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25 de Novembre: Diada internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i les nenes 
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   “Feminisme: la idea radical que les dones són éssers humans" (Angela Davis) 
 

El 25 de novembre se celebra la diada internacional per a l'eliminació de la violència contra les 
dones i les nenes. Una diada en la qual, dissortadament, encara ens cal visibilitzar les violències 
masclistes, a les quals les dones ens veiem sotmeses cada dia. 
 
Aquest 2018, amb una gran sororitat, ens hem aixecat juntes de nou contra les violències del 
sistema patriarcal: grups de dones reunides en assemblees, en comissions, treballant conjuntament, 
sortint al carrer de manera continuada contra les violències, els estereotips, les estructures socials i 
la justícia patriarcal. Juntes hem dit prou i hem protagonitzat la primera vaga feminista de 24 
hores que afectava tots els àmbits de la vida.  
 
I seguim, perquè ens cal canviar les estructures del 
sistema patriarcal. Perquè cada 25N, en memòria 
de l'assassinat de les germanes Mirabal, encara 
hem de sortir al carrer per lluitar contra les 
violències masclistes en tots els àmbits de la vida 
(domèstic, laboral, polític, social, de les cures, del 
lleure...). Perquè malgrat les legislacions 
internacionals, com ara el Conveni del Consell 
d'Europa sobre la prevenció i lluita contra les 
violències contra les dones (Conveni d'Istanbul), i 
nacionals, com ara la Llei 5/2008 del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, de la qual 
enguany s’ha commemorat el desè aniversari de la 
seva aprovació per part del Parlament, la realitat és 
que encara cal que s’apliquin polítiques feministes 
reals i tangibles.  
 
Perquè contra el capitalisme i el patriarcat encara 
ens cal construir un sindicalisme i una societat 
feminista, ja que ens hi va la vida.  
 
Per tots aquests motius, i molts més, cal sortir al 
carrer el 25N al costat del moviment feminista, i     
FEM UNA CRIDA A PARTICIPAR EN TOTS ELS 
ACTES I MOBILITZACIONS REIVINDICATIUS. 
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