
 

NOTA DE PREMSA 

11/02/2013 15:00 h. 

 

L'Ajuntament se suma al rebuig contra la violència vers les 
dones participant en la iniciativa Mil Milions d'Empeus! Aixeca't! 
Manifesta't! Balla!  

 

 

Aquesta acció s'emmarca dins d'un moviment global per eradicar la violència envers les 

dones que es realitzarà de forma simultània a diferents ciutats de tots el món. L'acte està 

liderat i promogut per l'escriptora Eva Ensler Des de l'Ajuntament de Barcelona, a través 

de la regidoria de Dona i Drets Civils, es treballa de forma transversal per fer de Barcelona 

una ciutat lliure de violència vers les dones

La regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona se suma a la iniciativa internacional Mil 

Milions d’Empeus Aixeca’t! Manifesta’t Balla! amb l’objectiu de sensibilitzar i prevenir contra la 

violència vers les dones. El proper dijous 14 de febrer a les 19:00 hores la Plaça de la Catedral 

acollirà aquest acte multitudinari per expressar el rebuig contra la violència vers les dones. La seva acció 

principal és ballar al ritme de la música de les diferents actuacions musicals per preparar el moment 

principal de l’acte amb un ball unitari i massiu a les 20:30 hores. 

 

L’acte se celebrarà de forma simultània a diferents ciutats del món com Nova York, Buenos Aires, Nova 

Delhi, Bangkok, París, Londres o Madrid. Aquesta és una iniciativa de caire internacional que ha estat 

liderada i promoguda per l’escriptora feminista Eve Ensler. Aquest dia, mil milions de persones estaran 

convidades a sortir al carrer per aixecar-se, ballar i manifestar-se per exigir el fi de la violència contra 

dones i nenes. 

 

Amb el suport a aquesta iniciativa internacional, l’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de 

Dona i Drets Civils, vol fer una crida a la ciutadania per participar en aquest acte multitudinari contra la 

violència vers les dones. 

 

Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils ha recordat “la importància de participar en aquests 

actes de sensibilització ciutadana com una de les estratègies de lluita front la problemàtica de la 

violència masclista”, una problemàtica profundament arrelada a les estructures socials, “i si no 

s’incideix sobre aquestes, la violència no desapareixerà. Només amb el treball conjunt de tots 

farem possible una societat que garanteixi la igualtat d’oportunitats entre homes i dones”. 

 

La regidoria ha elaborat el Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre 

Dones i Homes (2012-2015), una eina de treball per establir els objectius, la planificació i 

desenvolupament d’actuacions d’atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de la 
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coordinació interinstitucional, per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones. 

 

Un dels eixos principals d’aquest pla municipal és l’abordatge integral contra la violència masclista i la lluita 

contra l’explotació sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les 

seves manifestacions des de la intervenció integral, reforçant l’estructura i model de prevenció i atenció. 

 

Vila també ha manifestat que “des de l’Ajuntament de Barcelona estem treballant de forma 

transversal l’abordatge de la violència masclista  tenint en compte que adopta múltiples formes 

que requereixen respostes específiques i diverses”. 
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