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Un any més, dones, bolleres i trans d’arreu hem sortit al carrer a reclamar i 
defensar els nostres drets socials, polítics i econòmics i a reivindicar equitat entre 
gèneres. Des de fa uns anys, el 8 de Març, dia internacional de la Dona 
Treballadora, s’ha convertit en un dia de visibilització i lluita, d’apoderament i 
sororitat, de treball i de consciència col·lectiva; però ens queda molta lluita per 
endavant.  
 

Avui doncs, reivindiquem la doble opressió que ens suposa el sistema patriarcal 
i capitalista. Ens enfrontem a una doble jornada laboral per la divisió del treball 
segons el gènere, fet essencial per al sosteniment del capitalisme: tenir cura de 
la llar i de la família també és treballar, i aquest sistema mai ha tingut en compte 
aquesta tasca. Parlem de la bretxa salarial (del 23% al nostre país), la 
precarització laboral, la vulneració dels drets econòmics, el sostre de vidre, les 
feines marcades per la incertesa, la temporalitat, els salaris miserables i les 
jornades parcials no desitjades. I tot això, combinat amb les tasques de cures.  
Lluitem per la dignificació dels treballs, tant els remunerats com els de cures. Cal 
donar visibilitat al treball domèstic no remunerat, que no es cotitza, que no té cap 
mena de prestació social ni es valora socialment quan es fa de manera 
professional. S’ha de prendre consciència de que cal una responsabilitat 
col·lectiva real en les tasques de cures i, alhora, reivindicar el dret al temps 
personal de les dones, que desapareix intentant combinar la feina professional i 
la domèstica. 
La precarietat laboral que vivim les dones s’agreuja per a moltes de nosaltres pel 
fet de ser migrada i estar racialitzada, tenir més edat, tenir una diversitat funcional 
o una neurodivergencia i/o tenir una imatge allunyada de la normativa 
estereotipada. La lluita feminista ha de ser interseccional i cal lluitar contra totes 
les opressions: el patriarcat, el capitalisme, la LGTBIfòbia, el capacitisme, el 
racisme, l’europeisme, la xenofòbia, el classisme… Totes. 
 

La violència masclista és present en el dia a dia de les dones, bolleres i trans. 
Aquestes violències són tant físiques com psicològiques i tenen com a resultat 
un llarg nombre de feminicidis. L’any 2019 es van registrar 36 feminicidis a la 
regió dels Països Catalans i 99 en tot l’Estat Espanyol, mentre que en aquest 
2020 ja són 22 les dones assassinades. És per això que volem denunciar 
qualsevol tipus de violència masclista, no sols la visible, també la que no l’és. 
Denunciem qualsevol agressió per motius d’orientació i/o identitat sexual. Volem 
gaudir del nostre dret a viure una vida lliure de violències masclistes. Assenyalem 
i denunciem la violència sexual del nostre cos. Molt sovint som llegides i 
qüestionades pel nostre físic abans que per les nostres capacitats com a 
persona; Ens veiem constantment interpretades com a un objecte de desig, i ens 
manifestem fermes contra aquesta idea que ens treu de l’acceptació natural 
d’aquest, intentant arribar a un cànon de bellesa imposat pel sistema lluny de la 
nostra realitat. Som diverses, tenim cossos diversos i tots són extraordinàriament 
bonics. I sobretot, som molt més que un cos. 
 

Apostem per una transformació total de la societat i del sistema i reclamem una 
educació pública, laica, inclusiva i feminista, sense valors heteropatriarcals ni 



colonialistes. Que faci créixer lliures a la mainada. Cal educar els nostres infants 
en els valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la 
perspectiva de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat. És 
imprescindible. 
 

Encara ara, aquí a Calaf, molts cops ens hem de veure justificant la lluita 
feminista. El feminisme és simplement la idea radical de que les dones som 
éssers humans. I en aquesta lluita d’un col·lectiu operés, hi hem sumat altres 
lluites d’opressions diverses, fent-nos més coherents i més fortes, per aconseguir 
la igualtat. Som persones totes, diverses, però persones. I la transversalitat del 
moviment feminista ens ajudarà a aconseguir aquest objectiu de igualtat. 
 

Sumem energies en aquesta lluita, ens farà avançar cap a una societat més 
justa. Tal i com ho van fer les nostres predecessores, fem-ho nosaltres. Per elles 
i per les noves generacions. 
 


