
Manifest 8 de març de 2012

Dia Internacional de les Dones

Un  any  més,  el  dia  8  de  març,  les  dones  de  tot  el  món  sortim  al  carrer  per

commemorar el  Dia Internacional de les Dones.  Un dia ple de reivindicacions i  de

milers de dones, moltes d’elles anònimes, van trencar esquemes i van transgredir els

límits de les convencions socials, posant en qüestió la divisió entre l’àmbit privat i el

públic, i desafiant l’imaginari masculí amb nous estils de ser dones. Totes aquestes

passes no van ser fàcils, sinó que, ben al contrari, les protagonistes es van trobar amb

la resistència de les seves parelles, de la seva família, de l'entorn social, i fins i tot, en

ocasions, amb la represàlia política.  

La lluita de les dones durant aquells primers anys del segle XX no va ser només una

lluita per la concessió del dret al vot, sinó que també va ser una lluita per a la igualtat,

el respecte i la justícia. 

Per això avui, quan s’han complert 80 anys de l’accés de les dones al dret de vot, des

de totes les administracions publiques del país volem, en primer lloc, recordar i retre

homenatge a totes les dones que van defensar la instauració de la  democràcia al

nostre país i que es van comprometre en la construcció d’una societat on les dones

poden exercir lliurement la seva participació directa en la vida pública, en igualtat amb

els  homes.  Anys  que ens  ha  permès dur  a  terme importants  avenços  en  matèria

d'igualtat, en els quals l'aportació de les dones ha estat decisiva. Com l'aprovació de la

Llei  per a la igualtat de dones i  homes, o la Llei catalana del dret de les dones a

eradicar la violència masclista. Però encara hem de seguir treballant perquè la igualtat

sigui una pràctica present en les diferents manifestacions de la vida social, laboral i

personal.

Avui,  quan  el  món  es  troba  immers  en  una  greu  crisi  econòmica,  cal  continuar

reivindicant, també, les polítiques d’igualtat de gènere com a instrument per continuar

construint una societat basada en la cohesió, l’equitat i la justícia social. La igualtat de

drets  i  fets  entre  dones  i  homes  és  una  necessitat  essencial  en  una  societat

democràtica moderna.  



Per això, és fonamental el treball de creació de nous models d’organització social i

política, més flexibles, oberts i plurals, en què apareguin, com a elements rellevants

amb igualtat i amb respecte, i construir així un nou model de ciutadania que garanteixi

el  reconeixement, l’apoderament i la participació activa de les dones. Un model de

societat  basada en la  igualtat,  l'equitat  i  la paritat,  on és cabdal el  compromís i  la

complicitat dels homes. 

Avui, les dones de la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers reivindiquem:

QUE  L'ACTUAL CRISI  ECONÒMICA I  LES  RETALLADES  QUE  ESTEM  PATINT

DEIXIN D'AFECTAR ALS DRETS DE LES DONES, COM ARA:

� l'eliminació de llocs de treballat tradicionalment feminitzats, en àmbits com la

sanitat,  l'educació  entre  d'altres,  que  precaritzen  cada  vegada  més  les

condicions de vida de les dones i les porten al llindar de la pobresa

� la pèrdua de la sisena hora a les escoles, que impedeix la conciliació de la vida

laboral, personal i social de les persones, sobretot de les dones, que són les

que majoritàriament desenvolupen aquestes tasques

� i per últim, volem fomentar la coeducació a les escoles i a tot l'entorn social, i la

corresponsabilitat de les tasques de cura i de la llar entre els homes i dones,

fent un treball conjunt entre totes les persones per una societat en igualtat.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i el volem assolir amb la col·laboració i la

complicitat  de  totes  les  administracions,  les  institucions,  els  agents  socials,  i  dels

homes i les dones del nostre país, perquè només així és possible fer-lo realitat.

Amb la col·laboració de:

Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers


