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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE  DE  SANT  ANDREU 

 
D’acord amb el que estableix el Reglament orgànic municipal i el reglament del Districte de 

Sant Andreu, es formula la següent  

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

Un any més, és 8 de març. Una data internacional i reivindicativa en què les dones sortim al 

carrer, alcem la veu per la nostra llibertat, pels nostres drets, per la nostra felicitat. Una data 

que no comença i acaba en aquesta data concreta, sinó que la lluita contra el masclisme i el 

patriarcat és diària i travessa tots els aspectes de les nostres vides. Perquè les dones no 

som una realitat sinó moltes. Som diverses, plurals, d’identitats múltiples; d’orientacions 

sexuals múltiples. I reivindiquem els nostres drets laborals, sexuals, civils, el dret a viure en 

un món de pau i de cures.  

 

Perquè volem trencar el sostre de vidre de la precarietat laboral. Perquè el treball femení 

segueix sent sinònim de temporalitat, baixa retribució, jornades parcials. Lluitem contra 

aquest menyspreu i contra l’assetjament sexual.  

 

Perquè la pobresa segueix tenim nom de dona. Reivindiquem la nostra diversitat. I 

recordem, un cop més, que aquesta precarietat és més manifesta quan som migrades, quan 

tenim una diversitat funcional o no responem a models heteronormatius.  

 

Perquè hem de posar fi a les violències masclistes, sobretot les quotidianes i les més 

invisibilitzades. Aquelles que costen més de combatre, però que son més necessàries de 

fer-ho. Ens volem lliures en tots els espais, a tota hora. I ens volem vives. Per això 

denunciem l’apropiació del nostre cos. Exigim el nostre dret a viure lliures de violències 

masclistes ,i per això, és necessari dotar-nos de polítiques públiques reals i efectives.  

 

Lluitem també contra la LGTBIfòbia social com una altra de les formes en què s’expressa la 

violència masclista. 

 

Lluitem contra les retallades pressupostàries, perquè afecten els sectors on som més 

presents les dones: salut, drets socials i educació.  

 

Les dones reproduïm la vida. És per això que la vida se sustenta en el treball domèstic i de 

cures propi de les dones. La vaga feminista d’aquest 8 de març ens convida a aturar-nos; fer 

una vaga laboral, però també de cures i de consum, on deixem de manifest que “si nosaltres 

ens aturem, el mon s’atura”; evidenciant el paper productiu i reproductiu de les dones. 
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Des del districte de Sant Andreu, des de tots els grups municipals, del Consell de les dones, 

dels equipaments municipals us convidem a totes les activitats que s’ofereix al districte 

durant el mes de març; propostes ben diverses en les que aprendrem, gaudirem i difondrem 

el paper fonamental de les dones.   

 

 
Tanmateix, el Consell del Districte de Sant Andreu, en motiu del dia internacional de les 
dones, ACORDA: 
 
 

1. Donar ple suport a la vaga feminista, de treball, de cures i de consum, des de les 
seves diferents concrecions proposades per les diferents organitzacions, prevista pel 
8 de març i facilitar que qui la vulgui fer la pugui fer de forma plenament efectiva. 

2. Fer una crida a concentrar-nos a la porta de la seu del districte el mateix dia 8 de 
març a les 12 hores, així com a la porta de tots els equipaments municipals de 
districte en la que prenguin la veu les dones.  
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Barcelona, 5 de març de 2018 


