
 

 

 

 

MANIFEST  8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE 
LA DONA  2016 

 
La Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona, 
com sempre, ens adherim i fem nostres tots els manifestos 
que es llegiran arreu el país, per commemorar el 8 de març 
Dia Internacional de la Dona.  
 
Avui volem reivindicar les dones advocades que des de la 
seva activitat professional i compromís personal han lluitat 
per fer un món més just i paritari.  
 
Volem tenir un record especial per Maria Soteras Mauri, 
que va ser la primera dona advocada que es va incorporar 
al Col·legi de Barcelona l’any 1927. No hem d’oblidar que 
fins el 1921 les dones no es van poder incorporar al 
Col·legi. 
 
També volem recordar les advocades que van lluitar contra 
el  franquisme i després, a partir del 1976, van tenir un 
paper importantissim en la lluita per l’abolició de les lleis i 
per aconseguir l’amnistia per als “delictes” específics que 
discriminaven a les dones i que, l’any 1984, van crear la 
Comissió de Dones Advocades d’aquest Col·legi, que 
continua sent l’única a tot l’estat. 
 
Malgrat tot, no ens enganyarem, queda molta feina per fer i 
hem de continuar lluitant perquè avui, encara no existeix 
una igualtat real entre els homes i les dones i no tenim una 
“habitació pròpia” com reivindicava l’escriptora feminista 
Virginia Woolf en el seu llibre. 
 
Avui, encara els salaris de les dones son més baixos que els 
dels homes per la mateixa feina.  



 

Avui, encara un 35% de les dones treballen amb contractes 
de treball a temps parcial, a diferència dels homes que 
nomes ho fan un 9%.  
 
Avui, encara la pobresa és bàsicament femenina. 
Avui, encara els llocs de responsabilitat de les empreses 
continuen essent pels homes.  
 
Avui, encara la conciliació de la vida familiar i laboral va a 
càrrec de les dones. 
 
Avui, encara la representació i participació paritària de 
dones i homes en tots els àmbits de presa de decisions és 
una quimera. 
 
Avui, encara la violència masclista continua sent una greu 
vulneració dels drets de les dones a viure sense cap mena 
de violència. 
 
Avui, encara hi ha nenes que son víctimes de mutilació 
genital femenina. 
 
Avui, encara hi ha dones que no poden decidir rés. 
 
REIVINDIQUEM que la participació de les dones en 
igualtat de condicions amb els homes, en tots els camps, és 
indispensable pel desenvolupament ple i complert d’un 
país, el benestar del món i la causa de la pau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEMANEM al Govern i Parlament de Catalunya que faci 
efectiu el preàmbul de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de 
dones i homes per tal de que es faci realitat el que hi diu, 
que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes 
constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una 
necessitat essencial en una societat democràtica moderna 
que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. 
A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha 
d’ésser reconegut legalment, sinó que, a més s’ha d’exercir 
d’una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la 
vida: polítics, econòmics, socials i culturals". 
 
LA COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES MANTENIM EL 
NOSTRE COMPROMÍS, DE CONTINUAR AMB TOTES 
LES LLUITES FINS A ELIMINAR QUALSEVOL 
DISCRIMINACIÓ ENTRE HOMES I DONES. 
MANTENINT LA NOSTRA MIRADA DE GENERE I 
DIFERÈNCIA. 
 
 
VISCA EL 8 DE MARÇ. 
 
8 de març 2016. 
 


