
 
 

 

8 DE MARÇ DE 2023, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

MANIFEST 
 

 
Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, alcem de nou la nostra veu a favor dels drets de 

les dones i reforcem lluita feminista des de Tiana i en projecció a totes les dones del món, amb 

una força especial per a aquelles dones de territoris on els drets i llibertats més bàsiques estan 

vulnerades amb un acarnissament especialment violent, com l’Iran, l’Afganistan o Iemen. No 

pararem fins que TOTES les dones siguem lliures i la igualtat real estigui assolida. 

 
Ja fa anys que a Tiana s’ha donat una major centralitat al gènere amb l’objectiu d’incorporar 

una mirada feminista que ens empenyi a fer polítiques que puguin aplacar les estructures que 

reprodueixen les desigualtats de gènere. Aquestes polítiques no les fa l’Ajuntament sol: les fem 

totes. Les fa l’associacionisme educatiu, esportiu i cultural, les fan les escoles i l’institut, les fa 

la ciutadania i els comerços.  
 

La voluntat d’aconseguir un poble igualitari, sostenible i feminista és compartida. Hem de 

seguir insistint des de tots els angles per tenir unes polítiques públiques locals que facilitin una 

igualtat efectiva. Som hereves de moltes dones que ens han precedit en la lluita per la igualtat, 

des de molts àmbits diferents. L’esport continua sent un sector en què la batalla és viva perquè 

les desigualtats són acusades. I volem que tothom sàpiga que no ens aturarem!  
 

Volem eliminar les desigualats en tots els àmbits de la vida pública i privada des de la política, 

l’educació, la ciència, la salut , els esports, el treball i les cures per a aconseguir la igualtat de 

gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes. Per tant, és deure de la ciutadania i de 

l’associacionisme local exigir la implementació d’uns plans d’Igualtat que facin real un poble 

feminista i tirar-los endavant és una responsabilitat compartida.  

 

El poble de Tiana està compromès en el treball per a la construcció d’una vila feminista que 

avanci sense aturador cap a l’erradicació de totes les desigualtats.  

 

Visca la Tiana compromesa i feminista! 


