
Ahir 25 de novembre, sota el lema
El masclisme mata, estava convo-
cada una manifestació per la
Plataforma Feminista de València
a les 19:30 hores al Parterre. És
una cita anual obligada des de fa
molts anys. La violència de gènere
ha estat durant molts anys un pro-
blema ocult, tancat entre les parets
d’allò privat, vedat a l’àmbit de les
relacions particulars entre homes i
dones. No era un problema polític
ni social. Com a conseqüència,
tampoc no despertava cap interés
sobre la necessitat d’una interven-
ció pública.
L’any 1981 se celebra a Bogotá la I
Trobada Feminista Llatino-
americana i del Carib, i entre altres
acords es proposa fer del dia 25 de
novembre un dia de lluita contra la
violència cap a les dones, conver-
tint-lo en una data de denúncia i
de reflexió sobre les diferents
manifestacions que adopta la vio-
lència. La data no va ser triada a
l’atzar: eixe mateix dia de l’any
1960 les germanes dominicanes
Mirabal havien estat assassinades
per enfrontar-se al dictador Rafael
Leonidas Trujillo. Sis anys després
de la trobada, en la Conferència
Internacional de la Dona organit-
zada el 1987 a la República Federal
Alemanya, s’acorda declarar el dia
25 de novembre com a Dia
Internacional contra la Violència
cap a les Dones. L’ONU va donar
caràcter oficial a aquest dia l’any
1999. Ha estat el moviment femi-
nista el que ha impulsat la presa
de consciència i la necessitat de
denunciar aquest problema, for-
çant els organismes internacionals
i nacionals a adoptar una posició
sobre el mateix.

En el nostre país, durant 1998 i
1999, les organitzacions de dones
es mobilitzen al voltant de la lluita
contra la violència de gènere i
comença a denunciar-se com “un
problema d’Estat” i una necessitat
de polítiques integrals. En la
campanya de les eleccions generals
de l’any 2000 els dos grans partits,
PP i PSOE, assumeixen la vindica-

ció plantejada per diverses plata-
formes d’organitzacions de dones
que reclamen una llei integral que
tracte la violència contra les dones.
Passades les eleccions, el partit
majoritari en l’oposició, PSOE,
presenta a la fi del 2001 una
Proposició de Llei Orgànica
Integral contra la Violència de
Gènere, denegada pels vots en con-

tra del PP. Les organitzacions de
dones s’aglutinen en una xarxa a
favor d’una llei integral contra la
violència de gènere. El debat ver-
sava sobre la necessitat o no d’una
llei integral centrada en la violèn-
cia de gènere, i no sols en la vio-
lència produïda en l’àmbit domès-
tic.
Després del canvi de Govern s’a-
prova la Llei Orgànica actualment
en vigor, aprovada i definitivament
ratificada pel Congrés el 22 de des-
embre del 2004. Va ser el primer
projecte de llei aprovat en aquella
legislatura, i ho va ser amb el vot
unànime de tots els diputats pre-
sents. Cinc anys després, el Dia
Internacional contra la Violència
de Gènere és un moment per a
valorar les fites aconseguides. Les
organitzacions de dones continuen
vindicant la necessària lluita con-
tra aquesta violència. Setanta-sis
dones han estat assassinades en el
que va d’any, onze de les quals al
País Valencià. Els col·lectius femi-
nistes exigeixen un desenvolupa-
ment i una aplicació de la llei més
eficaços, destinant els pressupos-
tos necessaris per a fer efectives les
mesures de prevenció, protecció i
assistència a les dones en situació
de maltractament, a més d’una
major transparència en la gestió
dels fons que el Govern valencià
rep del Ministeri d’Igualtat.
Insisteixen a desenvolupar línies
educatives en igualtat des de les
escoles infantils fins les universi-
tats, així com a conscienciar la
societat amb campanyes de pre-
venció i a controlar els continguts
que en els mitjans de comunicació
i en la publicitat fomenten els este-
reotips sexistes.
Les universitats no podem estar
d’esquena a aquesta realitat. El
2008 es publica en el marc del Pla
Nacional I+D+i una Guia de pre-
venció i atenció de la violència de
gènere a les universitats, la inves-
tigació de les quals mostra com
centres del prestigi internacional
d’Oxford, Cambridge o Harvard
tenen una política institucional

definida sobre abús, agressió
sexual o altre tipus de violència de
gènere per a fer de les universitats
espais en els quals aquestes con-
ductes siguen considerades in-
acceptables. Aquestes polítiques
institucionals inclouen plans de
formació i sensibilització; oficines
de denúncia amb informació i
suport a les estudiantes que han
patit abús sexual o relació violenta;
figures assessores –ja siguen de la
mateixa universitat amb formació
adequada o persones externes a la
institució, creant-se aquestes figu-
res tant als centres com als depar-
taments, assignant a les estudian-
tes que denuncien haver patit
alguna situació de violència una
persona tutora que les acompanye,
assessore i atenga en el procés;
campanyes d’informació en les
quals es definisca què és l’assetja-
ment, l’agressió i l’abús sexual per
a facilitar-ne la identificació, guies
sobre què és la violència de gènere
amb la intenció de trencar percep-
cions errònies.
La Universitat de València, amb
una Unitat d’Igualtat, un Pla
d’Igualtat a punt de ser aprovat i
un Centre d’Assessorament i
Dinamització dels Estudiants –de
llarga trajectòria i diversos serveis
en marxa–, està en condicions
d’establir un protocol que aborde
les situacions de violència de gène-
re que puguen produir-se en el
nostre àmbit, coordinant aquests
serveis, sensibilitzant i publicitant
aquestes situacions per a construir
una universitat no sols més cientí-
fica sinó, també, més humana i
igualitària, com afirmen les auto-
res de l’estudi, una universitat en
la qual dones i homes trobem un
espai de relacions i convivència de
bon tracte, de desenvolupament
personal i professional fent efectiu
l’article 4 dels nostres Estatuts, en
el qual es manifesta com a principi
el progrés de la igualtat entre
dones i homes. 

Magdalena López Precioso.
Facultat de Ciències Socials
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La violència de gènere:
el masclisme mata

Jornades 
sobre economia 
alternativa 346REDACCIÓ

La Facultat d’Economia acull des
d’ahir dimecres dia 25 i fins a hui
dijous 26 unes jornades que de-
baten sobre una economia alter-
nativa. L’encontre l’han organit-
zat conjuntament la facultat i el
col·lectiu Attac-Universitat. 

Les jornades es titulen Univer-
sitaris per una economia més
justa i pretenen difondre entre
els estudiants un missatge crític
amb l’actual paradigma econò-
mic i fer propostes per a trans-
formar-lo en un altre més just i
solidari. Fins ara ja s’han projec-
tat dues pel·lícules relacionades
amb el tema. A més, es concedi-
rà un crèdit de lliure configura-
ció als primers cinquanta ins-
crits.
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