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El Centre Cultural serà la seu 

Wangala, dona sahrauí, vi-
sions de resistència

El Centre Cultural acull l’acte del Dia
internacional de les dones el 7 de març
L’Ajuntament de la Llagosta ha preparat un programa ampli 
d’activitats amb motiu de la commemoració el 8 de març del 
Dia internacional de les dones. L’acte institucional se celebrarà 
el 7 de març a partir de les 19 hores al Centre Cultural amb la 
lectura del manifest, el lliurament dels premis del 5è Concurs 
de microrelats i l’actuació de l’Escola Municipal de Música. 
Igualtat instal·la als patis de l’INS Marina i de l’Escola Balmes 
un punt lila informatiu.

Acte institucional del Dia internacional de les dones del 2022.

15 anys del CIRD
Saviesa de les dones a l’etapa 

de la menopausa

Enquesta
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Nova maquetació

La Llagosta informa arriba al número 100

Primer número del 08centvint.

100 publicacions
 al vostre costat

Marc Ruiz
Regidor de Comunicació

El 08centvint es transforma en La Llagosta informa.

Canvi d’imatge del 08centvint.

La Llagosta informa des de casa Especial Festa Major
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Pedro Sánchez, amb l’alcalde, Óscar Sierra.

Més de 3.000 notícies en 10 anys

Façana rehabilitada de Can Baqué. 

Antonio García, amb la medalla de bronze dels Jocs Olímpics.



Inversions a equipaments
TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
Els equipaments municipals són espais que gaudim tots i totes. Per això, cal cuidar-los i millorar-los. 

Durant aquest mandat s’ha fet una important inversió en equipaments. Un dels projectes més destacats és 
la reforma de la masia de Can Baqué. S’ha completat la primera fase de la rehabilitació i s’ha fet el procés 
participatiu per determinar els seus usos. També s’han canviat la gespa i el vídeomarcador del Camp 
Municipal de Futbol Joan Gelabert.  S’ha canviat l’enllumenat al Poliesportiu Antonio García Robledo. 

Una altra de les actuacions més destacades en els equipaments ha estat la instal·lació de climatització al 
Mercat Municipal. També s’ha millorat la climatització del Casal d’Avis amb nous aparells. I s’han fet millores 
a l’Escola Sagrada Família (renovació del terra d’un passadís i canvi de persianes). A l’Escola Les Planes s’han 
canviat totes les persianes.  
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Residència

“La primera obra que exe-
cuta rem quan tinguem 

po nible, quan ja no quedi 

modelar-lo per convertir- lo 

“per 
la feina feta pel PSC amb 

“La 

mandat, però el govern lo-
cal ha treballat de valent i ja 

“Jo vull un 

Óscar Sierra repetirà com a 
candidat del PSC a l’alcaldia

. 

“el 

Tertúlia de l’alcalde amb 
alumnat de l’INS Marina

Óscar Sierra, durant la seva intervenció el 10 de febrer.

Passejada a Martorell
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L’alumnat de quart de l’Escola 
Sagrada Família va visitar
l’Ajuntament de la LlagostaArriben les festes de Sant

Josep amb actes diversos

Els gegants de la Llagosta durant la Trobada de l’any passat. 

Quart A de l’Escola Sagrada Família.  

Quart B de l’Escola Sagrada Família.

Gat en adopció Shiva és un gat que va aparèixer en 
una de les colònies de la Llagosta amb 
un aspecte molt descurat. Aconseguim 
agafar-lo i portar-lo al veterinari, que ens 
diu que té una reacció al·lèrgica.

Necessita trobar família urgentment, ja 
que ha de deixar la casa d’acollida en 
breu. No podem permetre que torni al 
refugi, ja que té una al·lèrgia autoimmune 
i necessita medicació diària, que es pren 
estupendament i sense problemes.

Shiva és negatiu en leucèmia i 

gats i és un amor de gat.

La Loteria Primitiva de l’11 de febrer va deixar 
un premi de 32.748 euros a la Llagosta
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La Llagosta va celebrar
el Carnaval amb tres festes

El Ple mostra el seu suport 
a la plantilla d’Amazon

Es renoven els contenidors
de reciclatge de vidre

Millorem l’atenció 
per adaptar-nos a tu
A Agbar, les persones són la nostra prioritat. Per això, posem 
a la teva disposició una atenció multicanal personalitzada, 

accessible i àgil, que s'adapta a les teves necessitats.

