
8 de març Dia de la Dona Treballadora. 

 

Des de que, l’any 1791 Olimpe de Gouges redactava la Declaració 

dels Drets de la Dona i de la Ciutadana com a reacció de la 

Declaració dels drets de home i del ciutadà, que nomes reconeixia 

la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en situació 

d’inferioritat, moltes dones han alçat la veu, han lluitat i han 

reivindicat aquest dret.  

 

 

La lluita feminista de classe ha donat com a resultat la conquesta 

d'espais de llibertat per a les dones, i també per als homes, que 

aspirem a un canvi social radical. Les dones feministes i els homes 

que rebutgem els valors dominants identifiquem el patriarcat com el 

sistema d'opressió cap a les dones, i el capitalisme global, com el 

sistema d'explotació d'una immensa majoria de dones i d'homes per 

part d'una minoria. El patriarcat i el capitalisme es conjuguen amb 

racisme, sexisme, misogínia, xenofòbia, homofòbia, esclavisme, 

imperialisme. Generen pobresa i exclusió, violència, guerra, 

violacions. Rebutgem aquest sistema i reivindiquem drets, perquè 

totes les persones tenim dret a viure sense guerra, sense ocupació 

estrangera ni bases militars. Totes les persones tenim dret a lluitar 

contra la dominació de les persones i els pobles, totes les 



treballadores i treballadors tenim dret a lluitar contra l'explotació. 

Rebutgem la explotació de l’home per l’home. 

Ens solidaritzem amb totes les dones treballadores del món que 

pateixen, i proclamem que un altre món amb justícia social és 

possible.  

Les dones treballadores s'insereixen en el mercat laboral en una 

situació de desigualtat (major temporalitat, contractes a temps 

parcial, salaris baixos, etc.) respecte a l'home; d'acord amb un 

estudi recent, la dona a l'Estat espanyol cobra de mitjana a 

l'empresa privada la meitat que l'home.  

L'Estat referma la càrrega de l'obligació social sobre les dones amb 

les tasques domèstiques i d'atenció a les persones (nenes i nens, 

malaltes i malalts, gent gran) per la contínua retallada de la despesa 

social i la privatització dels serveis públics, que encareixen el seu ús 

en mans privades (l'usarà qui tingui per pagar). La Constitució 

europea promou aquestes privatitzacions.  

 

 

Una mica d’Història, d’on  ve el dia de la Dona treballadora, 

que va passar el 8 de Març 1857? 

L'incendi d'una fàbrica de camises de Nova York en el qual van 

morir 146 persones va marcar la lluita pels drets de la dona. 

El Dia Internacional de la Dona del 8 de març va ser declarat per 

les Nacions Unides el 1975. Dos anys més tard es va convertir en el 

Dia Internacional de la Dona i la Pau Internacional. Als Estats Units 

se celebra oficialment tan sols des del 1994, tot i que és en aquell 

país on es troben els orígens de la commemoració. Per què es va 

triar aquell dia? 

L'explicació més versemblant es remunta a mitjans del segle XIX, 

en plena revolució industrial. El 8 de març del 1857, milers de 

treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers de Nova York amb 

el lema 'Pa i roses' per protestar per les mísers condicions laborals 

i reivindicar una retallada de l'horari i la fi del treball infantil. Va ser 

una de les primeres manifestacions per lluitar pels seus drets, i 

diferents moviments, successos i mobilitzacions (com la vaga de les 



camiseres del 1909) es van succeir a partir de llavors. L'episodi 

també va servir de referència per fixar la data del Dia Internacional 

de la Dona el 8 de març. El capítol més cruel de la lluita pels drets 

de la dona es va produir, malgrat això, el 25 de març del 1911, quan 

es va incendiar la fàbrica de camises Triangle Shirtwaist de Nova 

York. Un total de 123 dones i 23 homes van morir. La majoria eren 

joves immigrants d'entre 14 i 23 anys. 

Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el 
leitmotiv de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. I el 8 
de març (segons el nostre calendari) de 1917 les dones russes, que 
feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en demanda 
d'aliments i pel retorn dels combatents. Aquest va ser l'inici del 
moviment que acabaria amb la dimissió del tsar i la proclamació de 
la República. A partir d'aquest moment, el Dia Internacional de la 
Dona quedà fixat en la data del 8 de març. 

Reivindicació de millors condicions de treball i de vida, i de drets 
polítics i manifestacions en favor de la pau, són alguns dels temes 
que es troben en l'origen de la celebració del dia 8 de març com a 
Dia Internacional de la Dona. 

Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys seixanta i 
setanta, tornà a implantar-se la celebració d'aquesta data, que van 
acabar de corroborar les Nacions Unides, el 1977, en declarar el 8 
de març com a Dia Internacional de la Dona. 

Des de l'inici de la revolució industrial, àmplies capes de la població 
femenina dels sectors populars es van incorporar al treball 
assalariat. Aquesta incorporació no els eximís, però, de continuar 
sent responsables del treball de cura de les persones del grup 
familiar ni de les activitats domèstiques. 

Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, 
des de mitjans del segle XIX, l'aparició de moviments de dones que 
reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de la 
jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les criatures, la 
prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la compensació 
econòmica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los. 

D'aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al marge. N'és 
un exemple la vaga que 3.500 treballadores del sector tèxtil 
d'Igualada van fer l'any 1881, en demanda de millors condicions de 
treball. 



 
Ja que les dones contribuïen amb el seu treball -tant el remunerat 
com el domèstic- al creixement de l'economia dels seus respectius 
països, volien tenir el dret a participar en l'àmbit públic. Aquesta 
participació se centrà, durant unes dècades, en la reivindicació del 
dret de vot per a les dones, l'altre gran eix que conflueix en la 
celebració d'aquest dia. 

La primera declaració programàtica reivindicant el dret de vot, la van 
fer les dones nord-americanes, el 1848, reunides a Seneca Falls. 
Anys després, les sufragistes angleses van fer de la reivindicació 
del dret de vot per a les dones l'eix central de les mobilitzacions. 
Les seves accions i les seves idees van traspassar fronteres i van 
tenir repercussions en altres països. A Espanya no va succeir fins 
les eleccions Generals del 19 de novembre 1933, després van ser 
interrompudes per 40 anys de dictadura, es va poder tornar a votar 
a les eleccions Generals de Juny de 1977.  

A finals del segle XIX, les dones obreres volien tenir veu pròpia i 
diferenciada de la dels homes. El col·lectiu vivia en primera 
persona una major explotació laboral, amb salaris molt més baixos, 
jornades laborals més llargues, un major analfabetisme, 
discriminació social i violència sexual. Unes demandes ignorades 
per les societats obreres, majoritàriament dirigides per 
homes. L’abril de 1891 es va crear La Societat Autònoma de 
Treballadores, impulsada per la sindicalista Teresa Claramunt. 

 



Les Dones a Barcelona: 

Sovint, les lluites col·lectives protagonitzades o liderades per dones 
han estat menystingudes i deliberadament esborrades del relat 
històric. Catalunya ha estat un poble molt represaliat, sigui pel 
govern central de torn,  i amb mes força, amb l’època Franquista i 
de la dictadura de Primo de Rivera. Ja que ha estat capdavanter en 
totes les lluites socials i polítiques.    

El 28 de febrer del 1789, Barcelona va viure una de les revoltes 
populars més recordades pels barcelonins: el rebombori del pa. Hi 
havia hagut males collites i aquest dia s’havia apujat el preu del pa 
un 50 %, sobretot el pa morè, que consumien les classes 
populars. Les dones van encapçalar aquella protesta. 

Una de les mobilitzacions veïnals més importants de la transició va 
ser una vaga protagonitzada per dones que va aconseguir frenar els 
accidents de trànsit del barri de la Prosperitat: la vaga dels 
semàfors. Les veïnes del barri recorden aquella lluita com un dels 
millors moments que s’han viscut en l’àmbit  col·lectiu.  

La plaça de la Vila de Gràcia va ser l’escenari de la revolta de les 
Quintes, el 4 d’abril de 1870. Una protesta protagonitzada per les 
dones que no volien que els fills i marits anessin a la guerra de 
Cuba. Per això, el dia del sorteig en el qual el Govern espanyol 
cridava obligatòriament als mossos per servir dins l’exèrcit, les 
dones es van rebel·lar. 

Activistes veïnals, sindicalistes, universitàries… detingudes per la 
seva activitat antifranquista, van ocupar durant anys les cel·les de 
la Presó de Dones de la Trinitat Vella. Aquest centre 
penitenciari perseguia la reeducació social i política de les 
recluses. Gràcies a les protestes, les recluses van aconseguir fer-se 
amb la gestió del centre. 

Horta també ha estat present  l’esclavisme de la dona a traves de la 
seva reconeguda feina com a bugaderes, no tot son “flors i violes” 
les dones passaven moltes hores fent la bugada amb fred, calor , 
prenyades o malaltes, amb penellons a les mans, amb llagues per 
la sosa càustica, carregant sacs de roba bruta a l’esquena portant-
los de Barcelona a Horta i després un cop nets d’Horta a Barcelona,  
penseu que no totes tenien safareig propi i moltes anaven a 
treballar per un altre, si no hi anaven no tenien jornal, era l’època de 
la gana.  Horta també tenia una industria Textil i de Pelleteries, les 



quals les dones també tenien un paper molt important al poble, 
sense elles no tindríem historia.  Tinguem  un gran record per 
aquelles dones que amb el seu treball, constància i  determinació 
han donat a Horta una historia pel poble. Sense les dones el mon 
no existiria.  MOLTES GRACIES.    

No defallirem seguirem lluitant pels nostres 
drets.  

Prou d’assassinats de gènere 

Per un mon sense masclisme Patriarcal.  
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