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8M: LLUITAR PER AVANÇAR
El 8 de març reivindiquem el dia internacional de la dona
treballadora. Dos anys després de la històrica vaga feminista
que va mobilitzar milers i milers de persones a tota Espanya,
seguim lluitant per posar fi a les discriminacions laborals
i socioeconòmiques que pateixen les dones i que alguns
encara avui s’atreveixen a qüestionar.
Avancem molt lentament cap a la fi de la bretxa salarial.
Segons dades dels tècnics del Ministeri d’Hisenda, al ritme
que anem trigarem 87 anys per acabar amb la diferència de
salaris entre homes i dones. Això passa per diferents motius
i no només entra en joc el fet que les dones siguin vetades
a molts llocs de responsabilitat a les empreses, i per tant a
millors salaris. Per exemple; la incorporació de la dona al
mercat de treball no ha comportat un repartiment equitatiu
de les tasques de cures. Són, generalment, les dones qui
agafen els permisos i excedències per cuidar dels infants o les
persones dependents. Amb la corresponent pèrdua de salari.
Des del feminisme s’exigeix una transformació social
davant d’aquestes situacions. Hem d’actuar des dels drets
laborals, els drets socials i enfortint un estat del benestar
que proveeixi de serveis públics que ens permetin a les
persones ser alguna cosa més que productors i consumidors;
necessitem temps i espais dignes per cuidar. Però també
hem d’actuar des de l’educació i la cultura. Per aconseguir
la societat igualitària que volem, lliure de discriminacions,
necessitem canviar consciències i conductes.
Des d’En Comú Movem Cornellà aquest mes de març hem
volgut reflexionar sobre les noves formes de masclisme que
impregnen la nostra societat, i com actuar des del feminisme
per combatre-les. També hem volgut recordar, amb motiu
del 25è aniversari de la creació del Consell Municipal de la
Dona de Cornellà, a totes aquelles dones regidores, membres
d’entitats i moviments de la ciutat i tècniques municipals, que
van contribuir a la creació d’aquest consell.
Cal molta feina més encara del Consell Municipal, de les
administracions públiques i sobretot del moviment feminista
als carrers per exigir la igualtat entre homes i dones. La nova
llei de llibertat sexual que ha presentat la ministra Irene Montero
ha de mostrar que la lluita als carrers té efectes en les polítiques
públiques i, en conseqüència, en la millora de la vida de les
dones. El 8 de març, i cada dia, cal lluitar per avançar.
Recorda que pots interactuar amb nosaltres per construir
la Cornellà del futur entre totes, en comú! Xarxes socials
Twitter, Facebook i Instagram: @catcomucornella /
Web: www.encomucornella.org

UNA EXPOSICIÓ COMMEMORA
EL 150È ANIVERSARI D’ANTONI
SERRA FITER
El Castell acollirà del 17 de març i fins al 24 de
maig la mostra “Roig naixent, entre art i ciència”.
És un repàs a la trajectòria d’Antoni Serra Fiter, el
ceramista del modernisme (1869-1932), que encara
avui continua present a Cornellà en la figura del
seu net, Jordi Serra i Moragas. La inauguració serà
el dimarts 17 de març a les 19 h. Aquesta exposició
comptarà amb dues activitats complementàries, que
es portaran a terme el 25 de març i el 19 d’abril.

JEKYLL & HYDE, A L’AUDITORI
El musical, que fa vint que triomfa a Broadway, arriba
ara a l’Auditori de Cornellà el cap de setmana del 28 i
29 de març. El musical està basat en la dualitat del bé
i del mal que habita en tots nosaltres, representat en
el Dr. Jekyll (el bé) i Mr. Hyde (el mal). És un musical
de gran format que ha adaptat la productora Theatre
Properties. Hi haurà dos passis: el dissabte 28 de març
a les 21.30 h i el diumenge 29 de març, a les 18 h. Les
entrades anticipades tenen un preu de 20 euros.

TORNA EL TERRABASTALL
La Biblioteca Marta Mata acull el dissabte
28 de març aquesta macrojornada
dedicada a la literatura infantil. Aquest
any, totes les activitats giren entorn
l’autor Gianni Rodari i hi haurà una
trentena d’activitats relacionades amb
les seves aventures literàries. La jornada
començarà a les 10 h i acabarà sobre les
14 h. L’espectacle de cloenda es portarà
a terme a les 12.45 h amb l’obra “Visca
Rodari”, de la companyia Teatre Buffo.

