El Consell de Dones del Districte de Gràcia convoca, cada any, totes les
gracienques i graciencs a trobar-nos i participar en el Dia Anual de Gràcia
contra la violència envers les Dones. Un acte reivindicatiu que fem des de fa
catorze anys, en record de les nostres veïnes assassinades per la violència
masclista i, per mostrar el nostre suport a totes aquelles que han patit o
pateixen violències de gènere.
El Consell de Dones del Districte de Gràcia, que convoca i organitza aquest
acte de rebuig de la violència masclista, i les dones i grups de dones que el
composem, lluitem quotidianament, dia a dia, per eradicar aquesta violència
dels nostres barris, de la nostra ciutat, de la nostra societat.
Les dades que llegim cada any en aquesta concentració sempre tornen a
mostrar que, al nostre districte, hi ha un munt de dones que suporten
maltractaments. Segons el Servei d’Atenció a la Víctima dels Mossos, l’any
passat havien rebut 107 denúncies de violència de gènere. I es feia el
seguiment de 137 víctimes, de les quals 80 tenien una ordre vigent
d’allunyament del seu agressor.
Semblaria que ens repetim cada any, però, la realitat és que, malgrat el camí
recorregut, encara avui, les dades demostren que les desigualtats entre els
homes i les dones són molt grans i cap de les fites assolides en els darrers
anys resta consolidada definitivament. Ja hem començat a retrocedir en els
nostres drets i estem en risc de continuar perdent-los, juntament amb els
incipients canvis de mentalitat social, en l’actual conjuntura de crisi econòmica.
Fa dos anys vam fer una crida a totes les veïnes i veïns de Gràcia i a tot el seu
teixit associatiu per a treballar conjuntament amb el Consell de Dones en la
prevenció, sensibilització i denúncia de la violència de gènere i per una societat
més equitativa i unes relacions personals més lliures. Algunes entitats van
començar a respondre-hi. Mantindrem i ampliarem aquest treball conjunt per
implicar el conjunt del veïnat en aquesta fita que té a veure amb el
desenvolupament de les generacions futures, amb els seus valors i amb el
nostre progrés cap a una societat més justa i igualitària.
Des del Consell de Dones de Gràcia hem posat en marxa Comissions per
treballar els temes que van sorgir arrel de la I Trobada de Dones de Gràcia:
Dones Grans, Espai Públic, Cultura i Coeducació. Es tracta de treballar per
aconseguir una més gran qualitat de vida per a les dones grans; perquè es
tinguin en compte les necessitats i la visió de les dones en l’urbanisme; per
l’empoderament i la visibilització de les dones, les seves aportacions i
creativitat; i per promoure una escola coeducativa que eviti la discriminació i
les relacions abusives. Totes elles fites en la línia d’eradicar les discriminacions
i la violència de gènere.
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