#AGBARambtu

Descobreix les novetats
per atendre’t

u

приветппппппппппррииввееетттт
Ara, t’atenem en:

✓ 15 idiomes ✓ Llengua de signes ✓ Canal de WhatsApp

@AGBARclientsagbarclients.cat @agbar.cat



Dia Internacional
de les Dones 20238M

La Llagosta

1 de març, a les 11 h, al pati de l’INS Marina

Punt Lila informatiu del programa del Dia Internacional de les Dones

2 de març, a les 11 h, al pati de l’Escola Balmes

Punt Lila informatiu del programa del Dia Internacional de les Dones

2 de març, a les 18 h, al Centre Cultural

Inauguració de l’exposició “Wangala, dona sahrauí, visions de resistència”
Oberta fins al 30 de març, de dilluns a dijous de 18 a 21 h
Organitza: Regidoria de Diversitat i Ciutadania 
Col·labora: Federació ACAPS, Ruido Photo i Novact 
Amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

Del 6 al 10 de març, de 10 a 12 h i de 16 a 20 h, al CFA la Llagosta

Setmana de la dona amb exposicions, cinefòrums i altres propostes 
Més informació al web blocs.xtec.cat/llagosta
Organitza: Centre de Formació de Persones Adultes 

7 de març, a les 19 h, al Centre Cultural

Acte institucional Dia Internacional de les Dones
- Lectura del manifest institucional
- Entrega de premis del 5è Concurs de microrelats del Dia Internacional de les Dones
- Actuació de l’Escola Municipal de Música de la Llagosta

8 de març, a les 18.15 h, al Centre Cultural

Hora del conte especial 8M. A càrrec d’Un conte al Sac
Per a infants a partir de 3 anys. Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca
Organitza: Biblioteca de la Llagosta 

8 de març, tot el dia, al CEM El Turó

Les dones poden gaudir d'entrada gratuïta durant tota la jornada
Durant el mateix dia descompte del 100% en la matrícula d'inscripció i del 50% en la 
mensualitat del mes de març per a totes les dones
Organitza: CEM El Turó 

10 de març, a les 15.30 h, a Can Pelegrí

Xerrada sobre salut femenina, la menstruació, la menopausa, fertilitat i infertilitat, 
patologies de la vellesa. A càrrec de l'acupuntora d'Espai Obert del Vallès
Inscripcions al correu electrònic asociacionattadamon@gmail.com
Organitza: Asociación Attadamon, mujer por la integración

13 de març, a les 19 h, a Can Pelegrí

15è aniversari del Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de la Llagosta
- Benvinguda 
- Recorregut històric del servei 
- Taula rodona de professionals i usuàries vinculades 
- Lectura de poemes a càrrec del taller creatiu de la Biblioteca 
- Refrigeri

16 de març, a les 18.30 h, a Can Pelegrí

Xerrada-entrevista a dones lesbianes. Visibilitzant l’L. Les ponents convidades 
parlaran del seu testimoni i de les seves experiències
Inscripcions al correu electrònic a.j.contra.lgtbfobia@gmail.com 
Organitza: Associació Juvenil Contra l’LGTBIfòbia

17 de març, a les 15.30 h, a Can Pelegrí

Xerrada sobre la integració de les mares marroquines a Catalunya 
A càrrec de Fatiha El Mouali
Inscripcions al correu electrònic asociacionattadamon@gmail.com
Organitza: Asociación Attadamon, mujer por la integración

18 de març, de 20.30 a 2.30 h, al Centre Cultural

Nit de les Dones. Sopar i espai festiu adreçat a totes les dones majors d’edat de la 
Llagosta
- Benvinguda
- Sopar pica-pica
- Espectacle “Euromisión”. A càrrec de La Carpa Events. Ballarem i cantarem els 
millors èxits del Festival i, posteriorment, hi haurà animació per continuar la festa
- Les entrades es podran adquirir al preu de 5 euros al Bar La Teja (passeig de 
l'Alcalde José Luis López Segura, 10 ), fins a l’11 de març 
- L’activitat comptarà amb servei gratuït de guarda-roba
- Durant la nit hi haurà servei de bar i altres sorpreses

22 de març, a les 16 h, al Casal d’Avis

Taller “Saviesa de les dones a l’etapa de la menopausa”
Inscripcions a la consergeria del Casal d’Avis

