
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 

En el dia 8 de març, Dia internacional de les Dones, les dones del districte de Sant Martí volem 
manifestar-nos en defensa dels nostres drets i de la lluita feminista. En aquest sentit, el dia 4 
de febrer de 2020, en el Consell de les Dones del Districte de Sant Martí es va aprovar per 
unanimitat el següent manifest, en commemoració del 8M. 

Aquest 2020, només en el mes de gener van ser assassinades 7 dones a mans de les seves 
parelles o exparelles i una nena de 3 anys va morir a mans del seu pare. En aquests moments, 
en què hi ha discursos negacionistes, la realitat ens colpeja de nou, dia a dia, amb assassinats, 
agressions físiques, verbals, sexuals, amb discriminació en l’àmbit laboral, en les nostres 
relacions diàries, entre d’altres, per l’únic fet de ser dona. 

En el marc d’aquesta data assenyalada, volem fer especial atenció a la interseccionalitat entre 
gènere i origen. Darrerament estan renaixent amb força discursos que assenyalen l’origen 
d’alguns dels agressors però que volen obviar l’únic factor comú que no és altre que el sistema 
patriarcal que ens assenyala, discrimina i mata per ser dones. En aquest mateix sentit, les 
dones migrades, a més, pateixen una doble discriminació: d’origen i gènere, pel que emplacem 
les institucions a donar-los suport sigui quina sigui la seva situació administrativa. 

Si volem canviar aquesta dinàmica no només hem d’assenyalar els culpables i recolzar les 
víctimes, supervivents i el seu entorn, sinó que hem d’anar a l’origen i fer especial èmfasi en la 
defensa d’una educació en perspectiva de gènere que treballi amb els infants i les seves 
famílies en la deconstrucció dels rols de gènere, cosa que implica el sistema patriarcal i facilitar-
los eines que promoguin una societat amb relacions igualitàries, lluny dels estereotips de 
gènere i l’amor romàntic. El nostre jovent ha de créixer amb la seguretat que seran tractades 
iguals sigui quin sigui el seu gènere i que les seves relacions afectivo-sexuals han de basar-se 
en el respecte mutu i la llibertat de cadascú. 

Els barris de Sant Martí som uns barris d’acollida i sensibilitzats contra la violència i la 
discriminació i les seves veïnes i veïns no ens volem callar davant aquests discursos que neguen 
la realitat de l’emergència feminista i, avui i sempre, ens alcem en defensa dels nostres drets i 
llibertats. És per això que les dones i entitats feministes del districte de Sant Martí organitzem 
diferents actes i activitats al voltant del 8 de Març, als quals us convidem a participar 
activament, i ens adherim de nou a la vaga feminista internacional de 8 de març. 

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament 
Orgànic Municipal, el Districte de Sant Marti vol manifestar el seu posicionament i aprovar la 
següent Declaració Institucional: 

1) Que es posi en valor el treball domèstic i de cures que fem les dones, ja sigui en 
l'àmbit personal com laboral, un treball imprescindible per al sosteniment de la 
societat. Per tot plegat exigim que deixi de ser gratuït, mal pagat o subjecte de 
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l’economia submergida. D'altra banda, reclamem una redistribució equitativa 
d’aquest tipus de tasques perquè no recaiguin exclusivament en les dones. 

2) Que no acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni a cobrar menys 
que els homes per la mateixa feina. A dia d'avui, encara lluitem contra la 
precarietat laboral, una precarietat que s'agreuja sovint pel fet de tenir més edat, 
ser migrada, estar racialitzada, tenir diversitat funcional o una imatge allunyada 
de la normativitat. També cal lluitar contra els sostres de vidre, contra els pitjors 
càrrecs dintre de les empreses, contra l’assetjament sexual en l’àmbit laboral i 
perquè les dones deixem d'encapçalar les llistes de l'atur. 

3) Que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb 
dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida: 
l’embaràs o les cures no poden ser objecte ni d’acomiadament ni de marginació 
laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni professionals. 

4) Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més pensions de misèria 
que ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la cotitularitat de les 
pensions i que el temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat al 
camp, sigui reconegut en el càlcul de les pensions. 

5) Que hem de ser lliures i volem decidir sobre les nostres vides i els nostres cossos. 
Prou de cosificar-nos, d'imposar-nos uns cànons estètics, de ser utilitzades com a 
reclam, de patologitzar els nostres processos i de decidir si hem de ser o no ser 
mares. Volem cobertura gratuïta per a l'avortament: nosaltres parim, nosaltres 
decidim. 

6) Una educació pública, laica, feminista, lliure de valors heteropatriarcals i 
imperialistes i que trenqui amb els rols i estereotips de gènere imposats des de 
l'etapa infantil. Volem ser formades en la diversitat, i construir les nostres 
identitats sexuals i de gènere sense pors ni complexos. 

7) Posar en valor el protagonisme de les dones i de les seves lluites, així com 
mantenir el record de les que ja no hi són. Volem que les dones lluitadores dels 
nostres barris tinguin més presència als nostres carrers. Prou d'estar 
invisibilitzades als llibres i els relats d’història de la nostra ciutat! 

8) Que l’estat desenvolupi polítiques reals i efectives contra la violència masclista i 
no meres declaracions d'intencions. En aquest mateix sentit, reclamem el 
compromís de rebutjar i condemnar aquells discursos polítics que emparen el 
masclisme i neguen la realitat de desigualtat i perill en què vivim les dones per 
l’únic motiu de ser-ho. Volem ser lliures i no valentes. Estem fartes de no poder 
caminar amb seguretat pel fet de ser dones. La nit també és nostra i volem 
poder gaudir-la sense por i sense el risc de ser agredides, assetjades i violades. 
Estem fartes de les manades i d’un sistema judicial que empara els agressors i 
que, lluny d’apoderar les víctimes i supervivents, contribueix a revictimitzar-les. 
És necessària la formació en perspectiva de gènere en aquest àmbit així com una 



 

 

revisió de les lleis que no donen resposta a la conjuntura actual. No en volem ni 
una menys!! 

Tenim clar que aquesta lluita serà llarga però no defallirem. 
ENS VOLEM VIVES, COMBATIVES i JUNTES! VISCA LA LLUITA FEMINISTA! 

Consell de les Dones de Sant Martí, 4 de febrer de 2020 

 


