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Cada 8 de març, Dia Internacional de les Dones, centenars de pobles i ciutats de tot el  
mon alcem les nostres veus contra la discriminacio vers les dones, per reclamar igualtat 
real i efectiva entre homes i dones, i per recordar que els nostres drets socials, politics i  
economics son innegociables.

Les dones representem la meitat de la poblacio. Som i hem sigut agents actives en la 
construccio de la nostra societat i no ens podem pas conformar amb la idea que la nostra 
historia i les lluites feministes quedin relegades a uns capitols al final dels llibres o que ni 
en formem part.

Per això, avui i tots els dies de l’any, exigim el dret a decidir-ho tot: sobre el nostre cos, el 
nostre projecte vital,  la  nostra educació,  la nostra sexualitat,  quin ús fem del  temps 
lliure...; en definitiva, el nostre present i el nostre futur.

És en aquestes reivindicacions que el feminisme es converteix en un moviment social 
transformador  per  a  tota  la  ciutadania,  perquè̀  ens  ajuda  a  entendre  que  totes  les 
discriminacions que patim son degudes a un sistema patriarcal que porta el masclisme 
en el seu ADN.

Aquesta discriminació de base que patim les dones pel fet de ser dones, es pot agreujar i 
molt, quan afegim les variants de raça, gènere, orientació sexual, classe social, etc. Dins 
de  l'univers  de  les  dones,  n'hi  ha  moltes  que  són  doblement  i  fins  i  tot  triplement 
discriminades.  I  dins  d'aquest  univers  de  dones  que  pateixen  una  doble  o  triple 
discriminació es troben les dones trans. Cal protegir els drets de totes elles i lluitar contra 
la discriminació que poden arribar a patir no només pel seu gènere, sinó per no complir  
amb  una  quantitat  d'estereotips  socials  que  les  exposa  a  una  situació  de  major 
vulnerabilitat.

El feminisme ha anat assolint protagonisme i força en els diferents àmbits de les nostres 
vides, per la seva gran capacitat transformadora i per l’impacte que té per a milions de 
persones d’arreu del mon, i no solament per a les dones. El reconeixement de la plena 
igualtat  i  de  la  justicia,  i  la  defensa  dels  nostres  drets  des  d’una  visió  àmplia  i 
fonamentada en moltes aliances, fan que sigui un moviment transversal i divers.

Per això el 2018 va ser l’any feminista per excel·lència, un any en què milers de dones 
de diverses edats, procedències i classes socials vam sortir al carrer per dir ben alt: 
“Prou! Volem unes vides lliures, dignes i iguals”. I ho vam fer a la nostra manera: alegres, 
apoderades, combatives, diverses i, sobretot, juntes!

Perquè̀ les dones hem teixit aliances al llarg de la historia: aliances per transformar, per 
qüestionar, per articular i enfortir la nostra societat més enllà̀ dels origens i les fronteres. I 
aquestes xarxes de solidaritat van facilitar que la igualtat de gènere irrompés en l’agenda 
politica i en les institucions. I aquestes dones valentes van iniciar un llarg cami ́de lluites i 
reivindicacions que encara continuen vigents en ple s. XXI.
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Avui, el 2019, continuem reivindicant una societat igualitària, justa i lliure. Volem el mateix 
sou  per  la  mateixa  feina.  Volem  que  els  moviments  com  el  #MeToo  no  hagin  de 
reaparèixer perquè̀ encara hi ha homes que creuen que les dones som mers objectes 
sexuals. No volem que cap dona torni a ser assetjada, violada o assassinada pel simple 
fet d’haver nascut dona, perquè̀ la violència és responsabilitat de qui l’exerceix. Volem un 
sistema judicial que ens protegeixi i no ens culpabilitzi...

En definitiva, volem ser ciutadanes de ple dret i poder viure en ciutats i pobles lliures 
d’opressions i violències masclistes.

Per això, aquest any, des del Consell de les Dones de Sant Feliu de Llobregat, tornem a 
donar suport a la vaga feminista prevista per al 8 de març: una vaga laboral, de consum i 
de  cures,  en  què  cridem  a  participar,  per  tal  d’omplir  els  carrers  i  les  places  de 
reivindicacions feministes: “Si les dones parem, es para el mon!”.

Reivindiquem, un any més, des de totes les institucions, tots els agents socials i tota la 
ciutadania, un compromis ferm per avançar cap a una societat en què dones i homes 
puguem participar en igualtat de condicions en totes aquelles decisions que ens afecten. 
I ho fem ocupant l’espai públic i posant la vida al centre de les prioritats polítiques i  
socials.

Per  un Sant  Feliu  i  un  món plens  de dones lliures  i  de  vides  dignes!  NI  UN PAS 
ENRERE!!!!
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