
 
 
Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Algaida per commemorar el 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones  

A Algaida som essencials, som imprescindibles!  

L’any passat tant des de l’Ajuntament d’Algaida com des del Consell varem compartir la 

vindicació del Dia de la Dona amb aquelles companyes que havien estat a primera línia, 

desenvolupant els treballs essencials durant l’estat d’alarma. I el 8M d’aquest 2022 tornam 

a un referent del moviment feminista històric: la dona treballadora i, en especial, a totes 

aquelles que obrin camins, que emprenen, que desafien el difícil context econòmic, que 

ho és per a tothom, però sempre més per a les dones.  

Volem recordar que el 8 de març fou reconegut per l’ONU com el Dia Internacional de la 

Dona, els orígens es remunten al 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i 

a l’incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company de Nova York, el 25 

de març de 1911, una indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, la gran majoria 

dones immigrants joves. En aquest darrer incident varen morir 142 obreres que l’any 

anterior havien fet vaga per demanar unes condicions laborals més bones.  

Des del 8 de març del 2018 el moviment feminista ens convoca a la vaga, per fer evident 

que som les dones d’arreu del món les que ens ocupam de la cura de les persones 

dependents, per vindicar justicia en l’àmbit laboral i erradicar la bretxa salarial, per posar 

en el centre les necessitats de les dones i de les persones que en depenen i exigir que 

l’economia operi en la lògica de la sostenibilitat i el benestar de totes. Per posar en valor 

els coneixements de totes les dones.  

El 8 de març d’enguany ve marcat també per l’inici d’un conflicte bèlic que ens repercuteix 

a nivell mundial i que està afectant a milers de dones i infants d’Ucraïna que han 

d’abandonar el seu país per por, però també afecta a moltes dones de Rússia que no volen 

la guerra i pateixen la repressió dels seus dirigents que els hi han prohibit sortir als carrers 

per celebrar el 8M.  



Ara més que mai les dones hem de ser solidàries amb la resta de països. Aquesta crisis 

social i humanitària ens mostra que cal una recuperació econòmica, social i de valors que 

es centri en la sostenibilitat de la vida i del planeta. I això només serà possible amb la 

participació de les dones i assumint la importància d’una economia justa i sostenible.  

La pandèmia ens ha mostrat que les dones i les feines que desenvolupen són essencials, 
i també que les dones i els projectes que impulsen són essencials per a la recuperació de 
l’economia.  
 

Per això, aquest 8 de març del 2022, des de l’Ajuntament d’Algaida ens refermam en el 
compromís d’avançar en polítiques públiques feministes i ens comprometem a seguir 
desenvolupant el Pla de Compromís adquirit fa dos anys amb l’obtencicó del Segell per 
la Igualtat SGCity 50-50 i en concret recollim les següents propostes:  

1. Impulsar propostes i estratègies d’igualtat compromeses amb la conciliació.  

2. Incentivar la corresponsabilitat de totes les persones, indistintament del gènere 
en les tasques de cura.  
3. Potenciar la participació de les dones en els àmbits on es prenen les decisions. 

4. Potenciar el lideratge econòmic, social i polític de les dones del nostre poble.  

5. Impulsar projectes per incentivar la participació de les dones en l’economia.  

6. Posar en el centre de les polítiques municipals la vida de les persones i la cura 

d’aquestes.  

7. Promoure la formació de tècnics i polítics del nostre ajuntament per millorar la 

nostra resposta davant la realitat de les dones i les nines del nostre poble.  

8. Fer xarxa amb els altres ajuntaments i amb altres administracions per construir 

una Mallorca lliure de violències masclistes.  

9. Promoure el benestar de les dones més grans del nostre municipi.  

10. Avançar perquè els joves i les al·lotes del nostre poble visquin en igualtat. 


