
NI LA PANDÈMIA ENS FARÀ INVISIBLES
ACTE DE CLOENDA DEL MARÇ FEMINISTA 2021

MOVIMENT FEMINISTA DE MALLORCA

Aquest 8 de març 2021, el Moviment Feminista de Mallorca va fer una crida a la mobilització
i a l’ocupació simbòlica dels espais físics que va tenir una resposta arreu de l'illa en forma
de nombroses i diverses activitats que presentaven un eix comú: “Davant l’emergència
social, el feminisme és essencial”.

Enguany hem viscut un 8M atípic per molts de motius. El primer i més important, per
l’impacte que la COVID-19 ha tingut en l’agreujament de les condicions de vida de les
dones, però també per l’increment de les desigualtats, la feminització de la pobresa, la
sobrecàrrega de feina, l’augment de la violència masclista, la multiplicació de les situacions
d’abús, la crisis de cures... Realitats que ens fan preveure un futur molt complicat per a les
dones.

El context actual ens ha impedit celebrar la gran manifestació unitària que en els darrers
anys ens permetia posar de relleu aquestes i altres dificultats que patim les dones pel fet de
ser-ho. Malgrat això, les feministes de Mallorca no hem deixat de fer feina ni de teixir xarxa,
com ha quedat palès amb l'organització de desenes d’activitats realitzades per tot Mallorca.
Algunes, reproduïdes de manera organitzada pels col·lectius feministes, com per exemple
les activitats #ElsCarrersSeranSempreNostres, #ElFeminismeNoTéMurs, juntament amb les
propostes de les companyes de Feminisme a l’escola o les dels col·lectius dels pobles,
entre d’altres. L’objectiu era reapropiar-nos dels carrers de manera simbòlica perquè es
reconegui d’una vegada el treball de dones que, amb la seva tasca, han realitzat una
aportació fonamental a la societat, a la política, a la cultura i a l'art. Dones que per això
mateix esdevenen referents i font d’inspiració per a qualsevol dona, per a qualsevol
feminista. Que han de ser recuperades i reconegudes per la societat, per una qüestió de
pura justícia social.

Aquest 8M hem presenciat de nou el que venim denunciant des de fa temps; això és, la
criminalització del moviment feminista, la persecució de les activistes així com de les
nostres activitats, símbols i presència en la vida pública. Aquesta persecució s’ha concretat
de manera prou clara en la identificació d’activistes per part de membres de l’ordre policial a
diverses localitats de Mallorca, com ara Lloseta o Palma. Però també amb l’arrebassament
de les nostres pancartes, cartells i altres símbols feministes, amb el qüestionament sobre la
nostra responsabilitat enfront del COVID, l’assenyalament de la nostra organització, la mala
gestió de la informació amb l’objectiu de crear falsos debats, la descontextualització de la
lluita feminista, els atacs feixistes a símbols feministes, la manca de suport institucional en
la realització d’activitats i el que és més greu encara, la descarada desaparició de l’agenda
feminista i l’absència de polítiques públiques clares i contundents per pal·liar les
desigualtats estructurals que pateixen les dones, agreujades ara per la crisis.



La situació és més dura que mai, però les feministes organitzades continuarem lluitant.
Tenim capacitat d’organització i no estam disposades a fer ni una passa enrere. Perquè si
una cosa està clara és que el feminisme continuarà donant batalla. Tot i les dificultats, les
incerteses, el mal temps i la impossibilitat de fer determinades accions, continuarem
ocupant tots els espais en els quals puguem fer d’altaveu de les nostres reivindicacions. Si
alguna cosa hem après les feministes amb la història que arrossegam és a insistir fins que
surti. I això és exactament el que farem.

Avui 25 de març acabam aquest mes feminista amb l’acte de cloenda en forma d’un
homenatge soror a les nostres companyes de treballs essencials que continuen estant en
primera línia, que han estat i són el pilar i la clau per una sortida digna a la pandèmia, que
s’han deixat la pell per enfrontar el virus. Però també volem tancar aquest mes amb un
compromís col·lectiu: no volem perdre mai de vista totes aquelles desigualtats que ens
continuen travessant i que condicionen les nostres vides, els nostres espais i la nostra lluita
en tots els sentits.

Amb aquesta instal·lació titulada “NI LA PANDÈMIA ENS FARÀ INVISIBLES” volem retre
homenatge a totes aquelles dones del món que no poden acompanyar-nos a causa dels
contextos polítics, socials i econòmics als quals s'han d'enfrontar. Companyes de lluita que
tenim molt presents i que anomenam com una manera de reivindicar la seva presència i
importància clau en el món.

Amb aquesta instal·lació reivindicam, a més, les dones que realitzen treballs precaritzats
però essencials, que no són reconeguts ni remunerats com correspon. La insistència social i
política per invisibilitzar les dones, i la seva resistència davant aquest món patriarcal i
profundament capitalista, ens ha inspirat a l’hora d'organitzar totes les nostres activitats
durant aquest Març Feminista, que avui conclou amb aquesta instal·lació d’homenatge.

Davant dels murs que han aixecat per intentar detenir-nos, hem transformat les seves
barreres en missatges de fortalesa. Que quedi clar que aquesta onada feminista ha arrelat
de manera profunda a l’illa i que no cessarà fins a aconseguir la plena llibertat per a totes
les dones. No ens faran callar!

25 de març de 2021


