
 

DONES AMB TOTS ELS DRETS 

El dia 8 de març és el dia Internacional de les dones. Hi ha moltes veus que rebutgen el fet que 

hagi un dia Internacional de les dones perquè es pensa que no té sentit, que no hi ha res a 

reclamar. Voldríem que això fos cert però estem molt lluny que ho sigui. La discriminació per raó 

de gènere en tots els àmbits és flagrant. Aquí, a casa nostra, el món del treball no domèstic i 

familiar és encara imminentment masculí. La diferència salarial està al voltant del 25% entre 

homes i dones. Els nivells d’ocupació, la qualitat dels mateixos i els tipus de contractació són 

indiscutiblement inferiors i de menys qualitat que els dels homes. 

L’acció política i social també està marcada per una representació mínima de les dones. En els 

llocs de més influència i poder, el nombre de dones és significativament inferior al d’homes. I el 

pitjor, moltes de les dones que són rellevants en l’àmbit públic actuen amb formes i maneres 

masculines. Es posa imatge de dona però no es feminitza l’esfera pública. 

 

La falta de polítiques conciliadores de la vida laboral i personal, així com la manca de legislació 

igualitària dels permisos de maternitat/paternitat, fan que la dona hagi de triar majoritàriament 

entre ser mare o estar activa laboralment i públicament. La maternitat s’ha transformat en 

estigmatització per a la dona, ja que es pressuposa menys productiva per la seva tasca de mare. 

O pitjor encara, la proliferació de la gran mentida que les dones, pel simple fet del gènere, tenim 

unes capacitats dignes de superheroïnes i podem fer-ho tot: ser mare, ser professional, portar 

l’organització de la llar i tenir temps per una mateixa i per la socialització. Som persones abans 

que dones o homes i el sexe no ens proporciona unes capacitats innates superiors als homes. 

 

Som nosaltres que hem de lluitar per la igualtat d’oportunitats i fer que la nostra vida familiar sigui 

igualitària i així educar els nostres fills i filles amb els valors de la igualtat. 

 

Així mateix la capacitat de ser mares ens estigmatitza personalment i professionalment i, alhora, 

tampoc tenim dret sobre els nostres propis cossos, amb una legislació encara restrictiva i 

paternalista que ens impedeix prendre decisions sobre nosaltres mateixes i sobre la nostra 

voluntat o no de la maternitat. 

 

Tot això en la nostra societat occidental desenvolupada, que si fem una ullada al món que ens 

envolta, veiem absolutes vexacions i menyspreu per les dones, que no tenen cap dret i estan 

sotmeses a les normes i dictàmens de societats clarament masculines i masclistes. 

 

Però ara, més que mai, tenim l’oportunitat de crear alguna cosa nova i més justa. La República de 



Catalunya ha de ser el pas per fer-nos presents amb normalitat, igualtat i justícia. Hem de ser 

valentes i fer-nos veure per que es pugui legislar amb tarannà femení i igualitari. Ho tenim tot per 

fer i podem fer una República on les dones arribi un dia en què el Dia Internacional de les dones 

sigui només un dia de celebració i no de denúncia. 


