
 

Manifest 8 de març 2016 

Les dones de Sant Martí volem manifestar : 

Que diferents grups de dones, tallers de dones i gènere, diverses associacions i 

entitats de dones del districte  estem aquí totes plegades per celebrar el “ Vuit 

de Març”,  dia  internacional de les dones . 

Conjuntament volem manifestar, denunciar i exigir: 

 Una conciliació familiar que sigui real , que puguem treballar i tenir 

cura dels nostres fills i filles sense el risc de perdre la salut , la feina o 

les dues coses. 

 Que el treball de cura deixi d’ésser només treball de dones i  se li 

doni el valor que té. Perquè sense aquest treball que hem fet i fem 

les dones, la nostra societat no hagués pogut, ni podria, avançar. 

 Volem tenir dret a decidir lliurement sobre el nostre cos, cada any 

moren al mon 47.000 dones víctimes d’avortaments clandestins.  

RECLAMEM Educació afectiva i emocional  a les escoles, no n’hi prou 

amb informar  com neixen les criatures.  

RECLAMEM Informació i mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de 

tothom. 

RECLAMEM:  Salut sexual plaent per una vida plena i sana al llarg de 

tota la vida. 

REIVINDIQUEM:  cobrar el mateix sou  per les mateixes feines. Estem 

fartes que la pobresa tingui rostre de dona ...això no és pobresa és 

INJUSTICIA. 

A Catalunya el 56% dels titulats universitaris  son dones .  Per cada hora 

treballada una dona cobra  10,68 euros, i  un home 16,11 euros . Això 

s’ha d’acabar. 

Davant de tot això fartes i cansades NO RENUNCIEM, continuem i continuarem 

la lluita .  



 

Avui amb aquesta mostra. 

Amb la presència de  totes i tots. 

Amb el teatre desinhibit i descarat. 

Amb la música i el ball i la festa, volem passar-ho bé 

Perquè: 

Celebrem que estem aquí totes juntes. 

Celebrem que quan ens reunim som capaces d’arribar acords i canviar 

moltes coses. 

Celebrem la capacitat de treballar juntes i de teixir aliances de suport 

entre nosaltres. Perquè la sororidad només és femenina.  

Celebrem la nostra unió i la nostra força. 

Celebrem la igualtat entre totes les dones. 

“Celebramos que estamos y estaremos dispuestas a estar al frente  de 

nuestras vidas, necesidades y ambiciones . A ser dueñas de nosotras 

mismas”. 

 

I diuen les poetes que quan els caps de les dones s’apleguen al voltant del foc, 

de  la taula o la plaça  i decideixen alegrar amb la seva presència, hi ha festa, hi 

ha aquelarre, misteri, tempesta, llamps i harmonia. Com sempre. Com mai. Com 

tota la vida. 

 


