Comunicat de premsa 7 de març de 2019

Avui celebrem el Dia de la Dona amb la representació de
l'obra EN ALQUILER. Demà FEM VAGA.
EN ALQUILER: Dijous 7 de març a les 21.00 hores

En alquiler és un relat escènic a partir de la lluita de les persones que pateixen la terrible
sacsejada del desnonament i l’assetjament immobiliari. L’augment del lloguer i els
desallotjaments invisibles s’aborda a partir de la realitat de la gentrificació dels barris en la
Barcelona actual i, paral·lelament, de la vaga d’inquilins de Buenos Aires el 1907.
En alquiler és a més un model de col·laboració entre la recerca social-antropològica i les arts
escèniques contemporànies. Part de l’estudi de camp realitzat pels seus autors, els
antropòlegs Verónica Pallini -doctora en antropologia social, actriu i directora de Porta4, i
Mikel Fernandino– dramaturg, guanyador de la beca d’escriptura Montserrat Roig l’any 2018.
L’entrada es pagarà amb el model de taquilla inversa, és a dir, el preu de l’entrada serà el
que cadascú consideri al finalitzar l’espectacle.

Des de Porta4 donem suport a la vaga feminista de demà divendres 8 de març. Ens adherim
a ella i per aquest motiu suspenem la programació d’aquest dia.
Amb aquesta parada donem suport a una vaga de treball, de cures i de consum.
PERQUÈ SI LES DONES PAREM, ES PARA EL MÓN.

MANIFEST
El 8 de març de 2018 milions de dones a tot el món protagonitzem una vaga feminista. Parem en tots
els llocs, en totes les ciutats, barris i pobles, ocupem els carrers per a fer visibles els nostres treballs,
les nostres demandes i els nostres cossos. I vam demostrar que si parem nosaltres, es per al món,
que impulsem i desenvolupem propostes i idees per a pensar en altres vides i un altre món, que som
milers, milions, les dones disposades a aconseguir-lo, i anem per totes.
Vam dir que ningú podria mirar a un altre costat enfront de les nostres propostes i la nostra
centralitat en el món i l'aconseguim. Amb la força col·lectiva hem anat obrint espais i aconseguint
alguns canvis, però no tots ni per a totes. Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats,
per les violències masclistes, per la precarietat, per processos d'exclusió derivats de les nostres
ocupacions, l'expulsió dels nostres habitatges, el racisme, per la no coresponsabilitat ni dels homes
ni de l'Estat en els treballs de cures.
Per això aquest any tornem a la càrrega, i convoquem també una vaga feminista de 24 hores, sabent
que això ni comença ni acaba el 8 de març. Com en anys anteriors és un procés que ha començat
molt abans, hem estat construint propostes, teixint xarxes, posant en marxa processos de contagi
fins a arribar a aquesta vaga i mobilització en la qual visibilitzem les nostres denúncies i exigències.
Sabem que les possibilitats per a participar en la vaga són diferents per a cadascuna de nosaltres,
perquè estem travessades per desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos
enfront del treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la participació
ciutadana segons la nostra procedència, la classe, la “raça”, la situació migratòria, l'edat, l'orientació
sexual, la identitat de gènere i les diferents habilitats.
Per això la vaga feminista és una proposta oberta en la qual totes podem trobar una forma de
participar.
Formem part de les lluites contra les violències masclistes, pel dret a decidir sobre el nostre cos i la
nostra vida, per la justícia social, el treball digne, l'habitatge, la salut, l'educació, la sobirania
alimentària i el laïcisme.
Formem part de les lluites que protagonitzen dones que defensen les seves terres i els recursos dels
seus pobles, fins i tot arriscant la seva vida, amenaçades pel extractivismo, les empreses
transnacionals, i els tractats de lliure comerç; contra les velles i noves formes d'explotació.
Perquè som antiracistes estem contra la llei d'estrangeria i els murs que s'aixequen al nostre país;
perquè som antimilitaristes estem contra les guerres, que són una de les causes que obliguen les
dones a migrar; contra els Estats autoritaris i repressors que imposen lleis mordassa i criminalitzen la
protesta i la resistència feminista.
Aquest any ens unim al crit global llançat per les dones al Brasil, als EUA, a Itàlia, a l'Índia i en altres
parts del món enfront de les reaccions patriarcals per l'avanç de les dones en l'assoliment dels
nostres drets, i enfront d'una dreta i extrema dreta que ens ha situat a dones i migrants com a
objectiu prioritari de la seva ofensiva ultraliberal, racista i patriarcal.

