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Ni indignes ni heroïnes 

 
Ara que s’apropa un altre any el 8 de març toca 

de fer balanç i, malauradament, no només no 

hem avançat sinó que, sobretot en el nostre 

entorn més proper, bufen vents gèlids d'involució 

en un procés generalitzat de conculcació de drets 

que ens volen retornar als temps més foscos de la 

dictadura franquista.  

I ara més que mai hem de fer sentir la nostra veu 

forta i contundent contra aquest masclista i 

miserable intent de fer-nos callar.  

No som indignes per voler eradicar la violència 

masclista.  

No som indignes per voler que la nostra feina 

tingui la consideració que es mereix i que a 

mateix treball mateix salari.  

No som indignes per voler un lloc de treball que 

ens permeti de tenir un sou que ens faci 

independents econòmicament.  

No som indignes per voler tenir la capacitat de 

decidir sobre el nostre cos...  

Som més del 51% de la població i les enquestes 

demostren que més del 51% dels vots que es 

dipositen electoralment són de dones (enquesta 

del CIS); som, doncs, més de la meitat de tot el 

conjunt de la societat tant en nombre global com 

en percentatge de participació i tenim tot el dret 

del món a decidir què volem i com ho volem. I no 

volem cap mena de marxa enrere en tot allò que 

tant ha costat d'aconseguir i, òbviament, aquí 

també hi entra quan i com volem tenir fills Però 

ho volem amb tota la normalitat, sense 

entrebancs, no volem haver de ser heroïnes per 

defensar la pau i per estar en contra de qualsevol 

violència, de qualsevol injustícia, de qualsevol 

discriminació...  

 

 
I no volem haver de ser heroïnes per no haver 

d'assumir amb resignació l'immoral robatori que 

s'amaga sota l'eufemisme de "crisi econòmica", ni 

tampoc la pèrdua, ara també, de tots els altres 

drets vinculats a la llibertat de les persones, 

contra els quals s’atempta ara mateix des de la 

impunitat d'una majoria absoluta que actua com 

un antic règim autoritari i patriarcal. Les 

successives reformes laborals, desnonaments,  

 

lleis com la de "seguretat ciutadana", l'augment 

insòlit de taxes per evitar l'accés de la majoria de 

la gent a la justícia, el desmantellament de la 

sanitat i de l'educació pública, la reducció 

salvatge de les ajudes assistencials que fa 

impossible un entorn social d'equitat i solidari, 

l'entrada en escena d'una llei contra la 

interrupció de l'embaràs que és una autèntica 

iniquitat que atempta directament contra les 

dones.  

No volem haver de ser heroïnes per tornar a 

aconseguir que ens reconeguin com a adultes i 

lliures, senzillament ho som i cansa (i més en una 

teòrica democràcia) haver de reivindicar un fet 

tan evident i tan bàsic com la llibertat de tenir la 

nostra vida a les nostres mans.  

L'agressió directa que representa el control que 

ens intenten imposar és violència masclista 

d'Estat, de l'estil més vell i més ranci, en una 

Europa que ens contempla amb astorament, amb 

pena i amb incredulitat. Ara, sense fronteres, qui 

tingui diners podrà escollir en quin país prefereix 

interrompre l'embaràs amb garanties (Portugal, 

França, Anglaterra, Itàlia,...) però..., pagant. 

 

Visca la igualtat i l'equitat! 

NI UN PAS ENRERE 

 


