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DONES ANC tenim molts motius per sortir al carrer cada dia, tanta excepcionalitat és insuportable. 
Però som persistents per aconseguir la llibertat, de totes les dones i del país. Aquesta és la nostra 
declaració per aquest 8 de març: 
 

LES VIDES AL CENTRE. Davant l’emergència social i nacional, República Feminista  

El pròxim 8 de març, des de la sectorial de dones de l'Assemblea Nacional Catalana us convidem 

a posar les vides al centre de les accions i a reclamar drets per a totes.  

Malauradament la crisi sanitària de la COVID-19 ha provocat una crisi social on les dones un cop 
més som el col·lectiu més afectat, pel confinament perquè ha provocat que majoritàriament les 
tasques de la llar, les cures, les obligacions escolars recaiguessin en nosaltres, en deteniment de 
la nostra salut. I com no, per la crisi econòmica que ens ha afectat de ple sense distincions 
d'origen, edats ni àmbits laborals i que ha suposat un pas enrere per a companyes que patien 
precarietat laboral amb salaris minsos, dobles jornades reduïdes o parcials i que ara ni tan sols 
tenen feina ni recursos per sobreviure, per a dones grans que pateixen les mancances del 
finançament dels serveis públics en les residències per a la gent gran, per a les alumnes de 
capacitats diverses que veuen com els seus drets a estudiar allà on volen són reduïts a aquelles 
escoles que l'administració marca com a possibles perquè no hi ha prou finançament per a 
garantir un sistema d'educació, públic, laic, coeducatiu i inclusiu per a totes. 
 
No sembla que la situació vagi a millorar en els mesos vinents sinó tot el contrari, i és per això que 
aquest 8 de març des de la sectorial Dones de l'Assemblea volem denunciar aquesta realitat 
social i econòmica i impulsar un canvi per construir des d'avall la República feminista que posa les 
vides al centre de l’organització política, social i econòmica del país. No ens serveix un sistema 
que invisibilitza els treballs de cura i trasllada en les dones les mancances del sistema econòmic i 
la responsabilitat de la reproducció social.  
Creiem i defensem que el dret a l’existència està en risc per un sistema polític, econòmic i de 

desprotecció social violent, insuficient i incompetent per garantir les necessitats bàsiques per viure 

en llibertat i dignitat.  

Per aconseguir una vida lliure cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida i garantir a totes les 

persones uns ingressos suficients, universals i incondicionals és una forma de salvaguardar els 

nostres drets, els de totes. Per això, perquè som dones, perquè aquest 8 de març posem les vides 

al centre, reclamem una renda bàsica universal i incondicional. 

I recordem un cop més que sense la llibertat de totes nosaltres, un país no pot esdevenir lliure. 

Aquest 8 de març, al carrer i a casa, ens sumem a la vaga feminista. Una vaga global, de cures, 

laboral, estudiantil i de consum, per reivindicar-nos a totes com a subjectes polítics indispensables 

per superar col·lectivament totes les crisis que estem afrontant. Imparables per la República 

catalana feminista! 

I com recull el Manifest col·lectiu del 8 de març 2021, JUNTES, DIVERSES I REBELS SOM 
IMPARABLES! SEMPRE FEMINISTES!, “També exigim la paralització de la deriva repressiva a 
Catalunya.  Exigim la llibertat de les preses polítiques, el lliure retorn de les exiliades i la 
cancel·lació de totes les causes obertes al voltant de les mobilitzacions pel dret a 
l’autodeterminació.  Exigim la fi de la violència policial, la judicialització de la política i la 
criminalització del dret a la protesta. Fem bandera de la solidaritat, de la nostra tendresa i de la 
nostra força per assenyalar un sistema penitenciari que condemna la dissidència política i la 
pobresa i on totes les preses pateixen per partida doble les discriminacions, violències quotidianes 
i perpetuació dels mandats patriarcals”. 
 
Llibertat preses polítiques exiliades i encausades. Volem Viure Lliures de Violències.  Som Dones 

lliures en territoris lliures!  A les 21h Cassolada!  Visca el 8 de març!  

Dimecres 10, fem un debat sobre la Renda Bàsica Universal, 19 h a zoom inscriu-te: 

https://www.inscriu.me/ca/10m-renda-basica-universal                Cada dia és 8 de març! 

https://www.inscriu.me/ca/10m-renda-basica-universal