Són molts els motius per a donar suport a la vaga, entre altres, la fem:

✓ Perquè puguem ser lliures, perquè es considerin les violències masclistes com una qüestió que
concerneix a tota la societat i es tinguin en compte les seves diferents causes i dimensions. Posant fi
a aquelles que sofrim quotidianament en tots els àmbits i espais vitals (llar, treball, espais públics,
parella, família, entorn laboral, societat i institucions de l'Estat). Perquè hi hagi canvis culturals, en les
idees, actituds, relacions i en l'imaginari col·lectiu.

✓ Perquè la justícia ens crea i deixi d'aplicar una lògica patriarcal, perquè s'apliquin de forma efectiva

les lleis contra les violències masclistes i s'ampliïn per a incloure la violència sexual. Per a fer efectiva
la veritat, la protecció, la reparació i la justícia als qui som víctimes de les violències masclistes.

✓ Perquè les dones siguem propietàries dels nostres cossos els nostres desitjos i les nostres
decisions. Perquè les persones dissidents sexuals, amb especial atenció a les dones trans, deixem de
sofrir agressions i múltiples violències. Per una societat que respecti i valori la diversitat sexual,
d'identitat i/o expressió de gènere.

✓ Perquè l'educació afectiu-sexual estigui contemplada en el currículum escolar i sigui integral, lliure
d'estereotips sexistes, racistes i LFGTfóbicos.

✓ Perquè l'avortament estigui fora del Codi Penal i es reconegui com un dret de les dones i persones
amb capacitat de gestar a decidir sobre el seu cos i la seva maternitat. Que es respecti l'autonomia
de les dones de 16 i 17 anys i es garanteixi la seva realització en els serveis públics de salut per a
totes les dones.

✓ Per a trencar amb les fronteres, el racisme i la xenofòbia que ens travessa i recorre tota la societat.

Perquè cap dona hagi de migrar forçada per les polítiques colonials, neoliberals i racistes del Nord
Global, que produeixen situacions econòmiques, bèl·liques, socials i ambientals insostenibles.

✓ Per a garantir els nostres drets per a totes les dones, així com un món on ningú mori en el mar,
sense murs, filferros, tanques, concertinas ni CIEs. Perquè cap ésser humà és il·legal.

✓ Perquè es visibilitzi i reconegui el valor i dignitat del treball domèstic i de cures que realitzem les

dones, i els drets dels qui els realitzem. Perquè s'assumeixi la coresponsabilitat per part de tots els
homes, de la societat i de l'Estat.

✓ Perquè puguem tenir vides dignes, i que les Administracions Públiques garanteixin de forma

irrenunciable i prioritària els serveis públics i de protecció social: sanitat, educació, serveis socials,
ajuda a la dependència i accés a l'habitatge social.

✓ Perquè es trenqui la divisió sexual del treball que ens condemna a la precarietat, la discriminació

laboral i els treballs pitjor pagats, no remunerats, invisibles i il·legals. Per a crear alternatives per a les
treballadores migrants en situació administrativa irregular.

✓ Per a construir una economia sostenible, justa i solidària que gestioni els recursos naturals de

forma pública i comunitària, que estigui en funció de les necessitats humanes i no del benefici
capitalista. Perquè aconseguim l'accés universal als béns naturals imprescindibles per a viure i
prioritzar els drets comunitaris enfront dels interessos privats.

✓ Per a defensar el comú a través del suport mutu: les organitzacions comunitàries, les relacions
veïnals, la gestió i el disseny participatiu o l'ús compartit dels béns i de l'espai públic.

Som un moviment internacional divers que planta cara a l'ordre patriarcal, racista, colonitzador,
capitalista i depredador amb el medi ambient. Proposem una altra forma de veure, entendre i estar
en el món, de relacionar-nos, en definitiva la nostra proposta suposa un nou sentit comú.
Ens precedeix una llarga genealogia de lluites feministes, les dones sufragistes i sindicalistes, les que
van combatre al colonialisme, les que van portar la Segona República, les que van lluitar en la Guerra
Civil, i contra la Dictadura franquista, i totes les activistes que ens han portat fins aquí.
Sabem que per a resistir cal continuar avançant i ens sabem forts. Tenim una proposta positiva
perquè totes i tots, des de la nostra diversitat, tinguem una vida digna. Defensem una forma de
conviure i ho volem fer totes, unides, enfortint les nostres aliances amb altres moviments socials. Així
ens enfrontem als qui fan la seva política des de la mentida i el menyspreu a les dones, des de la por,
l'oci, la victimització i el ressentiment. I en el procés de reconèixer, defensar i ampliar les nostres
llibertats i drets contraposem l'esperança i desenvolupem llaços de suport i solidaritat entre totes.
Enfront del “nosaltres primer”
plantegem “nosaltres juntes”.
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Per a més informació o petició d’entrades: 931854840 – 699123139 // comunicacio@porta4.cat

