
         

 

 

 

 
 

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 per als drets de les dones. Un dia 
per a retre homenatge a les dones d’arreu que ens han precedit en la lluita per la igualtat i 
que han obert camí, sovint des de l’anonimat i la quotidianitat, contribuint al progrés del 
conjunt de la humanitat.  
 
Avui, quan el món es troba immers en una greu crisi econòmica, on les conseqüències han 
recaigut sobre les persones i col·lectius més vulnerables de la nostra societat, quan s’estan 
agreujant i incrementant les desigualtats socials, cal reivindicar, 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.  
 
Per això, Abrera, a través de les seves entitats i institucions públiques, manifesta el seu 
compromís per continuar treballant en la creació de nous models d’organització social i 
política que garanteixin el reconeixement, l’apoderament i la participació activa de les dones. 
Un model de societat que pugui superar les discriminacions que encara condicionen la 
igualtat efectiva entre dones i homes, com ho són la precarietat laboral, les discriminacions 
salarials, la presència desigual de les dones en els llocs de responsabilitat i la major 
assumpció de les tasques de cura. Especialment important és el compromís amb el dret de 
les dones a viure lliures de la violència masclista, la més greu i perversa manifestació de les 
desigualtats existents. Cal continuar treballant amb contundència per a eradicar la violència 
masclista de la nostra societat amb tots els instruments i recursos.  
 
La crisi no pot transferir els seus costos a la vida de les dones. L’atur i les dificultats 
econòmiques que estem patint posen en risc la cohesió social i la inclusió de moltes persones 
en situació de vulnerabilitat. Per això, cal aplicar les mesures necessàries que ens permetin 
sortir de la crisi d’una forma socialment justa, equitativa i solidària.  

 
Al llarg de la història, la consecució dels drets de les dones ha tingut com a resultat la millora 
de les condicions de vida de tota la societat. Per a fer un futur millor, les dones i homes 
d’Abrera manifestem la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere, per una ciutadania més 
plena, igualitària i democràtica.  
 
 
Abrera, 8 de març de 2012 


