
                    
 

MANIFEST CONJUNT ADECOOP – UCTAIB  
8 DE MARÇ 2021 

 
Aquest any, la COVID no ens permetrà reunir-nos per mostrar el nostre rebuig a les 
desigualtats, a les violències masclistes i estructurals, a la precarietat, als models de 
sexualitat rígids i excloents, a la divisió sexual del treball, als models de consum, a 
l’educació i família hegemònics i a totes les altres situacions que, lluny de posar la vida 
al centre, oprimeixen i violenten la vida de les persones i destrueixen el medi ambient. 
 
Un vuit de març del 2021 amb pandèmia, i molt més: crisi econòmica, ecològica, social, 
sanitària, que ens obliga a replantejar-nos el model econòmic i també la nostra vida 
del dia a dia. 
 
És per això que aquest any volem fer més difusió que mai del cooperativisme com a 
model d’economia transformadora, perquè posa l'accent en valors i principis com el 
suport mutu, la igualtat i l’equitat, la solidaritat, la democràcia. El cooperativisme és un 
moviment compromès amb el benestar de les persones, les quals són al centre de 
l'activitat econòmica, de manera que qüestiona les lògiques tradicionals. No es pot 
desvincular el cooperativisme del foment de la igualtat i l'equitat de gènere, ni tampoc 
de la revisió de les relacions de poder entre homes i dones. 
 
Les precarietats laborals s’han agreujat enormement en la situació de COVID. A les 

desigualtats ja existents en la discriminació salarial, cal afegir aspectes de l’actual 

situació. Ens trobem mancances provocades per la pandèmia no només pel marc 

sanitari, sinó per l’impacte en els drets laborals, socials i civils amb un gran nombre de 

dones que es veuen afectades per l’atur o en situacions d’expedients de regulacions 

temporals d’ocupació i per les retallades de salaris que han creat un augment 

important de la pobresa.  

 
Davant aquesta situació, les dones cooperativistes estem organitzades i preparades 
gràcies a una xarxa i una estratègia d'integració que es van fent més forta dia a dia com 
demostra la creació de cooperatives i microcooperatives de dones o amb majoria de 
dones sòcies a la nostra comunitat. 
 
Les societats cooperatives empoderen  les dones ja que van més enllà de ser sol 

projectes empresarials; són capaços de generar beneficis intangibles i de promoció de 

l'autonomia de la dona, permeten disminuir els impactes dels tradicionals patrons del 



patriarcat i per tant, contrarestar la violència de gènere, ja que les empodera de 

manera econòmica, la qual cosa permet anivellar les relacions de poder desiguals. 

 

Les dones que constitueixen les societats cooperatives són dones que serveixen 

d'exemple per a la societat per les seves característiques individuals i culturals, a més 

perquè per mitjà del treball en equip incrementen la seva actitud cap al treball 

col·laboratiu, amb un esquema de gestió democràtic i d'associació autònoma. 

 

Les dones realitzen una aportació diferencial al moviment cooperatiu. De la mateixa 

manera, les cooperatives ajuden a millorar la desfavorable situació de moltes dones. El 

cooperativisme aporta a la situació de les dones, entre d’altres: 

 

La creació d’autoocupació de les dones: les cooperatives són un instrument idoni per 

a la creació de noves empreses, així com una via per a treure de l'economia 

submergida a sectors que en moltes ocasions estan copats per dones. 

Millors condicions de treball: les dones tenen possibilitat d'augmentar el control sobre 

el seu treball, tenen un millor clima psicosocial i afavoreixen la conciliació de la vida 

familiar i laboral. 

La participació en la gestió: un sistema de gestió participativa afavoreix el rol de la 

dona en l'empresa. Així mateix, s'ha comprovat que les fórmules jurídiques d'economia 

social han servit a les dones per a accedir i promocionar-se a llocs de major 

responsabilitat . 

 

El potencial de les cooperatives en la consecució de la igualtat d'oportunitats no està 

en accions concretes, sinó en els seus valors bàsics i en les estructures organitzatives, 

és a dir, en els propis fonaments de la cooperativa. Per la seva pròpia naturalesa i els 

seus principis cooperatius, la cooperació ha ajudat a millorar les condicions socials i 

econòmiques en molts llocs del món i encara tenen un rol important que jugar en 

aquest sentit. Les cooperatives, per la seva estructura i mecanismes de participació 

poden millorar una situació que, actualment, desfavoreix a les dones. 

 

Per tot això, la UCTAIB i ADECOOP animen a tota la societat a sumar-se a les demandes 
d’aquest 8 de març en que haurem d’abraçar-nos virtualment, seguint lluitant per una 
societat justa i solidària: sense igualtat, no es pot transformar el model econòmic. 
 
Palma, 8 de març de 2021. 
 

  


