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DENUNCIEM!  No siguem còmplices! 

AVUI VOLEM DENUNCIAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I COMBATRE QUALSEVOL COMPLICITAT AMB ELLA 

Alguna de vosaltres pot considerar que aquests perfils que hem penjat son massa macabres, que fan mal I causen dolor perquè són 

molt explícits de com ens maten a les dones, amb armes de foc, ganivets, amb les mans i un llarg etc. Nosaltres també ho vàrem 

valorar en el seu moment, però hem arribat a la conclusió que així n’és de crua la realitat i volíem interpel·lar a tothom perquè 

aquestes imatges no deixessin a ningú indiferent i perquè sabem que aquets terribles actes de violència contra les dones sovint 

començaren amb petites accions de superioritat, humiliació i menyspreu,  considerades  fins i tot “normals” en el marc d’un suposat 

amor de parella.  

Avui volem fer palesa la necessitat de deixar de ser còmplices amb aquesta corba de violència en tots els seus esglaons. Hem de saber 

que serem culpables de complicitat amb els agressors si no actuem sempre i sense concessions, davant cada ocasió i cada grau en que 

apareixen aquestes violències, per normals i insignificants que algunes ens semblin. 

També agraïm a les nostres col·laboradores les traduccions de les frases  a les seves llengües maternes. I a les dones del “Fil del Casal” 

que ens acompanyen avui aquí. Moltes gràcies a totes elles!  

 

PERFORMANCE  

Avui us proposem que participeu activament en aquest acte performatiu de compromís radical contra la violència masclista 

Ara llegirem un text i volem que ens acompanyeu, que poseu el cos i la veu  per cridar amb nosaltres la paraula,  CÒMPLICES, totes les 

vegades que anem descrivint les diferents tipologies de violència masclista 

(Fem un assaig) 

Hem posat en negreta i cursiva els noms de les lectores/traductores, de les diferents frases 
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Denunciem a tota persona que, sentint crits dels veïns i 
veïnes, cops d’un home, plors d’una dona, ...no fa res per 
evitar-ho.  
Perquè no actuar és  ser 
 
CÒMPLICES! 

Isabel Juanes 
Denunciem a toda persona que, oyendo gritos de los vecinos, 
golpes de un hombre, llantos de una mujer, ... no hace nada 
para evitarlo. 
Porque no actuar es ser 
 
CÒMPLICES 

Edel Calderón 
Denunciem a tot aquell que quan, al carrer, a un bar o a 
qualsevol altre indret, veu una parella on cada cop ell crida 
més i més en actitud amenaçadora fins que es pot arribar a 
l’agressió física,  no fa res per aturar aquesta situació.  
Perquè no fer res és ser  
 
CÒMPLICES 
! 

 
Denunciem a todo aquel que cuando, en un bar o en 
cualquier otro lugar, ve una pareja donde cada vez él grita 
más y más en actitud amenazadora hasta que se puede llegar 
a la agresión física, no hace nada para parar esta situación 
Porque no hacer nada es ser  
 
CÒMPLICES! 

Paqui Morales 
Denunciem i reconeixem que, si als llocs de treball, coneixent 
una situació de assetjament sexual no recolzem a la 
companya, serem també culpables de violència.  
Perquè no fer res és ser 
 
CÒMPLECES! 
 

 
 
 
 

ÀRABE:  

نحن نستنكر ونقر بأنه إذا كنا في 

مكان العمل ، ونعرف حالة من 

التحرش الجنسي ، فإننا ال ندعم 

الشريك ، فسنكون أيًضا مذنبين 

 بارتكاب أعمال عنف.

 ألن عدم فعل أي شيء هو أن تكون

 شريك
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Fina Rodríguez 
Denunciem i reconeixem que si, al transport públic, per 
exemple, veient una dona que  fa mostres de incomoditat per 
l’actitud d’un home que té al costat, no fem res al respecte, 
compartirem la culpa amb l’agressor.  
Perquè no fer res és ser  
 
COMPLICES! 

 

Denunciem y reconocemos que si, al transporte público, por 
ejemplo, viendo una mujer que hace muestras de incomodidad 
por la actitud de un hombre que tiene al lado, no hacemos nada 
al respeto, compartiremos la culpa con el agresor. 
Porque no hacer nada es ser 
 

COMPLICES! 

 

Mihoko Ono 
Denunciem a las empreses que no 
tenen plans d’igualtat ni protocols 
d’assetjament sexual,  
perquè són 
 
CÒMPLICES! 

En JAPONÈS: Mihoko Ono 
 
私達は、性差別やセクハラ防止対策のない企業を非難し

ます。 
 

共謀者達よ 

CÒMPLICES! 

En ANGLÈS: Rubina 
 

We denounce companies that 
do not have equality plans or 
sexual harassment protocols  
because they are 

CÒMPLICES! 

 

Alicia Ruzafa 
Denunciem a las empreses que per la mateixa feina paguen 
menys a les dones que als homes.  
Perquè són 
 
CÒMPLICES! 
 
 

 

En URDU ( Pakistán) ); Nassem  

ہم ان کمپنيوں کی مذمت کرتے ہيں جو 

ايک ہی کام کے ليے کم معاوضہ ديتی 

 ہيں۔

 مردوں کے مقابلے عورتوں کو.

 وہ ہيں۔کيونکہ 

 ساتھی
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Rosa Martos 
Denunciem a l’administració de justícia per no formar els seus 
professionals en l’atenció a les víctimes de violència de 
gènere. 
Perquè són 
 
CÒMPLICES! 

 
Denunciem a la administración de justicia por no formar sus 
profesionales en la atención a las víctimas de violencia de 
género. 
Porque son 
 
CÒMPLICES! 

