
 

 
 
PROPOSICIÓ DE L’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA CAMPANYA “NO 
EREN BRUIXES, EREN DONES” DE LA REVISTA SÀPIENS 

Manifest “No eren bruixes, eres dones” 

La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les 
dones han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en una societat 
impregnada per la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort 
i destrucció, i se les va tractar com a membres d'una organització criminal liderada 
pel mateix diable.  

La base per acusar-les era la mentida i la manera de forçar-les a confessar aquests 
crims inversemblants eren les tortures més terribles. Contra aquestes dones, el 
poder es va saltar les pròpies lleis i les va jutjar sense cap garantia processal. 
Aquelles dones van ser el boc expiatori d'una societat convençuda de l’origen 
malèfic de les seves desgràcies i disposada a buscar-ne les culpables i assenyalar-
les. 

Catalunya va ser un dels llocs d’Europa on més dones van ser acusades de 
bruixeria. Recentment, s’ha recuperat el nom de més de set-centes dones que, entre 
els segles XV i XVIII, van ser torturades i executades a la forca. Dones immigrades, 
dones pobres, dones guaridores, dones conflictives, dones vídues... Totes elles 
estigmatitzades i assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a “bruixes i 
metzineres”. 

Per tot aquest cúmul d'injustícies, ens proposem impulsar un acte de justícia 
històrica, en la línia de les iniciatives que han sorgit en altres indrets, com Escòcia, 
Suïssa o Noruega, amb els objectius següents:  

• Recuperar la memòria d’aquelles dones innocents sense prejudicis ni 
falsedats.  

• Promoure'n la reparació i dignificar-les per mitjà d’actes de desgreuge per tot 
el territori. 

• Reivindicar totes les dones que han estat reprimides al llarg de la història. 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell al manifest de la 
Campanya “No eren bruixes, eren dones”  
 
SEGON.- Donar trasllat de la seva aprovació a la Revista Sàpiens 
 
 
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 

L’alcaldessa, 

 

Marta Farrés Falgueras 
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