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8 DE MARÇ, EL TEMPS DE LES DONES, AVANÇAR SENSE RECULAR 

 

En el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, l’Ajuntament de Sant Llorenç aposta 

fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones. I en les polítiques 

d’igualtat com a instrument per millorar, no només les vides de les dones sinó tota la ciutadania. 

L’ajuntament està compromès amb el canvi social que impulsa el feminisme. No podrà haver-hi 

veritable transformació si no es compta de manera essencial amb les dones, amb la seva 

participació i contribució. Per això i amb la igualtat com a pilar. 

El 8 de març de 2018 va marcar un abans i un després al nostre país. Les dones, 

acompanyades de molts homes, van alçar la seva veu contra el masclisme. Sense possibilitat 

de tornar enrere. 

Les dones sofreixen discriminació en tots els àmbits. Però és en el laboral on es produeix una 

de les majors desigualtats que viuen les dones, perquè sense independència econòmica, no hi 

ha llibertat. Hem de lluitar perquè això no passi. 

En la desigualtat entre sexes, la violència de gènere al nostre país ha acabat amb la vida de 

984 dones des de 2003, quan es comencen a comptabilitzar el assassinats masclistes. Aquesta 

violència és un dels principals problemes del nostre país i no la podem oblidar, i hem de lluitar 

perquè tot això pugui acabar. La Llei Contra la Violència de Gènere, l’hem de tenir ben present 

per acabar amb aquesta lacra, és una prioritat. 

Caminar cap a la igualtat plena és una responsabilitat que ens interpel.la individualment i com a 

societat. I que també obliga a totes les Administracions, des de l’estatal fins a la local. Aquesta 

és una de les competències de l’Ajuntament, ja que som els més pròxims a la ciutadania. 

L’Ajuntament dona suport a la iniciativa de vaga i atur proposades pel moviment feminista i els 

dos sindicats UGT i CCOO, per al dia 8 de març. 

El 8 M de 2019 serà de nou un toc d’atenció sobre les consciències cíviques i polítiques. Les 

dones sortiran al carrer per exigir el que els correspon. 

Perquè malgrat les conquestes, encara persisteixen discriminacions. I perquè hi ha els qui 

qüestionen el feminisme intentant retornar-nos al passat. No tolerarem ni una sola reculada. Els 

drets de les dones no es negocien, són adquirits! 

L’Ajuntament de Sant Llorenç estarà, com sempre, lluitant amb les dones perquè quan avancen 

les dones, ho fa tota la societat i la democràcia. 
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