
 
Juntes i  diverses som imparables! Sempre feministes! (fragment 
del manifest del 8 de març de 2021) 
 
Els últims anys, pel 8 de març, les feministes de tota Catalunya, com ho han fet les feministes 
d’arreu del mon, hem ocupat els carrers amb les nostres denúncies i reivindicacions per 
construir una societat digna fora del sistema capitalista, heteropatriarcal i colonial. Hem cridat 
reivindicar les cures, la feina assalariada i de consum. Ens hem pogut comptar per milions. 
Les feministes que hem fet aquestes convocatòries vivim per tot el territori (pobles, barris, 
escoles, llars, centres de treball i universitats, entre altres llocs). Som dones amb diversitat 
funcional, amb diversitat sensorial i intel·lectual. Som migrades i racialitzades, gitanes i paies.  
 
Les nostres edats són totes i ens sabem, lesbianes, transgèneres, bisexuals, inter, queer, 
hetero i asexuals. Som les que no hi són. Som les assassinades, som les preses, som les que 
s’han quedat als conflictes armats, a les fronteres, a la mar Mediterrània i a totes les mars. 
Enguany la COVID no ens permetrà visibilitzar-nos juntes i multitudinàries, però no 
renunciarem a prendre els carrers, no tindrem por, estarem en milers i milers de territoris. 
 
L'actual pandèmia del COVID19 amés de la crisi sanitària està agreujant la crisi política, social, 
laboral i de drets civils. Ha intensificat una situació crítica i estructural de desigualtats i 
precarietats, expressades en el conjunt de les nostres vides, i que afecta de manera desigual 
diferents col·lectius.  
 
VOLEM COMUNITATS QUE ACOMPANYIN I TINGUIN CURA DE TOTS ELS CICLES DE 
LES NOSTRES VIDES. Les dones grans, la seva saviesa i suport mereixen tots els drets per 
tal d’assolir un envelliment digne, amb afectes i agraïments.  També volem una societat que 
permeti que les dones joves accedeixin al treball remunerat digne i que puguin desenvolupar 
projectes de vida amb futur. 
 
CONTINUAREM ACTUANT per aconseguir una societat totalment inclusiva per les dones, 
lesbianes i transgèneres, perquè a cap espai de relació social se’ns rebutgi si no tenim 
l’aspecte o la imatge normativa i farem front a qualsevol llei que no reconegui plenament els 
nostres drets. Els feminismes persistirem l’objectiu de fomentar activament la visibilitat i 
l’apoderament de les dones, lesbianes i transgènere. 
Continuarem actuant contra la discriminació de les dones amb diversitat funcional i sensorial 
per tal que se'ns reconegui com actores socials i es valori el que aportem a la societat. Volem 
continuar avançant i no pararem fins aconseguir el reconeixement del que aportem al canvi 
social, a l’enriquiment de la cultura i al creixement en diversitat. Volem aconseguir que les 
ajudes social siguin eines que ens ajudin a assolir l’autonomia i la llibertat per a decidir sobre la 
nostra vida. 
 
La crisi COVID19 també ha posat de manifest l'escassa protecció social d’un sistema de cures i 
sostenibilitat de la vida desvaloritzat a tots els nivells. Aquest sistema és sostingut de forma 
molt majoritària per les dones, tant de manera remunerada com per les tasques naturalitzades 
en l’àmbit de la llar i a nivell comunitari, realitzades amb sobrecàrregues.  
 
DENUNCIEM L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Denunciem la invisibilització i la desvalorització 
dels processos de sosteniment de la vida i dels cicles naturals de la Terra. Som cossos que 
depenem d’altres cossos, que formem part i depenem de la natura, però com sempre, els 
impactes de la crisi socioecològica no són iguals per a totes, i amenaça territoris, rurals i 
urbans, éssers vius i comunitats humanes, especialment, les dones indígenes i els pobles 
originaris. 
 
DENUNCIEM la pèrdua de la sobirania social, política i econòmica, la manca de respecte pels 
DDHH i ambientals, però que a l’ombra destrueix les bases materials que ens permeten viure 
dignament. 
 
DENUNCIEM l’acceleració els fenòmens climàtics extrems com ara les sequeres, els incendis, 
els huracans i les inundacions, amb la consegüent expulsió de pobles sencers, tot ocasionant 



processos migratoris i l’expansió de malalties climàtiques i accentua les desigualtats en l’accés 
als béns naturals i subministraments bàsics, especulant en borsa amb l’aigua o els aliments i 
estenen la pobresa energètica. 
 
VOLEM una educació feminista que sigui interseccional, i no només en el sentit de fer visibles 
totes les diferències, sinó d’estar compromesa amb la superació de les desigualtats que es 
generen a partir d’aquestes diferències. La coeducació, la formació afectivo-sexual i el 
desenvolupament del pensament crític han de ser transversals i presents a totes les etapes 
educatives. 
 
VOLEM ACOMPANYAR LA DIVERSITAT AFECTIVA-SEXUAL, CORPORAL I DE GÈNERE 
A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, per construir rols que trenquin amb els estereotips de 
gènere, que possibilitin l’exploració lliure i el creixement individual i col·lectiu, i que no ens 
obliguin a encaixar en cossos, identitats i sexualitats binàries o normatives. 
 
NO VOLEM SOSTENIR NOSALTRES SOLES LA VIDA. Sentirem la força i l’escalfor que totes 
sumem, cadascuna de nosaltres i en col·lectiu. Sentint la Terra cridar, sabem que tenim la força 
i l’empenta de ser milions per a aconseguir-ho 
 
ENS DECLAREM COMUNITATS D'ACCIÓ I DE RESISTÈNCIA FEMINISTA i CELEBREM 
LES NOSTRES ALIANCES, per sobre de les nostres diferències, per la vida, per la comunitat,  
i per la possibilitat de seguir existint. 
 
És per tot això que compartim aquest 8 de març de 2021 

 
 