Festes de Sant Josep 2023
DIJOUS 16 DE MARÇ
A LES 18.30 H. Concert de Primavera de 
l’Escola Municipal de Música 
Al Centre Cultural

DISSABTE 18 DE MARÇ
DE 19 A 23 H. Revetlla Popular 
A la plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Parròquia de Sant Josep 
A PARTIR DE LES 23.30 H. Nit jove amb DJ
Al Parc Popular

DIUMENGE 19 DE MARÇ
DE 9 A 17 H. 12è Torneig de Sant Josep de 
futbol i botifarrada familiar
A l’Escola Les Planes
Organitza: AMPA Escola Les Planes
A LES 10.30 H. Un tomb per la història de la 
Llagosta. Passejades Mateu Bartalot
Els arbres de la Llagosta i la seva història
Sortida des de la plaça d’Antoni Baqué
D’11.30 A 14.30 I DE 16.30 A 19.30 H.
Andròmines. Jocs amb material reutilitzat
A la plaça d’Antoni Baqué
A LES 17 H. Un tomb virtual per la història de 
la Llagosta. Passejades Mateu Bartalot
Els primers carrers: història dels seus noms
Al YouTube de l’Ajuntament

A LES 20 H. Sergio Bezos. Monologuista
Entrades a 9 € a www.entrapolis.cat i a l’OAC
Al Centre Cultural

DILLUNS 20 DE MARÇ
D’11.30 A 14.30 I DE 16.30 A 19.30 H.
Infantil-Race. Circuit d’inflables
A la plaça d’Antoni Baqué

DIMARTS 21 DE MARÇ
A LES 18 H. Celebració del Dia mundial de la 
poesia. Intervenció al programa 100 éxitos de 
siempre, de Ràdio La Llagosta
A càrrec del Taller d’escriptura creativa, coordinat 
per Conchi Fernández
Organitzen: Ràdio La Llagosta 
i Biblioteca de la Llagosta

DIMARTS 21 DE MARÇ
A LES 18.15 H. L’hora del conte. "El papá que 
tenía 10 hijos" i més històries de pares. A càrrec 
d’Un conte al sac
Per a infants a partir de 3 anys. Cal fer inscripció 
prèvia
A Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

DIMECRES 22 DE MARÇ
A LES 19 H. Presentació del llibre Bla-bla-bla. 
El mito del capitalismo ecológico, de Miguel 
Pajares
Amb la presència de l’autor
A càrrec de Conchi Fernández
A Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

DIUMENGE 26 DE MARÇ
12a Trobada Gegantera de la Llagosta
9 H. Plantada gegantera a la plaça d’Antoni 
Baqué
11 H. Acte sorpresa del 20+2 aniversari, a 
l'Ajuntament
11.20 H. Sessió d’escalfament oberta a tothom
11.30 H. Passejada gegantera 
13 H. Picada de gegants i final de festa a la plaça 
d’Antoni Baqué
*(En cas de pluja, l’acte tindrà lloc al Centre 
Cultural de la Llagosta)
Organitza: Colla Gegantera de la Llagosta
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Berenars saludables
a les escoles de la Llagosta

Nou Curs d’educació viària
per a estudiants de la Llagosta

El berenar saludable del 3 de febrer al Parc Popular. 

Entrades, 9 euros,
a la venda a 

www.llagosta.cat/entrades
(plataforma entràpolis)

a la Ciutadania

Programació  
d’espectacles

Cultural 

Dissabte, 4 de març, 
a les 20 h

La clase del pincel
La carpa produccions
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Comencem fort. Jo treballo aquí, 
a Polinyà i al meu servei privat i el 
que em trobo és que els serveis es-
tan desbordats. Hi ha moltes dones 
que tenen necessitat de treballar as-
pectes emocionals. També hi ha poc 
coneixement dels recursos. Als mit-
jans de comunicació veus que pots 
fer moltes coses, que pots demanar 
ajuda, però la gent va molt perduda. 
Quan la gent descobreix el recurs ens 
trobem que estan desbordats.

En principi l’atenció és a dones en 
situació de vulnerabilitat. Fem tant 
atenció a casos relacionats amb vio-
lència de gènere, com altres proble-
màtiques de simptomatologia més 

en l’àmbit familiar. Al CIRD fem una 
primera atenció. Jo estic especialit-
zada en depressió, trauma i dona. 
Ens trobem amb molts problemes de 
trauma.

