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Cada dia és 8 de març. Cada dia és necessari mantenir la lluita i l’esperit d’aquesta data. 
Les dones ja estàvem en crisi abans que comencés. I ara, lluny d’avançar en l’eradicació 
de les desigualtats, en els últims anys de crisi,  estem assistint al retrocés dels nostres 
drets.  
 
Volem reivindicar avui, més que mai, l’esperit primigeni del 8 de març i el reconeixement 
de totes les dones que d’una manera visible o invisible han contribuït a l’avenç dels drets 
dels quals gaudim ara dones i homes.  La  constància, la intensitat i el compromís 
expressat en les lluites de les dones, en la conquesta d’un major benestar col·lectiu, ens 
han permès assolir progressos on l’ideal de l’equitat de gènere estava orientat amb millor 
encert que ara. 
 
En aquesta data tan significativa exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere, fent 
polítiques actives per eliminar les desigualtats i les discriminacions, garantint i ampliant els 
drets de les dones, amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica. 
  
No hi haurà futur sense llibertat, justícia i equitat per a les dones. Cal treballar per una 
sortida justa de la crisi i fer-ho, amb especial emergència, en el camp dels treballs 
productius i reproductius, en el mercat de treball i en l’àmbit de la cura i el benestar.  
 
Les dones patim una desigualtat en el mercat laboral: menys taxes d’ocupació, salaris 
més baixos, ocupacions en professions pitjor remunerades i valorades...  Les dones som 
les majors beneficiàries de pensions més baixes. Som la immensa majoria de les 
ocupades a temps parcial i majoria entre les persones que no cobren cap tipus de 
prestació.  
 
Les retallades en drets i en l’Estat de Benestar colpegen les classes més vulnerables, 
entre elles les dones, que són doblement castigades, en tant que ciutadanes perceptores 
de serveis públics i, en tant que beneficiàries indirectes,  ja que allò que deixa d'assumir 
l'Estat de Benestar es carrega sobre les dones.  
 
Avui, el paper de les dones grans és fonamental per sostenir les dificultats. Alhora, són 
elles les que tenen nivells de pobresa més alts. Cada dia són més les persones en 
situació de precarietat i d’exclusió social. També nenes i nens.  
 
La desigualtat és un problema social. Una societat desigual no és ni democràtica ni justa. 
 
Cal, doncs, continuar treballant en polítiques públiques que fomentin la igualtat, el 
benestar,  la corresponsabilitat i que ofereixin oportunitats. Cal defensar el paper de la 
ciutadania, de les entitats i  de l'Ajuntament  en el treball col·lectiu pel benestar i la 
prosperitat compartida. Perquè amb la suma de sinèrgies i des de la solidaritat, podrem fer 
front a les dificultats. 



 
 
Volem una Abrera, una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure de patriarcat, sense 
violències i sense discriminacions de cap tipus, tampoc per raó de sexe. On es valorin tots 
els treballs, també, els no remunerats, amb una igualtat laboral i salarial efectiva, on es 
reconeguin i s’atenguin les aportacions, les necessitats i els interessos de les dones. 
Volem que les dones d'Abrera i del món gaudeixin d'igualtat d'oportunitats, d'igualtat de 
drets, amb serveis públics i amb una organització del temps i un repartiment dels treballs 
que permetin desenvolupar projectes de vida amb prosperitat i felicitat.  
 
 
 
Per tot això, demanem:  
 
 
Primer.- Posar fi a les polítiques d’austeritat salvatge i actuar sobre les desigualtats 
existents en la nostra societat. Defensar els serveis públics de benestar i les polítiques 
socials.  
 
Segon.- Exigir el compromís governamental per impulsar mesures per a l’ocupació de 
qualitat femenina i fer una aposta, des de les administracions públiques, per reconèixer el 
valor de la cura i dels treballs domèstics invisibilitzats però, alhora, indispensables per a la 
vida.  
 
 
Tercer.- Defensar i mantenir les competències municipals que actuen en la millora de les 
condicions de vida als nostres pobles i ciutats. I fer un reconeixement a les polítiques 
d’igualtat de gènere com a instruments per garantir els drets de les dones a viure lliures de 
discriminacions, violències i desigualtat.  
 
 
Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, Abrera vol manifestar el seu compromís 
en la construcció d'una societat on la igualtat de gènere sigui efectiva.  
 
 
 
 
 
 


