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El 8 de març de 2022, es commemora el Dia Internacional 
de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor 
dels drets de les dones i de reivindicació per continuar 
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació 
que hauria d’impregnar cada dia de l’any, dins i fora de les 
administracions, amb l’objectiu d’aconseguir ser una societat 
de dones i homes amb plena igualtat de drets.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les 
discriminacions cap a les dones encara estan presents.

A Catalunya la bretxa salarial és del 22,2%, és a dir, la 
mitjana de la diferència de sou entre homes i dones és de 
gairebé un quart del salari, el 75% dels contractes a temps 
parcial són de dones, només un 10% de dones accedeix als 
llocs de direcció i gerència, les dones són penalitzades en 
l’àmbit professional quan són mares i pateixen una major 
precarietat laboral. Una de cada dues catalanes tenen rendes 
per sota del llindar individual de pobresa, la qual cosa es 
tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat 
contra la seva independència personal.

Ja fa dos anys que va començar la pandèmia. Un temps 
en què s’ha fet evident l’enorme importància del sector 
de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc 
reconeixement social i econòmic. De fet, les dones que 
treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades 
per la crisi. I malgrat ser essencials, la precarització i falta de 
prestigi no ha acabat.

Alhora continua sent indispensable l’eradicació de la 
xacra de la violència masclista i que es respecti el dret a la 
maternitat i a decidir sobre el nostre propi cos.

La feminista, és una de les grans transformacions 
que hem d’assolir per seguir avançant cap a una societat 
més lliure, igualitària i democràtica. I en aquesta gran 
transformació, la implicació, el compromís, proximitat i 
feina feta pels Ajuntaments és imprescindible. A Cornellà se 
n’ha fet molta, però encara queda molt camí per recórrer. 
Hem de treballar per assolir els objectius marcats al IV Pla 
Transversal de Polítiques d’Igualtat i renovar el Pla d’Igualtat 
de l’Ajuntament, així com continuar impartint formacions al 
seu personal. Afavorir la implantació d’horaris més racionals 
que permetin cobrir les necessitats socials i personals. S’ha 
de donar més visibilitat a personalitats femenines de diferents 
àmbits, ja sigui al nomenclàtor de la ciutat, com a ponents 
en actes diversos o de reconeixement. I el feminisme ha de 
ser l’eix transversal en totes les accions polítiques, per tal de 
garantir tots els drets de les dones.

Us animem a participar en les diferents activitats al voltant 
del 8M que es faran durant tot el mes a Cornellà. I recordeu, 
no es tracta només de dates assenyalades, la lluita feminista 
ha de ser present tots els dies de l’any.

Començo aquest article manifestant que els socialistes 
condemnem l’atac militar, la invasió de Rússia contra Ucraïna. 
Demanem la retirada immediata de les forces militars i l’aturada 
de la violència. Qualifiquem aquesta agressió d’injustificada 
i d’una gran gravetat, que posa en risc l’estabilitat europea i 
mundial. Ens manifestem solidaris amb el poble ucraïnès.

Una pandèmia i ara una guerra a Europa. És el moment de 
tenir clar quin és el nostre lloc, políticament i com a país. No és 
el moment d’experiments, és temps d’estabilitat, és temps de 
bon govern, és temps de política útil. Temps de bona política 
com la d’oferir acords, com els 43 acords o els 43 pactes que 
Illa va oferir a Aragonès per deixar enrere la política de blocs o 
de confrontacions. Fa un any que vàrem guanyar les eleccions, 
però tot i no poder governar hem fugit de la confrontació 
oberta amb el Govern i fem política útil. Proposem acords i fem 
bona política des del Govern Alternatiu de Catalunya, ajudant a 
activar polítiques.

És temps d’acords. És temps de la bona política de la 
reforma laboral, que millora els drets dels treballadors. I no és 
temps de demanar contrapartides, quan assoleixen un acord 
els representants dels treballadors i els representants dels 
empresaris. No és temps de la mala política, de no escoltar a les 
famílies i els representants dels treballadors i imposar un canvi 
en el calendari escolar.

Són temps de bona política i no són temps de mala política, 
i Catalunya necessita un canvi de rumb. 

És moment d’estabilitat, d’afavorir l’estabilitat. És moment 
de tocar de peus a terra. No és moment de populismes, és 
moment de realismes, de no fixar horitzons impossibles que 
només generen frustració a la societat catalana. És moment del 
sentit comú. Què és això de votar en contra d’un pacte al qual 
arriben els representants dels treballadors i els representants de 
les patronals? Què és això? 

L’única línia d’acció que s’endevina després d’un any al 
Govern de Catalunya és la d’un pacte contra sls sindicats. No 
a la reforma laboral. No a enraonar amb els sindicats quan es 
canvia el calendari escolar. Van contra els sindicats. Esquerra 
Republicana va contra els sindicats. 

Així que en resum, és el moment de constatar que a Catalunya 
cal un canvi de rumb, temps d’estabilitat i temps de PSC.

I per acabar, commemorem el 8 de març com una 
data simbòlica de la lluita que hem de mantenir contra el 
masclisme, una data de lluita i també de denúncia contra 
les discriminacions que patim les dones només pel fet de 
ser dones. S’ha de dir amb contundència: el masclisme és 
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva 
entre homes i dones. 

Resum: és PSC, millor Catalunya!
Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  

o ens veiem per la ciutat.
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