
 

 

MANIFEST COMISSIÓ DONES ADVOCADES 2023 

 

 

El 8 de març d’enguany, Diada Internacional de les Dones, el moviment feminista crida a la 

mobilització en una jornada de Vaga General convocada per sindicats. Com cada any, la 

Comissió de Dones Advocades de l’ICAB, donem ple suport a la convocatòria i ens adherim 

al seu lema: VAGA FEMINISTA contra el sistema cishetero patriarcal, racista i classista. 

 

Dia rere dia veiem com els preus dels productes més bàsics s’enfilen, mentre els nostres 

sous no pugen en proporció, perdent així poder adquisitiu. Omplir el cistell de la compra i 

pagar les factures de llum i gas és molt més car des de l'any passat, arribar a finals de mes 

és complicat per a moltes famílies. En un context com l’actual, les dones som les que, en 

la majoria de casos, ens emportem la pitjor part. 

 

Vivim en un sistema patriarcal on el risc de tenir menys oportunitats s’accentua pel fet de 

ser dona, i augmenta la probabilitat de ser pobre si s’acumulen diverses condicions, com 

ara: haver nascut a l’estranger, tenir problemes de salut o la condició de discapacitat...Per 

això, proclamem que «davant la feminització de la pobresa, la resposta serà la 

feminització de la lluita». 

 

En plena era de la digitalització global, la perspectiva feminista és més important que mai a 

l'hora de posar en qüestió les dades, la tecnologia i l'estructura de la societat com a tal. La 

Intel·ligència artificial no és neutral. 

 

Continuem denunciant la persistència de la bretxa salarial de gènere, fruit dels anys de 

desigualtat en la distribució de les tasques productives i reproductives entre homes i dones. 

Des de l’1 de gener fins al 16 de febrer hem treballat gratis, o fent un altre càlcul, si la nostra 

jornada laboral és de 8 hores, ens escatimen una de sou cada dia, en comparació als homes. 

 

Però encara hi ha un perfil de dona que resta invisibilitzada en la majoria 

d’estadístiques: les dones que es dediquen a feines altament feminitzades, aquelles que 

treballen sense contracte com a treballadores de la llar; o aquelles que no treballen perquè 

han de tenir cura de fills o dependents, o les que es redueixen la jornada per conciliar, i 

també aquelles mares que formen famílies monoparentals i sostenen tota l’economia 

familiar de la seva llar. 

 



Bona part del treball de cures no remunerat el continuem exercint les dones. El cert 

és que mentre continuem exposades a la doble jornada, les mesures de conciliació de la 

vida familiar i laboral regulades a la nostra normativa continuaran sense ser suficients per 

a aconseguir una igualtat efectiva entre dones i homes. En tot cas, des de la Comissió 

apostem per tal que es regulin mesures en clau de coresponsabilitat, un exemple són 

l’equiparació del permís de naixement i cura del menor dels dos progenitors i el permís de 

lactància i cura del menor. 

 

Qui cuida de les que cuiden? Especialment volem donar suport a aquelles dones que avui 

no poden fer vaga perquè han de complir els serveis mínims o han de cuidar als seus 

familiars o propers. Per a sobreviure, depenem del temps, els treballs i els afectes que altres 

persones ens dediquen. La nostra vulnerabilitat i dependència són la raó per la qual vivim 

en comunitat. Defensar les cures vol dir defensar la vida. 

 

Sortir al carrer aquest 8 de març també vol dir denunciar la violència masclista i LGBTI-

fòbica, en totes les seves formes i expressions. Tot plegat, ens sobren motius per 

secundar la Vaga feminista convocada. 

 

Comissió de Dones Advocades de l’ICAB. 

8 de març 2023 

 


