
MANIFEST 8 MARÇ CONSELL DONES EIXAMPLE 
 
 
 
Avui ens reunim en motiu d’un dia assenyalat, el 8 de març, 
dia internacional de les dones. I del feminisme. Quan parlem 
de “dones” no només ens referim a tenir una visió femenina 
del món, sinó sobretot una visió feminista que ens permet 
veure a través d’unes ulleres violeta, les desigualtats que 
pateixen les dones pel sol fet de ser dones.  
 
“El feminisme és la idea radical que sosté que les dones som 
persones”, deia Angela Davis. I els feminismes no només 
s’ocupen de les opressions que reben les dones, també són la 
idea radical i solidària de que “si toquen a una ens toquen a 
totes”; a totes les persones oprimides.  
 
El feminisme té un avantatge molt important: amplia la mirada i 
contempla les desigualtats des d’una òptica transversal. 
Perquè a més de la lluita contra les violències masclistes, la 
lluita pel dret al propi cos, la lluita contra l’heteropatriarcat i la 
LGTBIfòbia, la lluita pel respecte a les diversitats sexuals i de 
gènere, o per la visibilització de les tasques reproductives i de 
cura, el feminisme també és interseccional, abarca la lluita 
contra el racisme i la xenofòbia, la lluita ecologista, la lluita 
pels drets humans, per unes condicions laborals dignes, la 
lluita contra les desigualtats, o el clam per obrir fronteres i 
perquè cap persona sigui considerada il·legal.  
 
La força i la capacitat d’arribar a aquestes lluites globals ens 
ve de les nostres lluites més quotidianes. Pensem globalment i 
actuem localment començant per cada una de nosaltres 
mateixes, pel nostre dia a dia, pels nostres carrers i els 
nostres barris. Només així podem transformar el nostre entorn 
més immediat. Amb tot arreu on decidim participar i dedicar el 
nostre temps: en associacions de veïns i veïnes, grups de 
dones, voluntariat, entitats.  
 
 



Entitats, el pal de paller de la lluita diària als barris. Entitats 
formades per dones, que dediquem el nostre temps a construir 
un entorn millor per a totes, que coneixem les seves veïnes, 
que teixim xarxes de confiança, que ens donem suport mutu i 
que treballem per continuar assolint els reptes que encara ens 
queden i celebrem els que ja han assolit. Què faríem sense les 
entitats!  
 
Des del Consell de les Dones de l’Eixample i les entitats que 
l’hi donem vida aquest 8 de març ens unim i alcem la veu per 
reivindicar aquesta lluita global pels drets de totes les dones i 
de totes les persones oprimides, i aquesta lluita local pel bon 
viure als nostres barris.  
 
Us convidem doncs a sumar-vos a aquest manifest i a totes 
aquestes causes, a formar part d’associacions i grups de 
dones, a treballar col·lectivament per seguir transformant les 
nostres vides perquè esdevinguin més justes, més feministes 
i, per tant, més lliures! 
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