
 

 
 

 
8 DE MARÇ DE 2013:  
PERILL D’INVOLUCIÓ EN IGUALTAT I PARITAT 
 
El 8 de març es celebra des de 1977 i  a nivell internacional el dia de la Dona. 
Així ho va establir l’Assemblea de l’ONU  per poder aconseguir la participació 
de la dona en peu d’igualtat com els homes a la societat , així com el seu 
desenvolupament com a persona 
  
La situació de desigualtat  de la dona a molts de països  és d’una injustícia 
radical. D’acord amb l’Index de Diferències de sexe elaborar per el Fòrum 
Econòmic Mundial (FEM), al seu estudi sobre la situació mundial de la igualtat 
de gènere el món és una mica ,és igualitari que a principis del segle XXI, però 
la situació és encara injusta a la gram majoria de països i dramàtica en molts 
d’ells. 
 
Centrant-nos en el nostre context cultural i social hi ha encara molts d’objectius 
per aconseguir. S’ha avançat molt en termes d’igualtat jurídica, però la realitat 
ha de millorar en molts d’aspectes, s’ha d’ aconseguir la paritat i igualtat en 
moltes fites: 
 
La imparable violència masclista. Una autèntica lacra social, que no atura. Es 
necessari replantejar-se  les politiques  contra la violència cap a les dones, 
perquè la seva eficàcia és reduïda.. Si bé, en termes generals, hem complert 
l’objectiu de sensibilitzar a les pròpies dones i a la societat en general, no 
s’aconsegueix reduir ni els maltractaments ni els assassinats lligats a la 
violència masclista. En els darrers  10 anys 977 dones assassinades per la 
seva parella: aquesta data demana una reflexió en profunditat de com s’ha 
d’abordar la violència contra les dones d’una forma rigorosa, així com un 
compromís polític ample i amb recursos suficients- 
 
Segregació horitzontal que es manifesta en la distribució de l’elecció d’oficis i 
professionals. Els estudis amb un important component d’atenció i de cura 
tenen elevadíssims  percentatges de dones. En canvi és major la presència de 
l’alumnat masculí a carreres tècniques i enginyeries.. Aquesta distribució  
reflexa,entre d’altres coses, com  els rols de gènere  tradicionals encara són 
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vigents. Així. per exemple, un 17 d’homes estan graduats en ciències, 
matemàtiques i tecnologia forn un 8% de dones;  un 82% de professorat 
d’ensenyament  primària són dones, mentre  sols un 11% són professores 
d’educació esportiva. 
 
Segregació vertical. Les dades demostren  que les dones encara no estan 
presentes de forma paritària als òrgans de decisió d’empreses, universitats, 
governs...  Tot i que les  un 43% de dones acaben els estudis superiors en front 
el 33% dels homes.  A l’actual Govern Espanyol la quota femenina és de 
30’77%. El cas del Govern de les Illes Balears, tots els consellers homes, una 
situació escandalosa a un país democràtic del segle XXI... En el Senat  sols hi 
ha un 36% de dones., en el Congres sols representen el 36%. En els Conselles 
d’Administració del IBEX 35  l’any 2011 ni hi havia cap presidenta, un 8% eren 
vicepresidentes, sols un 11% eren conselleres. 
 
Diferencies de sou i accés a la feina. L’ escletxa de gènere en les retribucions 
del salari continua, no s’aconsegueix reduir; les dades són semblants els 
darrers 5 any,  el sou mitjà d’un home que treballa a temps complet  és de 25 
mil euros anuals,  el d’una dona en les mateixes circumstàncies 19.500.  Això, 
en un moment en el qual les dones estan més preparades, per exemple el  
percentatge de dones contractades amb estudis superiors és de 42% mentre el 
percentatge dels homes és un 34. 
 
Diferències en  la càrrega de feina de caràcter no remunerat. La cura dels nins i 
nines, així com de les persones en situació de dependència recau sobre les 
dones. Les persones que tenen treball remunerat dediquen a les tasques de la 
casa 2 hores si són homes front a les 5 hores si són dones. Les dones 
representen el 86% de familiars cuidadors que atenen a persones amb 
dependència. 
 
Però ens els darrers dos anys hi hagut una clara involució en determinats 
avanços que varen permetre aconseguir una major igualtat. Un d’ells és el 
retrocés amb les polítiques públiques. Una de les causes que ha possibilitat  els 
avanços amb igualtat ha estat les politiques públiques per cobrir necessitats 
socials com l’educació, la sanitat, l’atenció a les persones malats, persones 
amb discapacitat, als més petits de la família.  
 
Retrocedir amb aquests drets es facilitar que la dona torni exclusivament a 
l’àmbit domèstic, reduir-la de la presència pública. Un clar exemple és el tema 
del retrocés de la dependència, no sols per la seva reducció pressupostària, 
sinó perquè fins fa 2 mesos les persones que desenvolupaven tasques com a 
cuidadores estaven incloses a la seguretat social, el 85%  d’aquestes persones 
són dones.  Aquest fet, la inclusió a la seguretat social, era un reconeixement 
clar que la seva feina tenia una valor social i econòmic, el Govern del Partit 
popular va derogar l’article de la llei de dependència que ho permetia. 
 
L’altre exemple de retrocés, si s’arriba a materialitza, és el canvi de la llei de la 
interrupció voluntària de l’embaràs. El Govern del partit popular vol derogar 
l’actual llei de terminis i substituir-la per una llei de supòsits. Això implica que la 
dona, de forma lliura i responsable, no podrà decidir si vol interrompre un 



 

embaràs. Si s’implanta la llei de supòsits la decisió de la dona haurà d’estar 
tutelada, contrastada per un professional. Serà la primera vegada que un país 
que hagi promulgat  una llei de terminis, involucioni cap una llei de supòsits. 
Aquets canvi de llei es degut, entre altres, perquè el Govern del PP està 
controlat pels sectors més reaccionaris de la dret, per aquells més influenciats 
per l’església catòlica més conservadora. Aquest canvi de llei ens allunyarà 
d’Europa i ens atracarà a països en vies de desenvolupament i a països on  el 
Govern  i l’organització religiosa dominant no es diferencia.  
 
La celebració del 8 de març d’any 2013 segueix tanguet un caràcter 
reivindicatiu. També és un bon dia per recordar que tots aquets avanços han 
estat gràcies a moltes dones que s’enfrontaren  a la  ideologia dominant 
patriarcal i ho feren obertament, analitzant i explicant que un altre realitat es 
possible. El 8 de març és un dia per reconèixer la feina i els èxits  que han 
aconseguit els diversos moviments feministes i la vigència que tenen els seus 
postulats No hi ha democràcia sinó hi ha igualtat, sinó hi ha paritat. 
 