Lupe Bustamante 
Denunciem al govern per permetre i finançar escoles del 
OPUS que segreguen per sexe als nens i les nenes, amb les 
conseqüències discriminatòries que això comporta.  
Perquè són 
 
CÒMPLICES! 

 
Denunciem en el gobierno para permitir y financiar escuelas 
del OPUS que segregan por sexo a los niños y las niñas, con 
las consecuencias discriminatorias que esto comporta.  
Porque son  
 
CÒMPLICES! 

Joana Martínez 
Denunciem al govern per no dedicar recursos a plans de 
igualtat per evitar violències masclistes.  
Perquè són  
 
CÒMPLICES!  

 
Denunciem al gobierno por no dedicar recursos a planes de 
igualdad para evitar violencias machistas. 
Porque son  
 
CÒMPLICES!  

Loli Cuadrado 
Denunciem als estaments religiosos per la no representació de les 
dones al sí de les esglésies, de quasi totes les religions (Catòlica, 
musulmana, judaica..), i per donar-les, en canvi, un paper secundari 
i de subordinació.  
Perquè són  
 
CÒMPLICES! 

 

 
Denunciem a los estamentos religiosos por la no representación 
de las mujeres al sí de las iglesias, de casi todas las religiones 
(Católica, musulmana, judaica..), y para darles, en cambio, un 
papel secundario y de subordinación.  
Porque son 
 
CÒMPLICES! 
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Pepi Sánchez 
Denunciem als governs locals que no dediquen recursos a la 
formació dels seus professionals assistents socials, guàrdia 
urbana ,... en com detectar i tractar a les víctimes de violència 
de gènere. 
Perquè són 
 
CÒMPLICES! 
 

 
Denunciem a los gobiernos locales que no dedican recursos a 
la formación de sus profesionales asistentes sociales, guardia 
urbana ,... en cómo detectar y tratar a las víctimas de 
violencia de género. 
Porque son 
 
CÒMPLICES! 
 

Isabel Crehuet 
Denunciem i senyalem a qui davant qualsevol petit o gran acte 
de violència, gira l’esquena , assegurant que no li competeix 
intervenir, perquè allò és cosa “privada“.  
Perquè no intervenir és ser 
 
COMPLICES! 
 

 
Denunciem  y señalamos a quién ante cualquier pequeño o 
gran acto de violencia, gira la espalda , asegurando que no le 
compite intervenir, porque aquello es cosa “privada“. 
Porque no intervenir es ser 
 
COMPLICES! 
 

Isabel Pérez Edo 
Denunciem i senyalem a tota persona que no reconeix la 
violència estructural, transversal i específica que pateixen les 
dones en els sistemes patriarcals i capitalistes i,  per tant, no 
es sent implicada en la lluita social i col·lectiva contra aquesta 
lacra.  
Perquè el negacionisme els fa 
 
COMPLICES! 
 

 
Denunciem y señalamos a toda persona que no reconoce la 
violencia estructural, transversal y específica que sufren las 
mujeres en los sistemas patriarcales y capitalistas y, por lo 
tanto, no se siente implicada en la lucha social y colectiva 
contra esta lacra.  
Porque el negacionism los hace 
 
COMPLICES! 
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Maika Herrero 
 
Denunciem a qui,  sabent  que el 
nuvi d’una amiga li controla el 
mòbil, o com vesteix, o l’aparta de 
les amigues i amics , no fa res per  
canviar la situació.  
Perquè no fer res és ser 

 
CÒMPLICES! 

 
 

En PUNYABÍ (india) :  Baljinder 
 

ਅਸ ੀਂ ਕਿਸ ੇਅਕਿਹ ੇਕਿਅਿਤ  ਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਿਰਦ ੇ

ਹਾੀਂ ਿੋ, ਇਹ ਿਾਣਦ ੇਹੋਏ ਕਿ ਇੱਿ ਦੋਸਤ ਦਾ 

ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸਦੇ ਸ ੱਲ ਫ੍ੋਨ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੂੰਤਕਰਤ ਿਰ 

ਕਰਹਾ ਹ , ਿਾੀਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਕਿਿੇਂ ਪਕਹਨਣਾ ਹ , ਿਾੀਂ 

ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾੀਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਸਕਿਤ  ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ 

ਲਈ ਿੁਝ ਨਹ ੀਂ ਿਰਦਾ ਹ । 

ਕਿਉ ੀਂਕਿ ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਹ  ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ 
 

En ARMENI (Armenia): 
Antaram i Margarit N 

 

Մենք դատապարտւմ ենք 
նրան, իմանալով որ մեր ընկերւհւ 

փեսացւն կառավարւմ է նրա 

բջջային հեռախոսը, կամ ինչպես 

է հագնվւմ, կամ հեռւ է պահւմ 

նրան ընկերւհիներից և 

ընկերներից, և նա ոչինչ չի անւմ 

իրավիճակը փոխելւ համար: 

Որովհետև ոչինչ չանելը 

նշանակւմ է լինել 
 

ՀԱՆՑԱԿԻՑՆԵՐ! 

 
 

 

I NOSALTRES, AVUI I AQUÍ, VOLEM DECLARAR I ANUNCIAR QUE MAI MÉS VOLEM SER CÒMPLICES D’AQUEST ESCÀNDOL D’INJUSTÍCIA 

SOCIAL QUE SUPOSA QUE MITJA HUMANITAT  ÉS INFERIOR I HA D’ESTAR SOTMESA FINS A LA MORT A L’ALTRA MEITAT. 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, a 20 de novembre de 2021 


