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Dia internacional de la Dona 
El PVI , aquesta setmana vol fer un reconeixement a la 
tasca que han desenvolupat les dones al llarg de la història, 
en la lluita pels seus drets i per la igualtat amb l’home. 
 

Aquesta lluita començà en el segle XIX, encara que en 
alguns països s’implantaren règims polítics liberals, no es 
podien considerar autèntiques democràcies, perquè les 
dones continuaven sense tindre plens drets i estaven 
sotmeses als homes. Per això, en la 2a meitat del segle 
XIX, va sorgir el moviment sufragista; associacions de 
dones que lluitaven per millorar la seua situació. 
 

Els objectius més importants d’aquest moviment van ser 
tres: Aconseguir el vot, la igualtat en l’educació, perquè és 
l’única via per aconseguir ser independents i la millora 
laboral, perquè fent el mateix treball, cobraven la meitat i 
tenien prohibit l’accés a moltes professions. Al desembre de 
1977, l’Assemblea de les Nacions Unides, adoptà la 
resolució de proclamar el dia 8 de març com el Dia 
Internacional de la Dona, per commemorar la seua lluita. 
 

Encara que s’ha avançat molt en el decurs de la història, no 
és menys cert, que es continuen produïnt situacions de 
desigualtat en tots els àmbits socials, sobre tot en el laboral, 

tenen més problemes per trobar un lloc de treball i moltes 
vegades reben salaris prou més baixos que l’home. 
 

Tampoc hi ha que oblidar a dia d’avui, les nombroses dones 
que són víctimes de la violència de gènere. La desigualtat 
és la realitat que envolta la vida de moltes dones arreu del 
món. En totes i en cadascuna de les societats actuals, 
encara hi ha un un nombre d’elles que estan ocupant una 
posició de subordinació. 
 

Des de el PVI els invitem a tots vostés a commemorar el 8 
de Març, Dia Internacional de la Dona, per reforçar el 
principi de igualtat entre homes i dones, assumir el 
compromís d’un treball comú per evitat tot tipus de 
desigualtat a través de les institucions que representem, i 
apostar per una solució integral , per tal d’eliminar 
definitivament l’eliminació la violència de gènere. 
 

També emplacem a tots els vinarossencs i vinarosenques a 
participar amb els esdeveniments que s’han programat des 
el consistori, tots ells adreçats per sensibilitzar la ciutadania, 
i recordar aquestes dones que cada dia han de lluitar per la 
seua supervivència. 
 


