
Les dones estem fartes! Basta ja! 
Treballem fa temps des del feminisme, reclamant a les institucions la consolidació efectiva 

dels drets humans per a tothom. Malauradament, poques i tímides respostes hem tingut fins 

ara. Per això estem fartes i diem basta ja!..., però no ens aturarem!  

Sapigueu que volem posar al centre de tot, la VIDA. I això vol dir 

anar molt més enllà d’aconseguir els drets que avui reclamem. 

Perquè quan això passi, el món haurà canviat, la vida estarà al centre 

dels desitjos i objectius socials i, llavors, caldrà generar i tenir cura 

del benestar global que desitgem i que sabem possible. I per això 

lluitem i seguirem lluitant! 

 

Pel que fa als Drets laborals: 

Quan acabem amb la precarietat laboral i aconseguim la 

igualtat salarial, la paritat en llocs de direcció,  el 

reconeixement i dignificació 

dels treballs més invisibles i de 

les persones que els realitzen, 

...llavors, el món començarà a canviar radicalment pe ser més 

confortable. Per això no ens aturarem! 

 

Pel que fa als Drets de responsabilitats compartides: 

Quan en tot tipus d’estructures familiars o col·lectives es practiqui realment la 

corresponsabilitat en les tasques domèstiques, en la cura d’infants, de la gent gran, malalta 

o amb necessitats d’ajut específic,... llavors, començarem a tenir relacions no jerarquitzades, 

no competitives, sinó constructives i tendres ... Per això no ens aturarem!  

Pel que fa als Drets d’educació: 

Quan a totes les escoles, a les famílies, als mitjans de de comunicació i a totes les institucions 

es posi en  pràctica una educació feminista, una coeducació que erradiqui la tradicional 

violència masclista, que prioritzi els valors socials de cura i solidaritat per unes relacions de 

progrés, creativitat i gaudi..., llavors, començarem a generar una nova cultura...Per això no 

ens aturarem!  

Pel que fa als Drets sexuals i reproductius: 

Quan els drets sexuals i reproductius estiguin assegurats, respectats i lliurats a la llibertat de 

cadascú; quan la maternitat no sigui obligatòria i la sexualitat no sigui ni un tabú, ni un pecat, 

sinó un plaer triat sense obligació ni privilegi.. llavors, començarem a entrar en un món on la 



sensibilitat, els afectes i les relacions seran un gaudi i no un domini, una explotació  o una 

discriminació... i llavors, encara millorarem i no ens aturarem! 

Pel que fa als Drets de viure sense violències.  

Quan s’acabi la por, la por de  morir en mans d’un 

altre,  quan s’acabi la violència estructural, el 

domini, el sotmetiment; quan la vida digna no sigui 

ja un dret a reclamar a institucions indiferents i 

que tanmateix no representen  la ciutadania..., 

llavors, començarem a crear i a practicar aquesta 

ALTRA VIDA  que sabem possible, justa, solidària, 

necessària i urgent!... Per això no ens aturarem! 

Després de tants anys de lluita, allò que ens uneix definitivament és la voluntat 

d’erradicar la violència estructural i sistèmica contra nosaltres,  contra els cossos 

dissidents en tots els àmbits i sectors. Però mentre ens alliberem de culpes i de 

pressions, avançarem juntes i comunitàriament cada vegada amb més força. 
 

Després de tan de temps, hem comprovat la nostra capacitat de resposta front els 

conflictes, que mai serà la 

guerra, la supremacia, la 

colonització o l’explotació 

d’un altre. NO! Perquè  

haurem sortit d’aquesta 

barbàrie patriarcal i 

capitalista que  

obscenament ens pretén 

governar i sotmetre avui. Ja 

mai més serà possible 

tornar enrere com  encara 

voldrien alguns.  

 

Per tot això, per aconseguir els nostres drets avui, per la millora del demà i perquè 

quedi clar el que volem i el per què lluitem i lluitarem, cridem a la vaga feminista del 

dia 8 de març.  

Santa Coloma de Gamenet, a 4 de març del 2023 

 


