
 Sense oblidar totes les 
conquestes assolides, és bo 
recordar tot el que queda 
pendent, no per desanimar-nos, 
sinó per estimular-nos a lluitar 
activament. I, sobretot, cal que 
ho comuniquem als joves i als 
infants que eduquem, perquè 
també ell siguin agents de canvi i 
de transformació. 
 Els homes i les dones 
som distints i aquí rau la seva 
riquesa. Les diferències que ens 
caracteritzen no són solament 

d’ordre físic, sinó també d’ordre 
psicològic, social i espiritual. Som 
éssers diferents, però participem 
de la mateixa humanitat. La 
nostra igualtat és en la dignitat. 
 Som subjectes de drets 
i aquests drets són idèntics i 
han de ser respectats arreu. 
Malauradament, en molts llocs 
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El dia de la dona torna a ser el protagonista de la setma-
na. Ho hauria de ser cada dia de l’any, però el commemo-
rem solament un dia. És necessari que fixem l’atenció en 

tot el que encara resta per conquerir. És l’única manera de 
progressar i de canviar la societat que ens ha tocat viure. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Cal comunicar als joves i als infants 
que eduquem, perquè també ell siguin 

agents de canvi i de transformació



Sovint els patrons de conducta 
que aquests infants veuen a casa 

seva són clarament esclaus de 
prejudicis sexistes i els infants els 

reprodueixen mimèticament

del món i també del nostre país, 
no es reconeix aquesta igualtat 
de drets i molt sovint les dones 
són convertides en objectes de 
consum, en mercaderia sexual, 
en màquines de treballar que són 
explotades fins al darrer esbufec. 
 La dignitat és inherent a tot 
ésser humà, independentment 
del seu gènere i de la seva 
condició sexuada. Cal que ho 
subratllem una i altra vegada 
i que estiguem molt atents a 

les pràctiques de discriminació 
explícites o implícites, visibles 
o invisibles, que tan sovint es 
donen en la vida personal, social 
i professional. Això ens obligar 
a estar amatents, a observar 
l’ús que fem del llenguatge, 
els costums i els hàbits socials 
instaurats i també la transmissió 
de prejudicis, tòpics i estereotips 

que fem sense adonar-nos-en. 
 Les educadores socials que 
esteu en contacte directe amb la 
mainada teniu una grandíssima 
responsabilitat. Podeu formar 
una generació amb una nova 
mentalitat. No serà fàcil, però, 
perquè molt sovint els patrons 
de conducta que aquests infants 
veuen a casa seva són clarament 
esclaus de prejudicis sexistes 
i els infants els reprodueixen 
mimèticament. Cal que trenquem 
el cercle de la reproducció 
ideològica i que obrim noves 
coordenades per al pensament. 
 Més enllà de la legítima 
lluita política, cal que, des de 
les organitzacions socials sense 
ànim de lucre, vetllem per 
aquesta igualtat en el tracte i per 
aquest respecte que tota persona 
mereix, independentment de la 
seva condició sexual i de la seva 
orientació sexual. 
 Avui, dia de la dona, tinguem-
ho ben present, i aprofundim en 
la consciència de la igualtat. 