La Covid ho ha disparat tot. Una de 
les simptomatologies que em trobo, 
tant en adolescents com en adults, 
és la desmotivació. La gent després 
de la Covid és com si aquesta il·lusió 

està. Però per poder anar a una casa 
d’acollida em sembla que la llista 
d’espera és de mig any. Tot i això, jo 
he vist que arran de la pandèmia ha 
augmentat moltíssim. 

Els professionals tenim diferents 
mecanismes. Per una part tenim la 

quan hi ha algun cas que tens més di-

que et supervisa, que et dona claus. 
Si algun cas et continua tocant, jo 
no tinc cap problema a derivar-lo. 
Es mira que hi hagi un altre profes-
sional que pugui fer una interven-
ció que sigui adequada. Després, 
personalment, tens els teus propis 
mecanismes per poder posar aques-
ta distància, tenint en compte que 
l’aportació que jo faig és una apor-
tació professional i després jo tinc la 
meva pròpia vida.

El que estic veient és que en l’àmbit 
educatiu hi ha moltes escoles que ja 
estan fent molt d’èmfasi en tot el que 
és el masclisme i què és el feminis-
me, a poder detectar casos de discri-

anys i dos bessons que acaben de fer 

per viure, per tenir projectes... li ha 
desaparegut. Va ocórrer un fet molt 
traumàtic, se’ns va parar la vida de 
cop, sense saber què ens trobaríem 

Amb la Covid ens trobem amb una 
cosa totalment desconeguda, amb 
el que tenim el perill de mort cons-
tantment i no sabem on està.  A partir 
d’aquí el tema de la desmotivació ha 
quedat molt palès. La Covid també 
ha portat precarietat econòmica. Si 
no tens cobertes les necessitats bà-
siques, et genera molta ansietat. En 
l’àmbit de parella han sortit moltes 
que, en tenir més contacte, el con-

hi ha aquesta precarietat econòmi-
ca amb una relació de parella que ja 
estava en crisi, pots o no separar-te? 
Perquè separar-se no és un fet i ja 
està. Es poden mantenir dos pisos? 
Amb criatures, com ho fas? Vei e m 
que hi ha molta convivència, amb 
vio lència, però és perquè no es po-
den separar. 

En l’àmbit de recursos, se suposa 
que n’hi ha molts i cases d’acolli-
da i altres, i la realitat és que no. Si 
una dona necessita sortir d’on està, 
aquesta dona queda coberta. Se li 
busca un allotjament i se la treu d’on 

dotze i veig que ho detecten molt més 
el que passa, per exemple en una pel-
lícula quan es donen situacions mas-
clistes, o en podem parlar o debatre. 
Jo crec que s’està fent molt, però les 
famílies també hem de fer molt i, 
tant homes com dones, hem de de-
tectar aquestes conductes que tenim 
tan interioritzades. 

Jo crec que s’han polaritzat les posi-
cions. Tenim un ventall de joves, crec 
que al voltant del 30%, que neguen 
directament la violència de gènere. 
Estan negant una realitat. L’any pas-
sat, si contemplem les dones assassi-
nades pel fet de ser dones, en son 99. 
Però després ens trobem que hi ha 
una quantitat també molt important 
d’adolescents que tenen clares les 
conductes que són masclistes. Que la 
teva parella et vulgui controlar el mò-
bil és una conducta masclista, que et 
digui com has d’anar vestida és una 
conducta masclista. Quin és el pro-
blema? que la posició que està pola-
ritzada en la negació de la violència 
masclista es troba molt validada en-
cara socialment. Aquí tenim el perill. 
En aquest 30% la majoria són homes, 
però també ens trobem amb noies 
que creu e n que un home amb acti-
tuds masclistes és un home fort i el 
que volen és el xulito. - Xavi Herrero

Psicòloga del Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD) de la Llagosta. Fa uns anys 
que és la responsable a la nostra localitat de 
fer una primera acollida i, si cal, també un 
seguiment a dones que es troben en situació 
de vulnerabilitat. 

Mònica Adamuz

“La Covid ho ha 
disparat tot. Una de 
les simptomatologies 
que em trobo és la 
desmotivació”
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Renovació

Antonio García, reconegut a 
la Festa de l’Handbol Català

Antonio García Robledo.

