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Avui, 8 de març, el moviment feminista d’arreu del món ha convocat un seguit de mobilitzacions
reivindicatives, incloent la vaga feminista. Aquesta és una mobilització que va més enllà del que
tradicionalment s’identifica com a vaga laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes
les esferes de la vida.
La vaga d’avui es fa extensiva també altres treballs i espais: el de les tasques domèstiques, el consum,
la vida estudiantil i associativa... i vol posar de manifest les desigualtats i precarietats en el treball
assalariat, el consum, l’exercici dels drets, la formació i la participació ciutadana, per les diferències
que poden patir les dones segons la procedència, la classe, l’edat, l’orientació sexual, la identitat de
gènere i habilitats.
La lluita per eliminar les desigualtats entre homes i dones va avançant, però falta molt encara. Els
esforços per tal de prevenir les desigualtats, evitar la seva existència i reparar els seus danys són
promoguts per les nostres lleis (notòriament la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a
eradicar la violència i la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre dones i homes) i formen part dels nostres
valors fonamentals, són línies d’acció del Govern de la Generalitat i, en l’àmbit local, també ho tenim
molt present. El Pla d’Igualtat, per exemple, no només el tenim per a la nostra vila, sinó que el passat
mes de gener vam aprovar el Pla d’Igualtat Intern de l’ajuntament perquè entenem que és bo predicar
amb exemple.
Des de l’ajuntament d’Arenys de Munt, un any més, donem suport a les reivindicacions del moviment
feminista. Avui ens tornem a aplegar davant la casa consistorial amb aquest motiu. Durant el cap de
setmana podrem gaudir de l’obra Reflexos de lluna, una representació que combina el microteatre
amb la poesia i organitzat pel Centre Moral i Donaviva. I properament presentarem “El llibre de dones
d’Arenys de Munt”, un projecte que des del govern municipal es va començar a impulsar anys enrere
i ara veu la llum en el marc dels actes del Dia Internacional de les Dones que es duran a terme al llarg
del mes de març. Aquest llibre posa en valor la història de les dones a la vila d’Arenys de Munt, ha estat
possible gràcies a la col·laboració de molta gent, i serà una eina valuosa per treballar projectes
d’igualtat en àmbits diversos.
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones i els home d’Arenys de Munt alcem
les nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva, perquè els drets socials, polítics i econòmics són
innegociables.
Aquest és un gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de
totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, perquè
només així podrem fer-ho realitat.

