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Editorial

 Dia Internacional de la no violència 
envers les dones

El  25  de  novembre,  és  el  dia  internacional  de 
l’eliminació  de  la  violència  contra  les  dones. 
Aquesta  data  es  va  triar  en  motiu  del  brutal 
assassinat a garrotades de les germanes Mirabal a la 
República Dominicana el 1960. L'artífex de la  mort 
de Minerva, Patria i  Maria Teresa, unes activistes 
polítiques, va ser el dictador Rafael Trujillo. 

El 1981 es va celebrar la Primera Trobada Feminista 
de Llatinoamèrica i del Carib. En aquesta trobada 
les dones van denunciar la  violència de gènere a 
nivell domèstic i la violació i l' assetjament sexual a 
nivell d'estat, incloent la tortura i els abusos soferts 
per presoneres polítiques. També es va triar el 25 
de novembre com a data de la Diada Internacional 
de  la  no  violència  contra  les  Dones  per 
commemorar la mort de les germanes Mirabal.

Sentir és la primera eina que tenim les dones per 
protegir-nos, per identificar les violències i l’abús. 
Escoltar  i  donar  valor  a  allò  que  sentim  és 
important  per  reconèixer-nos  i  poder  saber  que 
podem estar en risc, que el nostre espai, la nostra 
vida, el nostre cos, la nostra creativitat i el nostre 
estar en el món, poden estar en perill. 

Hem de sentir que la nostra vida és a les nostres 
mans, hem de poder viure-la en llibertat. 

A l'institut l'Assemblea d'Estudiants ha volgut retre 
un homenatge a les dones que pateixen i ha volgut 
commemorar   la  diada  contra  la  violència  de 
gènere  enganxant  una  sèrie  de  frases  que  ens 
conviden a reflexionar:

- No vull tenir por a casa.

- Conec els meus drets.

- Mama, no puc seguir fent-me la sorda.

- No se t'acudeixi aixecar-me la mà mai.

- Sóc viva...

Us oferim el 

nostre homenatge 

en forma de poema.
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