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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25N 2022 

Un any més l'Ajuntament d'Eivissa se suma a la commemoració del Dia 
Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, rebutjant totes 
les formes de violència masclista i assumint que no només les dones sinó també els 
homes tenim un problema com a societat. 

Aquest problema no se soluciona només amb declaracions de rebuig; les dones no 
moren, les maten; cada dona assassinada per la seva parella o exparella és un 
fracàs de les nostres institucions i de la nostra societat. 
Manca més educació en la igualtat, més recursos i personal per atendre les dones 
als serveis especialitzats, més mitjans perquè la policia faci complir les ordres 
d'allunyament i menys justificacions amb l'assassinat d'una altra dona. 

Ja van 38 dones assassinades enguany; 44 l'any passat i 1.168 víctimes mortals per 
Violència de Gènere des de l'1 de gener de 2003 fins avui (08/11/2022) 

Cada dona assassinada té un nom. 
A més d'Irina, de 29 anys, el 2022 han estat assassinades: L.I.D.C. de 69 anys, 
Imane de 30 anys,  Adoració (27), Esther (20), Raquel (32), Débora (39), María Luisa 
(68), Ana García (21), María de Carmen (71), Eva Maria (54), Maria del Carme (44), 
Abigail (34), Trinitat M. M (50), Cristina (18), Mari Nieves (53) Amparo (52), Gema 
(43), Virgínia (50), Diolimar (35), Maite (50)Eva Maria (50), Lluïsa Maria (48), Florina 
(26), Clotilde (82), Ouardia (43), Victòria (46), Àfrica (44), Teodora (42), Claudia (17), 
Mercedes (51), Lobna (32), Isabel (45), María Ángeles (47), Ivet (25), Lluna (32) 
Mònica (50) i Sara, de 38 anys. 

De les 38 dones assassinades aquest any, presumptament per les seues parelles o 
exparelles, 27 eren espanyoles i 11 estrangeres, mentre que dels 38 agressors 25 
eren espanyols i 13 estrangers. 
Només 14 dels 38 agressors tenien denúncies prèvies per maltractament, 15 eren 
exparelles o estaven en fase de ruptura i 23 seguien mantenint una relació 
sentimental amb les víctimes; 10 dels agressors es van suïcidar, per la qual cosa no 
podran ser jutjats, altres 7 ho van intentar. 
Aquests presumptes assassins han deixat 6 menors orfes aquest any 2022 i 363 des 
del 2013, i un nen i una nena assassinats per violència vicària aquest any i 48 des 
del 2013. 

Però la violència masclista no s'acaba aquí, les dones seguim patint violència per ser 
dones i la pandèmia provocada per la COVID-19, el canvi climàtic, les guerres i les 
crisis humanitàries han afectat de forma més severa les dones, nenes i adolescents. 

Sent aquesta violència una de les pitjors xacres de les societats democràtiques, les 
múltiples violències que s'exerceixen contra les dones són subtils i invisibles en 
moltes ocasions i la tolerància social impedeix posar-los fre: prostitució, tràfic, 
explotació reproductiva, violència obstètrica, assetjament sexual per raó de sexe, 
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bretxa salarial, agressions sexuals dins i fora de les relacions de parella, mutilacions 
genitals, matrimonis forçats, cops, destrucció moral i psicològica, humiliacions, 
tortura... tot dins un marc de violència simbòlica que en permet la legitimació. 

Tot i els avenços aconseguits, les dones i les nenes continuaren enfrontant-se a 
immenses dificultats en relació amb la seua educació, el seu benestar físic i mental, i 
la protecció necessària per gaudir d'una vida sense violència. 

Per això, des de l'Ajuntament d'Eivissa, 

Ens comprometem a continuar treballant en coordinació amb altres institucions i amb 
la ciutadania per millorar la qualitat de les mesures integrals que impulsam per a 
l'atenció, la prevenció, la investigació i la sensibilització, així com la protecció, l'accés 
a la justícia i la reparació de les dones que pateixen violència masclista, i les seues 
filles i fills. 
  
Instam a totes les institucions i a tota la societat eivissenca a dir prou a la violència 
masclista i a donar els mitjans i recursos necessaris per acabar amb aquesta xacra 
social que acaba matant dones i deixant orfes els seus fills. 

Us animam a mobilitzar-vos socialment i us convidam a participar activament en els 
actes que s'han organitzat amb motiu del 25 de novembre. 

No se n'ha d'assassinar ni una més, tothom és responsable.
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