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En la declaració institucional del Dia Internacional de les Dones 2022 
 
Moltes gràcies, Candela, Daniela i Maria per la lectura d’aquest manifest, i al grup 
Alma Calí per aquesta actuació tan sentida. Gràcies també a totes les tècniques 
municipals, i a les diferents entitats compromeses en aquesta lluita que avui, 
com cada dia, feu sentir la vostra veu. 
 
Com cada 8 de març, reivindiquem el protagonisme de la dona a la societat. Però 
aquesta no ha de ser només una reclamació femenina. Necessitem que els 
homes feu un pas endavant i actueu en conseqüència. No volem només 
solidaritat i gestos. Cal anar més enllà en aquesta lluita, que ha de ser 
necessàriament col·lectiva. I en això hi estem compromeses, perquè la 
transformació feminista no té aturador.   
 
Vivim una època de cruïlla, de canvi històric, però no ens podem aturar. Encara 
que el discurs feminista tingui cada vegada més protagonisme en l’agenda 
política i en l’opinió pública, som conscients que cal encara molta feina per 
moure la gran llosa del patriarcat, que ens ha dominat durant segles.  
 
Des de l’Administració local, el compromís és màxim. A Vilanova i la Geltrú ja fa 
anys que treballem per transformar la ciutat en clau femenina, per assegurar la 
paritat i que la veu de les dones tingui el mateix valor en totes les esferes: social, 
acadèmica, esportiva, econòmica, política, etc.  
 
El 8M s’ha de fer visible cada dia, en cada gest, en cada paraula. Prou 
masclisme, prou subordinació de les dones, prou injustícies salarials i prou 
sostres de vidre.  
Volem decidir, volem igualtat i llibertat plena.  
I en aquest clam hi hem de ser totes i tots.  
 
Permeteu-me que acabi fent un homenatge públic a totes les dones ucraïneses 
que aquests dies travessen la frontera amb els seus fills, fugint de la barbàrie. El 
seu drama no ens deixa indiferents. I referma la nostra convicció que el diàleg i 
la paraula han de ser les úniques armes per resoldre els conflictes. 
 
 
Moltes gràcies.  
 
 
Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 8 de març de 2022  


