Ajunta
ament de Rossell
R

MANIFE
EST INST
TITUCION
NAL 8 DE
E MARÇ

Avuii, dia 8 de març, és el dia Internacional de
d les don
nes i, com es va fentt des
de fa
a centenarrs d’anys, volem
v
cele
ebrar aquest dia com
m una jorna
ada de refle
exió i
acció
ó per mosstrar el nosstre interès en trans
sformar la societat e
en una soc
cietat
més justa i equitativa. És el dia en
n que es demana
d
alss Estats que es creïïn les
dicions favvorables pe
er a l’elimin
nació de la
a discrimina
ació de less dones i per
p la
cond
seva
a plena parrticipació en
e el procé
és de desenvolupame
ent social.
Avuii també, éss el dia pe
er fer home
enatge a totes
t
les dones que, d’una form
ma o
una altra, van ser pionerres en dive
ersos àmb
bits, àmbitss que fins aquell moment
estaven sols destinats
d
als homes. Aquest ho
omenatge és per tot el sacrifici que
es va realitzar i es realitzza en la llu
uita pels drets civils, socials,
s
lab
borals, polítics i
econ
nòmics.
Són molts els motius pe
els quals hem
h
de lluitar per un
na societatt més justa
a. La
nes en ig
gualtat de condicion
ns i amb les mate
eixes
partiicipació de les don
oporrtunitats que els homes ha de
d ser un requisit fo
onamental. És nece
essari
reivindicar el dret
d de les dones a prrendre les seves pròpies decisions en totts els
bits de la viida, la igua
al remunerració, la dis
stribució equitativa
e
d
de les cure
es i el
àmb
treba
all domèsttic no remu
unerat, la fi de totes les forme
es de violè
ència contrra les
done
es i les ne
enes i unss serveis d’atenció
d
a la salut que
q
donin resposta a les
nece
essitats.
Des de l’Ajuntament de Rossell, un
u any més
s mostrem
m el nostre compromís en
la de
efensa de la igualta
at entre do
ones i hom
mes i volem
m fer una crida a to
ota la
ciuta
adania per a que es sumin
s
al Dia
D Internac
cional de la
a Dona. Diia Internac
cional
de to
otes les do
ones.

