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“8 DE MARÇ DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

 
“Per un futur radicalment feminista“ 

 
És innegable que ens trobem immerses en un nou cicle del moviment feminista a 
nivell mundial. L’aturada internacional de dones proposada pel 8 de març de 2017 ha 

marcat un precedent, implicant a més de 50 països i promovent mesures fins ara 
impensables i altament transformadores. Diferents països han incorporat a l’agenda 
política la justícia reproductiva, la igualtat laboral i la dignitat salarial, la sostenibilitat de 
la vida, i les polítiques feministes s’han escampat arreu com una taca d’oli poderosa i 
lila. 

 
La present mobilització a nivell mundial es troba actualment davant d’un moment 
crucial en què la comunitat internacional, aquest any 2020, celebra el vint-i-cinquè 
aniversari de la Quarta Conferència Mundial de les Dones celebrada a Bejing al 1995 i 
de l’adopció de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, constituint-se per 

part de més de 187 països el programa més visionari per l’apoderament de les 
dones i les nenes en tot el món. Alhora, ens trobem davant el cinquè aniversari dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que posa la igualtat 

de gènere en el centre del desenvolupament sostenible. Ara bé, la realitat que 
ens envolta ens ensenya que encara tenim molt camí per recórrer atès que el 
canvi real és desesperadament lent per a la majoria de dones i nenes del món. 
En el marc d’aquestes commemoracions, i reprenent els eixos d’actuació de Beijing, 
des de les institucions públiques volem construir una societat on tothom pugui gaudir 
dels mateixos drets i oportunitats, on dones i homes rebin idèntic salari per un treball 
d’igual valor, on puguem gaudir d’espais públics i privats lliures de violències, on 
siguem justament reconegudes i representades i existeixi una redistribució sostenible i 
equitativa dels recursos, on els homes i nens no siguin educats en masculinitats 
opressives, i en definitiva, on posem al centre la vida. 
 
Segons l’últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 
23,4% a Catalunya. Mentre que al País Valencià i a les illes suposa un 25,5% i un 
16,33%, respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem de 
dirigir la nostra acció política. 
 
Aquest any, el 8M no només és una data especialment significativa per, com sempre, 
reivindicar solucions a la discriminació masclista encara existent. Ho és a més per 
denunciar que les forces polítiques antifeministes estan en les institucions i 

tenim partits governant, o donant suport a governs i imposant la seva agenda, que 
neguen fins i tot que la violència masclista existeixi, tot i que les dades demostren que 
és la primera causa de mort prematura entre les dones, que el masclisme mata i que 
ha de ser una prioritat política de primer ordre. L'amenaça de la ultradreta 
qüestionant els drets de les dones ha de tenir una resposta contundent als 
carrers. Sense oblidar tampoc que aquestes forces amenacen doblement els 
col·lectius de dones amb més opressió com són les dones LGTBI, les dones 
racialitzades, les dones de classe treballadora amb rendes baixes, les dones amb 
diversitat funcional, etc.  No hi ha punt de retorn, el feminisme és imparable i ha 
demostrat que té una força poderosa i transversal. Les dones hem conquerit espais i 
drets sobre els quals no hi ha opció de replegament. No donarem ni un pas enrere. 
 
Al món local, com sempre, capdavanteres en atendre les necessitats més immediates i 
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palpadores de les realitats quotidianes, hem començat a aplicar mesures radicals. 
 
I, en un moment com l’actual, des dels nostres pobles i ciutats hem d’alçar la veu i 
articular una resposta implacable que sigui capaç de vèncer el seu discurs tòxic ple 
de falsedats, tal com hem fet les dones en altres moments de la història. Perquè 
com deia Simone de Beauvoir ”No oblideu mai que bastarà una crisi política, 
econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. 
Aquests drets mai no es donen per adquirits, heu de romandre vigilants tota la vostra 
vida”. 

 
Som conscients que el repte de redibuixar l’actual sistema social i cultural, que buida 
de continguts un seguit de drets fonamentals, només serà assolible mitjançant 
l’articulació de polítiques transformadores, feministes i interseccionals que 
provinguin i es despleguin al territori a través del diàleg i el treball continuat amb les 
entitats feministes, els moviments socials i la societat civil. 
 
En aquesta mateixa línia, cal que millorem la representació de les dones a les 
institucions catalanes en tots els nivells. 
 
Aquest 8 de març sortim als carrers per celebrar el que hem aconseguit i per reivindicar 
tot el que queda per fer. La igualtat real i efectiva és l'horitzó cap al qual caminem juntes, 
unides i fermes. Existeix una amenaça significativa de reversió dels assoliments 
feministes que tant d'esforç va costar aconseguir. Per això, el 8 de març, estarem al 
costat de les organitzacions feministes i socials per defensar els drets de les dones i 
nenes, la llibertat i la igualtat. 
 
És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè 
volem arribar lluny, però també perquè venim de lluny!!” 
 


