
MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES 

DONES 

Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 

contra les dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d’aquesta data s’estenguin a 

tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària. 

La Llei 17/2020 del 22 de desembre introdueix noves formes de violència: 

- VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA I LA VULNERACIÓ DE DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: 

Que té l´objectiu d´impedir o dificultar l´accés a una informació veraç i necessària per a la presa de 

decisions. 

- VIOLÈNCIA DE SEGON ORDRE: 

És la violència física o psicològica contra les persones que donen suport a les víctimes de violència 

masclista. 

- VIOLÈNCIA VICÀRIA: 

Exercida contra les filles i els fills per provocar dany psicològic a la mare. 

- VIOLÈNCIA DIGITAL: 

Tots els actes de violència masclista a través de les xarxes socials i plataformes digitals. 

 

A més, la nova Llei també reconeix més àmbits en què es produeix violència masclista. 

- VIOLÈNCIA EN L’ÀMBIT DE LA VIDA POLÍTICA I L’ESFERA PÚBLICA de les dones. 

Exercida en espais de la vida pública i política. 

- VIOLÈNCIA EN L’ÀMBIT INSTITUCIONAL: 

Exercida quan té per finalitat la d’obstaculitzar l’accés de la dona a les polítiques públiques. 

 

Finalment, volem destacar la indignació que ens produeix qualsevol tipus de violència sexual que 

sacseja intensament la nostra societat. 

Com a professionals de l’Hospital de Manacor volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a 

les supervivents i al seu entorn. 

A més a més, volem unir-nos en cos i ànima a totes les accions, individuals i comunitàries, que són 

fonamentals per erradicar qualsevol tipus de violència masclista. Està en mans de totes les persones 

que formem aquesta societat l’obligació d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista.  

PER UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES!!! 

 

Comitè de Salut i Gènere Hospital de Manacor 


