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La Federació Catalana de Futbol  dona el  seu suport  al  Manifest  Institucional  de la

Generalitat de Catalunya, en la commemoració del 25 de novembre, dia internacional

per erradicar la violència de gènere.

El Consell Català de l’Esport, un any més, promou el Manifest Institucional i del Món de

l’Esport amb motiu del Dia Mundial per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones,

que té lloc el 25 de novembre. La seva difusió forma part de les actuacions emmarcades

en el  ‘Programa Dones i  Esports’,  de la  Generalitat  de Catalunya.  La campanya de

difusió del Manifest vol arribar al màxim d’entitats esportives de tot Catalunya, perquè

facin la lectura pública en activitats esportives d’àmbit federat, docent o universitari, de

competició o de lleure, entre el 15 i el 30 de novembre.

Per  aquest  motiu,  la  Federació  Catalana  de  Futbol  s’adhereix  al  Manifest,  amb  la

voluntat de refermar el seu ferm compromís per eradicar les violències masclistes, i de

sensibilització  amb  l’ànim  d’avançar  en  el  seu  abordatge.  Alhora,  es  tracta  d’una

reivindicació  per  tal  que es  rebutgi  tot  tipus  d’agressió,  verbal  o  física,  alhora  que

s’identifiquin i es denuncïin, molt especialment aquelles que afecten les dones i els seus

fills i filles.

Des del món del futbol,  futbol sala i  l’esport català,  s’exigeix tolerància zero, davant

qualsevol  actitud sexista,  i  davant  els  agressors  masclistes  s’exterioritza el  crit  més
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unànime i conscient, per aturar-les i condemnar-les.

Per adherir-vos al Manifest Institucional i del Món de l’Esport, podeu fer clic AQUÍ. A

més, per donar difusió al missatge a través de les xarxes socials, la Generalitat proposa la

utilització de les etiquetes #EsportSegur i #25N, per donar-hi la màxima visibilitat.
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