
Manifest 8 de març de 2015 - Dia Internacional de l es Dones 
“ El món local mou fitxa” 

Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món 
fem sentir la nostra veu per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els 
homes i les dones és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara 
té molt camí per recórrer. 

El 8 de març recordem aquelles dones que ens han precedit, aquelles que han 
lluitat pels drets bàsics dels que gaudim avui, dones anònimes i dones que s'han 
significat en la vida pública, social, cultural, econòmica o política.

Però cal seguir avançant i consolidar les fites aconseguides en l'espai públic i en el 
privat, a casa i al carrer. I encoratjar-nos a no renunciar als drets que garanteixen 
les nostres llibertats,  com el  dret  al  propi  cos.  Tot just  fa un any,  omplíem les 
places i els carrers sota l'amenaça d'un retrocés de més de 40 anys respecte dels 
nostres  drets  reproductius  i  sexuals,  davant  la  proposta  de  reforma de  llei  de 
l'avortament. Avui, en canvi, encara es considera que les dones de 16 a 18 anys 
són adultes per ser mares, però no per decidir sobre la seva maternitat.

La nostra, dèiem, és una lluita quotidiana amb dos escenaris imprescindibles: el 
públic i el privat. Malgrat els importants canvis que s'han produït al llarg del segle 
XX al  nostre país,  la situació de les dones al mercat de treball  continua estant 
marcada per la desigualtat i per la doble presència de les dones. Mentre les dones 
s'han anat incorporant al treball productiu, a la feina remunerada, la major part dels 
homes  no  han  assumit  com a  pròpies  les  tasques  de  cura  ni  les  tasques  de 
sosteniment de les llars. 

Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del sosteniment de la vida, de la 
cura dels més petits i dels més grans, del treball quotidià de totes les llars; només 
si trenquem la lògica de la plena disponibilitat laboral dels homes i de les dobles i 
triples  jornades  de  les  dones;  només  si  repartim  els  temps  i  els  treballs  serà 
possible la igualtat  entre dones i  homes a la vida pública, a la política, al món 
associatiu,  a l'escena cultural o al mercat de treball.  Cal fer un gir, doncs, i cal 



moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres 
pobles i ciutats. 

Apostem doncs, des totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i 
des de la societat civil per garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la 
coeducació i la corresponsabilitat entre homes i dones. Apostem, totes i tots, per 
impulsar un canvi cultural que ens porti  a establir  unes relacions entre homes i 
dones lliures de violències i de dominació, unes relacions que ens permetin créixer 
en igualtat i llibertat. Comprometem-nos, doncs, i avancem des la complicitat cap a 
la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris. 

Un any més, des de la Tala d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers, denunciem que 
les condicions d’ocupació estan generant l’augment de la població ocupada en el 
llindar de la pobresa, amb un impacte més gran en les dones, lluny del que caldria 
esperar  en una societat  democràtica i  en la qual  encara  persisteixen  la  bretxa 
salarial i la bretxa en les pensions.

Les dones hem de treballar 79 dies més l'any per igualar el salari dels homes, i 11 
anys més per igualar les pensions.

Denunciem les polítiques públiques basades en les retallades i en la privatització 
del  sistema públic  per  atendre  les  necessitats  de  la  població  (salut,  educació, 
situacions de dependència, dret a l’habitatge i un llarg etcètera), així com la llei de 
la reforma de l'administració local aprovada pel govern de l'estat, que privatitza els 
serveis que rep la ciutadania, augmenta els costos i  obliga als municipis a deixar 
d'oferir serveis essencials a les dones.

Avui, la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers, ens volem sumar a totes les 
organitzacions polítiques i  sindicals,  moviments socials,  associacions i  grups de 
dones que treballen per la igualtat de gènere.


