
Com a Col·lectiu feminista de l’Alt Urgell volem fer públic el nostre
rebuig a la Trobada d’empresaris del Pirineu que tindrà lloc els propers
dies 14-15 de juny a la  Seu d’Urgell,  com a nucli  de propaganda,
difusió  i  enaltiment  del  discurs  imperant  del  sistema  econòmic
capitalista.

El  capitalisme és un sistema econòmic que es basa en les relacions
de poder i que genera sistemes d’opressió per a desenvolupar-se i
que per tant, legitima el que en la societat actual en diem la doble
opressió de les dones, on el sistema patriarcal -seguint la lògica del
capitalisme-  perpetua  les  desigualtats  socials  i  de  gènere  i  on  les
dones estem sotmeses, pel sol fet de ser dones, a aquesta dominació
de  classe  i  de  gènere.  Un  sistema  que  es  sustenta  en  el  treball
invisibilitzat i no remunerat de les dones, la reproducció de la nostra
força  de treball  on  nosaltres  som les  que desenvolupem el  treball
reproductiu i de cures que és la base del treball productiu que genera
beneficis i que desenvolupen els homes. 

Aquest entramat del què s’alimenta el sistema no és possible sense
naturalitzar,  normalitzar  i  legitimar  la  violència  masclista  com  a
conseqüència  estructural  necessària  d'aquest  sistema  capitalista-
PATRIARCAL. 
Des de l’Alt Urgell i des del Pirineu denunciem aquest sistema que ens
oprimeix, ens explota, ens violenta i ens mata! 

Un reflex de l’esmentat sistema al qual també volem cridar l’atenció i
denunciar, és l’escassa presència a la Trobada de dones ponents com
a especialistes  i  expertes  en  l’economia  i  en  el  món  empresarial.
D’entre els 23 ponents i autoritats, tan sols hi participen dues dones; i
tan  sols  ostenten  una  ràtio  equivalent  als  homes  en  la  tasca  de
presentadores  de  l’esdeveniment.  I  si  disposéssim  del  detall
d’informació  quant  al  número de dones desenvolupant  les tasques
d’hostesses  i  secretàries,  de  ben  segur  que  l’elevat  percentatge
d’aquelles seria indignant i  propi  al  què ens vol  acostumar aquest
sistema. 

Per tots aquests motius, des del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell ens
sumem  a  la  denuncia  pública  contra  la  Trobada  d’empresaris  del
Pirineu i  fem una crida a participar  de la  mobilització  del  CDR Alt
Urgell el proper divendres 15 de juny a les 18.00 a la font del passeig
de la Seu d’Urgell.

Per aturar, també des de la Seu, aquesta dictadura econòmica del
capital que ens explota doblement a les dones i que ens relega a una
vida de misèria!!
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