
 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

Avui, com cada any, el dia 8 de març se celebra el Dia Internacional 
de les Dones. Les dones hem dit prou, i aquest prou no s'esgotarà 
fins que la igualtat real i efectiva entre dones i homes sigui una 
realitat, aquí i arreu del món. Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la 
violència contra les dones i al masclisme. Volem reivindicar els drets 
de les dones i el dret a tenir perspectiva de gènere. Les dones 
seguirem lluitant perquè es reconeguin els nostres drets i ho farem 
amb veu pròpia sense permetre que ningú ho faci per nosaltres. 
 
 El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per 
a la lluita pels drets, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia, i 
com a tal ha de ser una lluita conjunta de dones i homes. Aquesta 
jornada simbolitza l'esperit crític que ens conduirà a l’erradicació de 
les desigualtats, tot desmuntant les bases que permeten conductes 
com l'assetjament sexual, la violència i la discriminació contra les 
dones. 
 
 La nostra lluita és constant. Lluitem per eliminar estereotips, la 
discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però 
sobretot per construir un canvi  amb la mirada posada en la plena 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  
Perquè malgrat els avenços aconseguits en les últimes dècades, 

encara el 95% de les persones que redueixen la seva jornada de 

treball per cura d’un tercer són dones; encara la bretxa salarial entre 

homes i dones al nostre país se situa en el 21%; encara l’any 2022 

van ser assassinades 49 dones a mans de les seves parelles o 

exparelles i van créixer les denúncies per violència de gènere i per 

agressió sexual. 

Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel 
desenvolupament del futur. Per poder avançar, com a comunitat, s’ha 
de tenir en compte a totes les persones, indistintament, del sexe que 
tinguin.  

 

Cal educar els nens i adolescents en els valors de la igualtat. 
Demanem el poder gaudí dels drets i trencar definitivament la bretxa 
de gènere que existeix en el nostre mon.  

 

 


