
 

1. Què diu la teva tradició religiosa sobre la violència de gènere? 

La nostra tradició catòlica, l’Evangeli, el Concili Vaticà II, ens ha  ensenyat a estimar, a 
acompanyar, a respectar a l’altre com a nosaltres mateixos, a treballar els valors, a no 
matar, però ens van acostumar al silenci, el silenci es bo, però no per tot. Sovint 
aquestes ensenyances només han estat vàlides en  teoria, però a la pràctica ha estat 
una altra cosa. Començant per l’Església que  moltes vegades ha sigut poc 
transparent i ho ha tapat tot, fins que el missatge del Papa Francesc ha sigut clar i 
contundent, a dit prou i s’ha posat al costat de les víctimes, ha fet un plantejament 
seriós i rigorós, està posant al dia l’Evangeli i la nostra tradició religiosa, doncs la 
societat és canviant, fràgil i vulnerable.  

 

2. Hi ha molts casos on les víctimes decideixen no trencar el silenci, no 
perquè no vulguin, sinó perquè existeix una llei del silenci que els ho 
impedeix. Segons les recomanacions internacionals, és clau crear espais 
segurs. Com ens podríem posicionar públicament en front la violència per 
tal de crear un clima on la víctima es senti segura per poder expressar-
ho?   

El grup del Carmel Ecumènic i Interreligiós de la Comunitat de Carmelites Descalços 
de Badalona es proposa crear un grup d’acollida, un espai segur on les persones que 
pateixen violència de gènere s’atreveixin  a trencar el seu silenci, on es trobin  
acollides, escoltades  i acompanyades, sense jutjar, sense paternalisme, amb 
l’assessorament que calgui. També a denunciar  tot tipus de violència, a passar de les 
situacions globals a les individuals. Davant la seva solitud sobtada, cal donar resposta 
a aquestes persones: restablir la seva dignitat.  

 

3. En alguns casos, les víctimes, quan han trencat el silenci, s’han vist 
aïllades i han patit no només les conseqüències de la violència, sinó 
també la complicitat amb el seu agressor per part de la comunitat. Quines 
actuacions s’estan fent o creus es podrien fer des de la teva comunitat 
per donar suport a les víctimes i a les persones que les recolzen? 

Poder facilitar l’acompanyament espiritual a les persones de diferents religions, 
connectant amb ATDIB (associació taula de diàleg interreligiós de Badalona) que ja 
ofereix el seu servei. 

Creiem important donar formació a les persones que hagin de recolzar a les víctimes 
de violència doncs en aquestes situacions no tota paraula pot ser pronunciada. Així 
preparades, poder restablir la seva confiança davant l’angoixa, inseguretat i aïllament 
que pateixen i fer que tinguin una nova vida.  

 

 

 

 

 

 

 


