
Un any mes i continua 
la nostra lluita, la lluita 
feminista, lluita que no 
podem deixar de fer per 

tota la feina que han fet les nostres 
predecessores, en molts casos, ju-

gant-s’hi la vida, i per tant, és el nostre deure conti-
nuar-la fins a la igualtat efectiva. 
I estem veient com actualment en molts espais i ins-
titucions es posen en qüestió els drets i avenços que 
hem anat aconseguint les dones al llarg de la història. 
Veiem com el feixisme i l’extrema dreta fa un discurs 
que està quallant entre alguns sectors de la nostra 
societat. En el moment que des del Congrés dels Di-
putats hem d’escoltar per part de l’extrema dreta que 
la violència masclista no existeix, ens autoritza per 
lluitar-hi i fer-hi front. Ens estan interpel·lant a to-
tes les dones, i no podem permetre que els seus dis-
cursos vagin guanyant més terreny. Hem de seguir 

Commemorem un nou 
8-M, el dia declarat per 
les Nacions Unides, al 
1975, com el Dia Interna-

cional de la Dona. El 8 de març de 
1857, milers de treballadores tèx-
tils van decidir sortir als carrers de 

Nova York amb el lema “Pa i roses” per protestar per 
les miserables condicions laborals i reivindicar una 
retallada de l’horari i la fi del treball infantil. A tot el 
món aquesta data és sinònim de lluita feminista, de 
lluita pels drets de les dones.
L’any 2018 arran del moviment #Metoo amb la presa 
de consciència que totes les dones hem patit, patim o 
patirem en algun moment de la nostra vida violència 
pel fet de ser dones i la indignació que va provocar 
el judici de la violació en grup que s’havia produït a 
Pamplona el juliol del 2016, amb la revictimització 
indecent de la noia a mans de la justícia patriarcal, el 
8-M es revitalitza com a data simbòlica.
El 8-M no és una festa, tot i la emoció i alegria de re-

AJUT HUMANITARI 

L’enviament d’ajuda humanitària a Ucraïna està sent aquests dies un 
exemple de la solidaritat que els éssers humans tenim vers aquells 
que més pateixen.
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MONTSE MONTAÑA
Regidora d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta)

No perdem el rumb de l’agenda feminista
trobament de les companyes en la lluita. El 8-M és un 
dia per tornar a treure l’agenda feminista al carrer. Cal 
tornar a posar sobre la taula l’agenda feminista per-
què, malauradament, malgrat el miratge de la igual-
tat formal aconseguida a molts països occidentals, 
la igualtat real dista molt d’haver estat aconseguida. 
Aquí i a la resta del món perviuen els motius que ens 
porten a sortir al carrer després de 300 anys de lluita.
I cal recordar quina és l’agenda feminista, sobretot en 
aquest moment en què al feminisme se li demana que 
aculli al seu si totes les lluites i tots els activismes, que 
sigui la mare de totes les lluites. Avui al feminisme li 
passa com a les dones que se li demana que es posi al 
servei d’altres. 
El feminisme és una teoria política i un moviment so-
cial que té 300 anys d’història, el feminisme és aboli-
cionista del gènere, de la prostitució i de l’explotació 
reproductiva. El feminisme és un i no són 47 millions. 
I aquest 8-M el feminisme demana una llei integral 
d’abolició de la prostitució, màxim exponent de la vi-
olència sexual, que doni drets a les dones prostituïdes 

(renda mínima vital, habitatge, cura de la seva salut 
mental i física, formació i treball) i penalitzi al putero 
com agressor i al proxeneta com a explotador perquè, 
com diu Amèlia Tiganus: “Mentre hi hagi una dona 
explotada sexualment i, sobretot, mentre els homes 
no entenguin que és absolutament il·legítim accedir 
al cos d’una dona a canvi d’un bitllet sense tenir en 
compte l’ètica, les cures, el plaer i el desig mutu les do-
nes no serem lliures”.
Aquest 8-M el feminisme també demana la prohibi-
ció i la persecució dels ventres de lloguer i el negoci 
de l’ovodonació amb la fi de l’explotació reproductiva; 
l’erradicació de totes les formes de violència contra les 
dones, des de violacions i violència sexual fins al femi-
nicidi; la fi de la desigualtat laboral i la bretxa salarial 
que manté a les dones a la precarietat i la pobresa; els 
drets sexuals i reproductius, inclòs l’avortament sen-
se assetjament, lliure i segur als centres públics; i la 
coeducació per assolir la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones.
Visca la lluita feminista!

CAROLINA TELECHEA
Portaveu Adjunta del Grup Republicà al Congrés dels Diputats

Un any més, i la lluita continua
lluitant per acabar de manera definitiva amb les vio-
lències masclistes, una de les grans xacres que encara 
tenim a la societat. No podem acceptar i menys nor-
malitzar les desenes de feminicidis que es van produir 
l’any passat a Catalunya.
Però tenim molts més reptes per endavant. Una igual-
tat efectiva és combatre amb la bretxa salarial. Les 
dones i els homes hem de cobrar el mateix per fer la 
mateixa feina. No pot ser que a Catalunya les dones 
cobrem de mitjana 6.000 euros menys que els homes. 
Aquesta és una de les principals desigualtats que pa-
tim les dones. Alhora no podem renunciar a ocupar 
més espais, espais de decisió, on la visió de les dones 
és bàsica i imprescindible si de veritat volem avançar 
com a societat. Hem de trencar d’una vegada per totes 
amb aquest sostre de vidre que ens han imposat les 
velles dinàmiques patriarcals. Però hem de ser consci-
ents d’una altra realitat, que és que moltes dones són 
expulsades de l’àmbit laboral quan tenen fills, o no ac-

cedeixen a llocs de treball quan tenen edat de tenir-ne 
o manifesten la seva voluntat de ser mares.
La nova Generalitat Republicana ha posat en marxa 
mesures a favor de la conciliació com la gratuïtat del 
P2 i el servei de cangur públic, la revalorització dels 
treballs de cures,  l’augment de les inspeccions de tre-
ball per atacar la bretxa salarial, o les mesures per la 
equiparació de dones en els àmbits del Cos de Bom-
bers i el Cos de Mossos d’Esquadra. 
Així doncs les polítiques per la conciliació i la igualtat 
d’oportunitats són imprescindibles per lluitar contra 
tots aquests factors que ens coarta la nostra llibertat 
per poder créixer personal i laboralment. I les paper 
de les institucions és clau per aconseguir guanyar 
aquestes lluites.
La visió i opinió de les dones, i per tant del 51% de la 
societat, ens milloren com a persones i com a comu-
nitat. Això és el feminisme. I sense cap mena de dubte, 
la República Catalana serà feminista o no serà. 


