
NI UNA SOLA MÉS 
Des que tinc memòria, sé que la meva família no era igual a les altres, teníem 
problemes, però no eren econòmics ni res d'això. La mare sempre s'encarregava de 
tot, perquè el pare mai estava a casa, sempre arribava tard, begut, desorientat. Mai 
parlava amb nosaltres, i les poques vegades que ho feia eren cridant i fent baralla a 
la mare i a mi per coses com no apagar els llums en sortir de l'habitació o que la 
roba que volia estiguis rentant-se. A les nits, els hi sentia cridar i barallar-se entre 
ells, la mare tenia raó la majoria de vegades, però el pare havia de tenir l'última 
paraula SEMPRE. 
Era més gran, quan vaig començar a informar-me per internet a sobre si el que feia 
el pare era normal. La mare em deixava setmanes a casa dels cosins, i mai sortíem 
al carrer, només per anar a comprar el menjar. Per internet sempre sortia que això 
que passava era violència de gènera, però era impossible que estiguis passant això. 
Fins que un dia a les notícies parlaven sobre això, deien totes les coses que feia el 
pare a la mare, menys una, violència física, això no ho havia vist mai del pare cap a 
la mare, per això vaig ignorar-les. 
 
Ara si, aquella nit, la mare va començar a cridar, vaig anar corrents cap a l'habitació, 
el que vaig veure no podia ser veritat..... El pare pegant a la mare. Vaig sortir 
corrents al menjador per veure que és el que podia fer. Des que aquella nit, era 
sempre, ara sí que hi havia violència física. Ara ja sabia el que podia fer. 
 
Vaig crear comptes d'internet sobre la violència de gènera, en qüestió d'un mes, ja 
tenia milers de seguidors. Un dia, vaig parlar amb la mare sobre el que podíem fer 
davant d'aquest cas. Podíem anar a denunciar a la policia, però això a ella li feia por 
per el que podia fer el pare si s'adonava que havia anat a denunciar-li. No podia 
veure més la mare com estava. Em vaig armar de valor, i jo soleta vaig trucar a la 
policia en nom de la meva mare. La policia va dir, que hi havia moltíssimes dones en 
aquest cas, que la denúncia havia de ser presencialment, això va destruir els meus 
plans. Vaig tornar a fer manifestacions, publicacions, etc… Però ja no era suficient. 
Un dia, la mare va venir corrents a mi, convençuda de tot, pregant-me que la portes 
a denunciar. 
Així va ser, li van donar tota la raó a la mare i a mi, el pare va tenir cinc anys de 
presó, en aquell tot temps, vam anar a l'altra punta del país. 
Tot va millorar, jo tenia amics, la mare parella… Això a nosaltres ens va donar per 
reflexionar, per intentar a ser millors persones. Ja sabíem el que de veritat passava 
en algunes famílies. Ara l'únic que importava, era ajudar a totes aquelles dones que 
estaven patint el que vam patir nosaltres dues, aquell tipus de violència de gènera. 
 
 
 
 
 



Avui dia, més d'un milió de dones pateixen VIOLÈNCIA DE GENERE, un cas que es 
pot donar tan física, com psicològicament. Aixequem les mans totes aquelles que 
esteu en contra de tot això, aixequeu les mans totes les que han pateix la pitjor 
situació que es pot viure. AVUI PER A TU, DEMÀ PER A ELLES. 
 
 
 
 


