
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25N 

 

El 25 de novembre es commemora la lluita contra les violències masclistes. El 25 de novembre 

de 1960 tres germanes dominicanes, la Patria, la Minerva i la Maria Teresa Mirabal, van ser 

cruelment assassinades per la seva oposició al règim dictatorial de Trujillo a República 

Dominicana. El feminicidi de les germanes Mirabal és una mostra més de la voluntat del 

sistema patriarcal de fer callar les dones que es rebel·len, que lluiten pels seus drets i de les 

seves germanes, un sistema que ens vol submises però que ens trobarà combatives. 

Avui, a casa nostra i arreu, continuem lluitant per l’eradicació de les violències contra les 

dones. Unes violències que tenen diferents vessants, l’assetjament al carrer, la bretxa salarial, 

l’agressió sexual, la mort a mans d’homes, en són només una mostra però el que tenen en 

comú és que les patim les dones pel fet de ser dones, per res més. Aquesta xacra ens 

interpel·la a tots i totes, cap dona està lliure de patir violència en algun moment de la seva vida 

atès que és una qüestió estructural, basada en el sistema patriarcal que ens educa i envolta.  

Un sistema en què hi ha sectors polítics i socials que pretenen invisibilitzar la violència de 

gènere, un sistema que permet aquesta violència i que perviu gràcies a la marginació de la 

meitat de la població, les dones. Un sistema que només serà derrotat amb més feminisme.  

Des del districte de Sant Martí, volem manifestar el nostre absolut refús a qualsevol tipus de 

violència vers les dones, així com els discursos que les neguen.  Ens volem afegir a la lluita 

contra totes les violències contra les dones, especialment contra les violències sexuals.  

Diàriament tenim coneixement de noves agressions sexuals i aquesta és una qüestió que no 

podem obviar, hem de posar-li nom, parlar-ne i, sobretot, actuar contra els agressors i 

acompanyar les supervivents. 

Les dones del districte de Sant Martí també ens alcem contra les violències masclistes i, en 

aquest sentit, el passat 21 de novembre, el Consell de les Dones del Districte va aprovar per 

unanimitat adherir-se al manifest unitari de Ciutat. 

 

En aquest sentit, el districte de Sant Martí proposa: 

1. Visibilitzar i assenyalar les violències masclistes, especialment les sexuals. 

2. Acompanyar i donar suport a les víctimes de la violència masclisme, tot exigint un 

augment pressupostari pels serveis i entitats que les donen suport.  

3. Prevenir les conductes masclistes que facilita el sistema patriarcal actual i treballar per 

erradicar l’imaginari col·lectiu sobre els rols de gènere, fent especial èmfasi en la 

coeducació. 

4. Adherir-nos al manifest unitari de ciutat en commemoració del 25N, tal i com va 

acordar el consell de dones del Districte de Sant Martí.  

 

El present és feminista i la sororitat la nostra millor arma! 
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