
Patria, Minerva i Maria Teresa; conegudes com les
germanes Mirabal, van ser assassinades el 25 de
novembre de 1960 per oposar-se a la dictadura de
República Dominicana. 20 anys més tard, la primera
trobada Feminista Llatinoamericana proclamava el
25N com el Dia Internacional Contra les Violències
Masclistes. 

Fins a data d’avui ja sumen 78 les assassinades a
Espanya aquest 2020, 40 d’elles no reconegudes per
una institució que cataloga la violència de gènere
com a, exclusivament, aquella que és exercida sobre
la dona per la seva parella o exparella. 

Només 32 assassinades de 78 reconegudes des d’unes
institucions que maquillen i intenten reduir la
violència de gènere, com si només es tractés
d’aquella que té lloc a l’àmbit domèstic, com si es
pogués aïllar un cop de la pallissa. 

Invisibilitzar a 40 dones assassinades és violència
institucional.

I condemnar a les dones a confinar-se amb els seus
agressors en temps de pandèmia també és violència.
Perquè ens segueixen assassinant i aquest cop no era
“por ir solas por la calle”.

MANIFEST 25N



Ignorar un discurs i una cultura que idolatren
l’agressor és violencia. 

Convertir la presumpció d’innocència en la impunitat
del maltractador és violència.

Fer-nos creure que les agressions tenen fronteres o
classe és violència.

Que sense una denúncia el nostre testimoni quedi en
mentida és violència.

Que ens diguin de no tornar soles de nit és violència.

Que se’ns demani que callem i que aguantem que els
temps canviïn és violència.

Les agressions masclistes son una violència que ens
travessa a totes i que dia rere dia patim pel simple
fet de ser dones: al carrer, a casa, a les aules, a la
consulta, a les pantalles, de festa... 

Avui ens aturem per recordar aquelles que volen ser
oblidades per una justícia patriarcal que ens trepitja i
ens vol callades. NO CALLAREM!

“NO CALLAREM"



La crisi de la COVID-19 està suposant una retallada
massiva de drets que, com en totes les crisis, paguem
i pagarem les dones. I una reivindicació com la que
suposa el 25N no en queda exempta. De nou, les
institucions demostren ser un constrenyiment i una
trava a tota acció que qüestiona els ciments del
patriarcat.

I contra la violència patriarcal AUTODEFENSA
FEMINISTA!!!

Perquè no és provocació, és RESPOSTA ORGANITZADA!

Avui senyalem tot allò que ens travessa i que
arrosseguem: cops, "piropos", violacions, comentaris,
assetjament, mirades, qüestionaments, pallisses,
censures.

Avui ens aturem per mirar-nos i abraçar el que ens
van dir que era lleig, per recordar-les a totes i
recordar-nos el que ens van fer callar. 

Avui ens aturem per poder cridar de ràbia.

Perquè:

“QUI SEMBRA MISÈRIA
RECULL LA RÀBIA”


