
 

25 DE NOVEMBRE: CONTRA TOTES LES FORMES DE VIOLÈNCIA 

Enguany commemorem el dia contra la violència masclista, contra la violència de gènere. Una xacra 

social que ja porta desenes i desenes de dones mortes a mans dels seus marits, companys o 

excompanys als Països Catalans en el decurs d'aquest any. A l'estat espanyol aquesta xifra s'enfila 

fins a prop de 60 de dones mortes. Una xacra que només té un nom: feminicidi. Molt més enllà de 

les xifres, és la realitat quotidiana d'un sistema patriarcal: Al món, cada 15 segons una dona és 

apallissada; cada 4 minuts és violada; cada any 2 milions i mig de dones i nenes són obligades a 

exercir la prostitució. 

 

Ara bé, tampoc podem oblidar que la violència contra les dones va molt més enllà dels ulls de vellut, 

de les morts i de les violacions. El feminicidi és només la punta d'un iceberg de violències que 

permeten que aquest sistema de terrorisme masclista es perpetuï. És una xacra totalment immersa 

en les estructures del nostre sistema, un problema estructural d'origen sociocultural. I és que les 

mirades, els comentaris, les situacions incòmodes en els llocs de treball, les bromes sexistes, la por 

d'anar sola pel carrer o els suposats cànons de bellesa no són més que la violència invisibilitzada 

que es perpetua, que agafa noves formes per tal d'adaptar-se i que sotmet i nega la plena llibertat 

i sobirania sobre els nostres cossos i vides. Seguir negant-ho no és més que una manera de tapar-

se els ulls davant una realitat quotidiana, davant una violència estructural i acceptada que passa 

desapercebuda. Són mecanismes normalitzats i tolerats, però que van minvant l'autoestima de les 

dones i que ens releguen a una segona posició.   

I també és violència la precarització de les nostres vides. És ben evident que la crisi social i 

econòmica en la que fa anys que estem immersos té rostre de dona. I és que les dones realitzem 

doble treball: el treball remunerat i el treball de cures, aquella feina que realitzem en l'àmbit 

domèstic i que no se'ns reconeix en cap espai. Les retallades en ajudes a la dependència o en ajuts 

socials no fan més que precaritzar i feminitzar la pobresa de manera encara més extrema. 

 

Així doncs, contra la por i per la plena sobirania sobre els nostres cossos i vides només ens queda 

un camí: l'autoorganització i la lluita, la trobada i creació d'espais comuns, la conscienciació i 

l'educació com a úniques vies per abolir i exterminar aquest sistema patriarcal que ens oprimeix 

com a dones i com a nenes i que ens condemna a una vida de precarietat i de submissió, de jou 

masclista, de feminicidi. I per això diem prou i lluitem per fer visibles totes i cada una de les formes 

de violència que com a dones patim. 

Perquè som tres voltes rebels! 


