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Una anciana mort a Reus per un 
incendi

Pobresa i vellesa

Qui era?
Es deia   Rosa 

Pitarque



 L’assalt neoliberal contra l’atenció sanitària, l’educació, les 
pensions, l’habitatge, els serveis socials (treballs i serveis necessaris 
per a mantenir els éssers humans).
– Que provoca una sobrecàrrega en les dones i afecta també els seus 

treballs

 Destrucció del medi ambient i de les condicions de vida

 La destrucció de llocs de treball, precarització, reformes laborals

 Lluites centrades en l’esfera de la reproducció social: el 
protagonisme de les dones

L’impacte del neoliberalisme



Premis Aurora Gómez a la lluita feminista en l’àmbit laboral. Candidatures
 Transformant la societat a través de la negociació col∙lectiva

– Accions per combatre discriminacions per orientació sexual, identitat o expressió de 
gènere.

– Conveni de treball de cuirs, repussats, marroquinería i similars

 Acabar amb la bretxa salarial. Negociació col∙lectiva
– Equiparar salaris d’una categoría feminitzada amb la masculinitzada. Pujada salarial 

d’uns 90E mensuals.
– Conveni del treball de comerç de materials de construcción

 Violència de gènere i assetjament sexual
– Protocol i per a la prevenció i mesures durant la investigació dels fets
– Hotel Vela

 Metro de Barcelona: protección dona gestant i lactancia
 Més drets, més diverssitat en l’empresa IGT Solutions

Les dones en la lluita sindical



L’ACTUALITAT DEL FEMINISME



El 8 de març – La vaga feminista





Producció i reproducció. Dos móns, una sola realitat

 Producció / reproducció social. Una diferenciació històrica, no de sempre

 Dos móns separats, però dos móns interrelacionats
– Àmbit productiu: Producció de béns i serveis en el lloc de treball
– Àmbit reproductiu: Producció i manteniment de la força de treball

 Producció de productors fora del lloc de treball (família: CUIDAR)
 Serveis i prestacions orientats a la reproducció social: 

– Educació, sanitat, habitatge, serveis socials, transport, jubilacions, etc.

 Aquesta divisió posa el patriarcat al servei del capitalisme

 Reproducció diferencial de la força de treball (segons classes socials)
– Impacte de las polítiques públiques en les condicions de vida (la protecció social)

 Jerarquitzacions en termes de classe, gènere, migració, edat...



I LA VIOLÈNCIA?



25-N
Dia Internacional 
per l’eliminació
de la violencia 
contra les dones

 1015 feminicidis en la 
parella (des de 2003)

 30 menors víctimes
mortals (des de 2013)

 259 menors orfes (des de 
2013)







El feminisme és un moviment transformador
 Soscava un important ciment del sistema patriarcal
 Proposa alternatives al sistema, una altra mirada: que la defensa de 

la vida es situï en el centre de l’economia i la política.
 Potencial no sols de canviar les relacions de gènere, sinó de 

transformar la societat i l’economia com un tot.



El neoliberalisme ataca la reproducció social
Sobre la crisis de la cura



Feminisme per al 99%

 Crítica al feminisme liberal. Nomès el 
sostre de vidre?

 Defensa de las necessitats i drets de la 
majoria: dones pobres i obreres, dones 
racialitzades i migrants, queer, trans o 
discapacitades. També classes mitges però 
explotades.

 Importància d’activitats de les que se 
beneficia el capital però no paga.

 No es limita a temes de dones, sinó de 
totes les persones explotades i dominades. 
Aliances amb els moviments que lluiten 
per al 99%.

 Feminisme i justícia social: 
internacionalista, ecologista, antiracista.



I perquè és transformador, té també detractors: el 
rearmament del masclisme.



QUÈ PODEM FER?
EL POTENCIAL DE LES DONES EN LES LLUITES SINDICALS I SOCIALS



Lluitar en el lloc de treball



Blanes, gener 2017

Barcelona, febrer 2016

Contra les retallades en Sanitat

Lluitar contra els atacs a la reproducció social
El protagonisme de les dones



Barcelona 2012

Barcelona, 2015

Contra les 
retallades en 
educació



Reus 2016

Barcelona 2016

Contra la 
pobresa
energètica



Plataforma 
d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH)



En defensa de les 
pensions



Barcelona 2015

Barcelona 2013

A favor dels 
drets de les 
dones



La necessitat de conciliar
marxisme i
feminisme



 La lluita en el lloc de treball és una lluita de classes

 La lluita per la reproducció social és una lluita de classes

 Les dones están en totes aquestes lluites i això forma part de la 
centralitat, d’una nova forma de pensar i practicar el feminisme i el 
sindicalisme. Una opció transformadora per tota la societat

 Gènere i classe están profundamente relacionats. La justicia de 
gènere no es podueix si no es dona la justicia social.

Conclusions
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