
 

 

MANIFEST EN MOTIU DEL 8-M 

Dia Internacional de les Dones 

 

Avui, 8 de març de 2022, des del Tercer Sector Social volem reconèixer el rol de les 

Dones en el sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones. Més de 75.000 

dones que arreu del territori treballen amb màxim rigor, professionalitat i 

compromís, per donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania en 

situació de vulnerabilitat.  

Al Tercer Sector Social, 3 de cada 4 professionals contractades són dones. Aquesta 

realitat ens configura com un sector d’activitat altament feminitzat. Una 

sobrerepresentació que no hem de confondre amb la superació de les bretxes de 

gènere que, malauradament, encara impregnen el conjunt de la societat, també el 

Tercer Sector Social. 

Que el sector de serveis d’atenció a les persones estigui tant feminitzat no és casual: 

respon a la distribució estereotipada de les tasques en funció de les atribucions de 

gènere i, la cura de les persones, especialment a aquelles en situació d’especial 

vulnerabilitat o dependència, culturalment sempre s’ha atribuït a les dones. I, entre 

d’altres factors, aquesta realitat explica una de les principals dolències del sector: la 

manca de valor i reconeixement, tant social com econòmic, de la nostra tasca 

professional. En aquest context, cal promoure dinàmiques de sororitat que ajudin a 

l'apoderament de les dones. 

És hora de trencar la correlació directa entre feminització i precarització. I per fer-

ho, cal afrontar, de forma radical i urgent, canvis estructurals que assegurin la igualtat 

d’oportunitats i una transformació social feminista. Com a sector vivim en pròpia pell 

aquesta precarització i manca d’inversió per part dels poders públics, i com a 

professionals, la mirada interseccional evidencia com la condició de ser dona atravessa 

i agreuja les situacions de vulnerabilitat.   

Apel·lem a la responsabilitat de tothom, inclosa la del conjunt d’entitats socials, 

per eradicar les bretxes de gènere mitjançant accions estratègiques i focalitzades. 

Instem al conjunt de la societat a fer una reflexió profunda i  a adoptar una mirada 

transformadora sobre el valor atorgat als treballs de cura i d'atenció a les 

persones.  

Finalment, volem fer un reconeixement molt especial al conjunt de dones professionals 

del Tercer Sector Social que avui no podran sortir als carrers per reivindicar els seus 

drets perquè estaran garantint uns serveis bàsics essencials. En el Dia Internacional 

de les Dones, volem visibilitzar-les i estendre aquest reconeixement per sempre. 
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