
 
 

8 DE MARÇ DE 2012 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

“LIDERANT EL PRESENT, CONSTRUINT EL FUTUR” 
 

 
El 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, és un dia ple de 
simbolisme per a les dones i la lluita pels seus drets, però també per totes 
aquelles persones compromeses amb la igualtat. Un dia en el qual, ens reunim 
aquí per retre homenatge a les dones que des de tots els racons del món ens 
han precedit i han obert el camí per aconseguir una societat més justa i 
igualitària . I és que les seves iniciatives no sempre han estat prou reconegudes, 
tot i haver estat determinants per al progrés del conjunt de la humanitat. 
 
És un dia, doncs, que ens porta a incloure aquest llegat ens els nous reptes de 
futur. I com s’ha demostrat en diferents moments de la història i sobretot en 
contextos difícils com en el que ens trobem en l’actualitat, no podrem construir 
nous models de societat sense les seves aportacions. Hem d’incloure el talent i 
el lideratge de les dones com motor del canvi que els nostres municipis 
necessiten. 
 
I això ho hem de fer donant l’espai i reconeixement que es mereixen i 
recordant que la consecució dels drets de les dones sempre ha tingut com a 
resultat la millora de les condicions de vida del conjunt de la humanitat. 
 
ÉS PER AIXÒ QUE MANIFESTEM LA NECESSITAT DE,  
 
 Posar en valor el lideratge de les dones en els processos de canvi que la 

societat necessita. 
 
 Incrementar la presència de les dones en els llocs de responsabilitat de les 

institucions públiques, les empreses, la cultura, la ciència.....per tal de crear i 
desenvolupar projectes innovadors i de futur. 

  
 Fomentar la coeducació, l’accés a les noves tecnologies, i la integració de 

les dones al mercat laboral i l’emprenedoria  
 
 Potenciar la coresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i de la vida  
 
I finalment no podem oblidar que cal continuar donant suport als programes 
per atendre totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat. I en especial cal, 
més que mai, treballar conjuntament i avançant per eradicar la violència 
contra les dones que és la manifestació més perversa de la desigualtat entre 
homes i dones. 
 
Avui 8 de març, totes les dones i homes de les institucions del país volem fer 
visible i explícit el nostre compromís per construir un futur millor per a tothom. 


