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Com deia bell hooks “el feminisme volia molt més que la igualtat entre             
homes i dones, volia superar les fronteres de classe i raça, transformar el             
món d’arrel. El feminisme és antirracista, anticlasista i antihomòfob o no           
mereix aquest nom”. 
 
Venim d’un any difícil, sobretot per les dones de classe treballadora. La            
Covid19 ens ha afectat especialment, empitjorant una situació de crisi que ja            
veniem vivint. El 80% de les treballadores del servei de neteja, sanitat i de les               
cures són dones. El 70% de les treballadores dels serveis socials, ocupació i             
dependència també són dones. El 70% del treball de cures forma part de             
l’economia submergida i és realitzat majoritàriament per dones migrades. El          
75% dels contractes a temps parcial són subscrits per dones. Només un 11%             
de les dones pot accedir sola a pagar un lloguer. Durant el confinament van              
augmentar fins a un 60% les trucades al servei contra la violència masclista.             
En el que portem d’any han assassinat 11 dones a l’Estat Espanyol pel simple              
fet de ser dones. I ens preguntem… no són aquests motius suficients per             
sortir al carrer? 
 
Aquesta crisi només ha fet que començar. Sabem del cert que estem aquí             
perquè volem deixar de sobreviure i perquè volem fer d’aquest món un lloc             
habitable. I és que quedar-nos a casa no és una opció quan veiem dia rere               
dia que aquest sistema ens aboca a la pobresa i que sense nosaltres cap              
canvi serà possible. Les dones som el pilar fonamental pel sosteniment de la             
vida dins i fora de casa. 
 
Per això exigim la municipalització dels Serveis d’Atenció Domiciliària, uns          
serveis socials de qualitat, 100% públics i posar fi a la precarització de les              
treballadores de la llar. Lluitem per un sistema sanitari 100% públic. Reforcem            
els hospitals, els centres d’atenció primària, la contractació del personal          
necessari i el compliment dels drets laborals de les treballadores de l’àmbit            
sanitari. Reivindiquem un sistema educatiu 100% públic, millorant les         
condicions laborals en tot l’àmbit educatiu. Volem protocols clars i adequats a            
cada centre. Reclamem la regularització de totes les persones, el tancament           
dels CIE, i l’aturada de les deportacions. Perquè el feixisme avança si no se’l              
combat: deroguem la Llei d’Estrangeria. Blindem l’accés a l’habitatge per          
tothom, especialment, per les dones que pateixen violència masclista. Lluitem          
per la suspensió dels desnonaments. Perquè la violència immobiliària és          
també violència masclista. Defensem l’avortament lliure, gratuït i universal, a          
totes les etapes d'edat. Destruïm un sistema que ens encaixa dins un gènere i              



ens disciplina en la cisheteronorma. Acabem amb la repressió, la violència i la             
persecució judicial i policial, els empresonaments i les denúncies polítiques,          
racistes i classistes. 
 
I és que al Vallès i tot arreu direm les vegades que faci falta que no hi ha 
feminisme sense anticapitalisme, que defensem les treballadores per 
defensar la vida. 
 
Avui us convoquem aquí diferents col·lectius feministes del Vallès Occidental          
per deixar clar que els carrers del vallès seran per les dones. Perquè la por ha                
canviat de bàndol. Perquè cada dia que passa som més i més organitzades.             
Perquè a cada agressió respondrem amb l’autodefensa feminista per         
bandera. Perquè si fa 30 anys que s’estan donant situacions d’assetjament a            
l’insitut del teatre, farem que caiguin aquells que ho han permès; perquè si a              
l’institut Escola Industrial de Sabadell o a l’insitut de Castellar del Vallès            
s’agredeix a les alumnes, farem fora els culpables; perquè si a Badia, o             
qualsevol altre municipi hi ha un feminicidi, ho cremarem tot. 
 
Visca la lluita feminista ! 


