
 

Parlament de les Illes Balears 
 

 

Declaració institucional amb motiu de la celebració 
del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona 

 
 La primera celebració del Dia Internacional de la Dona es produí el dia 19 de 
març de 1911. Els primers anys les dates n’eren diferents segons els països, però al 
1914 se celebrà per primera vegada el 8 de març simultàniament a Alemanya, 
Suècia i Rússia. Les recerques historiogràfiques més recents qüestionen l’existència 
d’una motivació única per a aquesta celebració, perquè els fets històrics que sovint 
s’han considerat l’origen de l’establiment d’aquesta data, i causa de commemoració 
més que de celebració (incendi d’una fàbrica tèxtil de Nova York en què moriren 
129 treballadores i/o manifestació de treballadores del sector tèxtil de Nova York), 
es produïren en dies i anys distints dels habitualment tinguts per certs. Les raons 
històriques i sociopolítiques per les quals s’ha consolidat la data del 8 de març 
poden ser atribuïdes a factors diversos. No obstant, però, les possibles 
discrepàncies en la interpretació del context que ha produït a fixar aquesta data, és 
ja un fet indiscutible la consolidació internacional del dia 8 de març com a Dia de la 
Dona, una data que, si més no, ens ha de fer reflexionar sobre les condicions vitals 
i laborals de la dona treballadora en el món en què vivim. 
 
 És innegable que en el darrer segle s’ha avançat en la reducció de les 
diferències laborals entre homes i dones, tan pel que fa a les oportunitats i les 
condicions per accedir al món laboral, com pel que en fa a les retribucions i 
l’assumpció de responsabilitats. Però també hem de reconèixer que aquesta 
afirmació només és certa a determinats llocs del planeta i que, ni tan sols en 
aquests casos, no se’n pot parlar en termes absoluts. 
 
 Encara resta molt per fer fins que ja no calgui de dedicar un dia 
específicament a la dona treballadora; estam enfora de la plena equiparació en les 
condicions laborals o professionals de l’home i la dona; la llar continua essent en 
massa casos un segon lloc de feina, no remunerat, per a les dones; manca suport 
familiar (salarial, fiscal i educatiu) que possibiliti realment l’elecció de les dones pel 
que en fa a la dedicació professional; cal insistir en la necessitat de formació 
cultural i educativa, i de legislació, per combatre hàbits, actituds i actuacions 
discriminatòries, de marginació, de violència de gènere o de penalització laboral de 
la maternitat. I hem de fer esment també de la creixent població de les dones 
immigrants que pateixen sovint un doble procés de discriminació. 
 
 Conseqüentment, en la celebració del 8 de març del 2005, Dia Internacional 
de la Dona 
 
 El Parlament de les Illes Balears, conscient de la persistència de desigualtats 
discriminatòries, laborals i socials, entre homes i dones, es compromet a continuar 
impulsant totes aquelles mesures que contribueixin a assolir que les persones, 
homes i dones, puguin viure i treballar en condicions d’igualtat real i en què 
l’exercici de la llibertat i la dignitat no es vegi condicionat tampoc per 
discriminacions vinculades al gènere. 

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 8 de març de 2005 


