
‘Improxou contra la violència de gènere’. Ho organitza: Ara Maó. Lloc: Plaça Reial
Dijous 3 de desembre. 20.30 h
Conferència: ‘Violència de gènere: víctimes i justícia’. Ponent: Sr. Fernando Pinto Palacios, magistratjutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Maó. Ho organitza: Mujeres en Igualdad.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Maó.
--Altres activitats:
Fins al 24 de novembre
Concurs jove de curtmetratges «Jo dic PROU».
Del 4 al 24 de novembre
Exposició: ‘No tengo dueño’, situada a l'entrada de l'Hospital Mateu Orfila. Ho organitzen: IBSalut,
Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó i Universitat d'Alacant.
Del 14 al 19 de novembre
Espots de la campanya ‘Hi ha sortida a la violència de gènere’, del Ministeri d'Igualtat. Als cinemes
OCIMAX. Ho organitza: Ajuntament de Maó, en col·laboració amb OCIMAX.
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