
 
   

  MANIFEST EN REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

25 DE NOVEMBRE 2020 

Des del 1999 cada 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra 

la violència vers les dones. Però la violència que pateixen té una història molt 

més llarga, abasta des de l’inici del sistema patriarcal i s’ha anat estenent a tot 

el món creant la cultura de la violència per raó de gènere. Des de Can Portabella 

volem posar en relleu tot tipus de violència que pateixen. La violència no només 

son els cops. També ho és la escletxa salarial, el sostre de vidre i el biaix 

estructural en la organització de la societat. Ho és la violència obstètrica, la 

sexual, l’assetjament, les amenaces i la comunicació verbal tant en la via pública, 

a l’àrea domèstica, com per via digital.  

El 25 de novembre de l’any 1960 van ser assassinades les tres germanes 

Mirabal. La Minerva, la Patria i la Maria Teresa Mirabal van ser apallissades i 

estrangulades fins la mort per ser tres dones activistes i revolucionàries que 

lluitaven en contra la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo a la República 

Dominicana. Tres dones que sortien del motlle que ens estableix el sistema per 

raó de gènere.  

Aquest crim només va fer que evidenciar l’assetjament, infravaloració i 

invisibilització que viuen les dones pel sol fet de ser-ho. Però també la fortalesa 

i lluita constant des de la sororitat i la cura mútua. És per aquest motiu que es 

commemora el 25-N cada any, per les germanes “mariposas” , sobrenom amb el 

que es coneixia a les Mirabal pel seu moviment polític. D’aquest sobrenom volem 

pensar que la lluita feminista es va estendre, com un efecte papallona, que cada 

cop té més ressò.  

Sent els inicis d’aquesta lluita a Amèrica Llatina volem també reivindicar el 

feminisme com a lluita transversal i interseccional sense oblidar altres 

discriminacions que ens travessen. La racialització i la nacionalitat, el classisme, 

la discapacitat/diversitat funcional, la sexualitat i la identitat de gènere (lgtbifòbia) 

son altres discriminacions que remarquen la pluralitat com a dones. 

 

 

  


