
25 de novembre 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LA DONA 

El dia 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de l’ONU declarà el 25 
de novembre com el Dia internacional de la eliminació de la violència contra 
les dones i invità als governs, les organitzacions  internacionals i a les 
organitzacions no governamentals a que organitzin aquell dia activitats 
dirigides a sensibilitzar a l’opinió pública pel que fa al problema de la 
violència contra la dona. 

Per què el 25 de novembre? 

La data fou triada en commemoració pel brutal assassinat el 1960 de les 
tres germanes Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana, per 
ordre del dictador Rafael Trujillo. 

Qui són les germanes Mirabal? 

Patria, Minerva, Maria Teresa i Dedé Mirabal eren quatre germanes de 
família benestant, amb idees democràtiques. 

En un ball, Minerva Mirabal, va ser festejada pel senyor Trujillo, segons 
expliquen, el seu refús i el seu menyspreu així com la seva activa 
participació en l’oposició al règim de Trujillo va comportar que el dictador es 
revengés en tota la família. 

El pare fou empresonat i maltractat, els marits respectius també van 
formar part de l’oposició i van ser empresonats. Elles també van ser a la 
presó en alguna ocasió. 

Quan tornaven de visitar els marits empresonats, les van detenir en un 
indret solitari i les van assassinar per ordre del govern  simulant un 
accident a elles i al xòfer, a excepció de Dedé que es va quedar a casa amb 
la mare. L’any següent va ser assassinat Trujillo. 

Sobre la història de les germanes Mirabal va escriure una novel.la Julia 
Álvarez, En el tiempo de la mariposas, que va ser portada al cinema amb 
Salma Hayek. Això de mariposas ve del fet que aquest era el sobrenom de  



Minerva en el seu treball clandestí en contra de la dictadura dominicana. 

Vargas Llosa té un llibre sobre l’època de Trujillo, La fiesta del chivo i 
també Vázquez Montalban la va evocar a Galíndez, sobre el delegat en l’exili 
del govern basc segrestat per gent de Trujillo a Nova York, i assassinat a la 
República Dominicana 

 

 

 

 

                                  

 


