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Des de la taula de Feminismes i LGTBI del Districte de 
Nou Barris, volem commemorar el Dia Internacional de 
les Dones. I ho farem sota una altra mirada, la de les do-
nes que realitzem activitats per al manteniment de la 
vida i la salut d’altres; això són les CURES.
Sovint poc, mal o gens remunerades, moltes vegades 
relegades a l’àmbit de la llar i al professional, i des de fa 
segles invisibilitzades, sense drets ni horaris.
D’ençà que naixem fins al dia de la nostra mort, ens ca-
len les cures. No és una opció, és una necessitat.
Sota la paraula cures s’inclou la neteja, administrar la 
llar, la cura de les mares i dels pares, de les filles i fills, 
de les netes i  nets, o sigui de tota la família en general, a 
més de les persones grans, amigues i amics, etc., i sem-
pre assignades a les dones.
Però qui cuida aquestes dones que cuiden? Ningú, per-
què la desigualtat de gènere en el repartiment d’aques-
tes tasques fa que la qualitat de vida de les dones sigui 
precària i, moltes vegades, amb conseqüències greus 
com la de no tenir una pensió al final dels seus dies, no 
tenir una vida pròpia, ni cuidar-nos a nosaltres mateixes.
El percentatge que dediquen els homes a les cures és 
d’un 16%, enfront del 84% que hi dediquem les  dones 
(dades de la Fundació Surt).
Aquestes dones, sense reconeixement econòmic ni so-
cial, estan amb la creença que fan un treball secundari, 
quan en realitat les cures és el que permet dur a terme 
una vida humanament sostenible.
Per això, des d’aquí, en el Dia Internacional de les Do-
nes,  demanem que les cures estiguin al centre de la 
vida i que siguin un treball de necessitat social, ofert 
des de l’àmbit públic i en condicions d’equitat i qualitat.
No oblidem que:
LES CURES SÓN NECESSÀRIES PER A TOTHOM!
ELS HOMES S’HAN DE FER RESPONSABLES I 
CONSCIENTS DE LA SEVA IMPORTÀNCIA!
LES DONES SOSTENIM LA VIDA!