Pau Ramos juga el Campionat 
d’Espanya amb Catalunya

Torrico renova com a president 
del Club Petanca La Llagosta 

“Conti-
nuem al capdavant de l’enti-

José Manuel Torrico.

Martina Campoy debuta amb 
la selecció catalana sub-18

El FS Unión Llagostense A vol 
donar la sorpresa amb el líder 

El Vallag és 
quart al
seu grup
de Tercera
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El CE La Llagosta, despenjat Vicente Alonso, premiat per  
completar 14 caminades

Sisena vegada

el reconeixe ment, m’ho vaig 

“ha 

. “L’objectiu de 
par ticipar en el calendari 

i mantenir-me en forma, tot 
i que jo cada dia intento fer 

Dues medalles de bronze per a l’AE Karate-Judo
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CARRERAS ARBAT

CALVO SÁNCHEZ

NADAL

CARRERAS ARBAT

CALVO SÁNCHEZ 

NADAL 

Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

Antoni Baqué, 3
(93 560 42 44)

Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

11 de Setembre, 65
(93 031 49 48)

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergències 112
Bombers 112
Mossos d’Esquadra 112
Policia Local 93 574 08 08

Violència de gènere  016

Assetjament escolar   
 900 018 018

CAP La Llagosta 93 574 98 10   
Urgències  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 548 01 89 
CIRD  93 548 01 89
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Deixalleria  93 544 85 81
Agbar (aigua)  93 574 27 68
Taxis   630 88 12 50

L’ENTITAT Line Dance La Llagosta 

Any de fundació: 2022
Socis: 40

Cultural. 

AGENDA Març
TAULA RODONA 
Quina estació de ràdio tenim, què 
fem i què podríem fer amb ella.
De 10 a 12 h, a l’Hotel d’Entitats

TEATRE. La clase del pincel.
Amb Carlos Lupe i Jordi Tienza, de la 
Carpa produccions.
Preu de l’entrada: 9 euros.
Entrades a www.entrapolis.com i a 
l’OAC.
A les 20 h, al Centre Cultural

SESSIÓ DE BENVINGUDA A LA 
NOVA CIUTADANIA
Inscripcions al web
www.llagosta.cat/benvinguda
A les 17.30 h, a la Sala de Plens

DIA DEL SOCI D’ALBORADA
Dinar de germanor.
A partir de les 14 h
ACG Alborada

SAMURAI KIDS & TEENS CUP
De 10 a 13 h i de 15.30 a 18.30 h, al 
CEM El Turó
Goshindo Ikigai Schools

DIA D’ANDALUSIA
Tamborinada amb Lotokotó i hissada 
de bandera a l’Ajuntament. Després, 
actuacions al Centre Cultural
A partir de les 11.30 h
Casa de Andalucía

CAPTACIÓ DE SANG I PLASMA
Reserva d’hora al web
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, al Centre Cultural

CONVIVÈNCIA MULTIESPÈCIE
Xerrada sobre la convivència entre 
nadons i animals. (Taquilla inversa)
A les 15.15 h, a Søster Cafè Pilates
Som Tribu

AGENDA BIBLIOTECA
INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LES ACTIVITATS INFANTILS

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Presentació de treballs a la 
Biblioteca

INSCRIPCIONS SORTIDA AL TNC
Sortida el 17 de maig per veure Mal 
de coraçon, de Victoria Szpunberg.
Preu de l’entrada: 15 euros

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
Informació a la Biblioteca.
A les 18.30 h, a Can Pelegrí

CLUB DE LECTURA
Las voces del desierto, de M. Morgan.
A les 16.30 h, a Can Pelegrí

L’HORA DELS NADONS
Amb Un Conte al sac. 

A les 11 h, a Can Pelegrí

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Amb Llagosta Language Center. 

A les 18.15 h, a Can Pelegrí

L’HORA DEL CONTE
Allà on viuen els monstres i altres 
contes. Amb Un Conte al sac. 

A les 18.15 h, a Can Pelegrí

FESTES DE SANT JOSEP
PÀGINA 10

DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES

PÀGINA 10
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Temps de memòria
Mitjans de la dècada de 1960. 
Festa de Sant Antoni Abat.
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100 Ediciones

Parece que fuera ayer cuando empezó, pero 
este informativo en versión diario de papel, 
cumple números redondos y en este centenar 
queremos agradecer el trabajo y labor de todas 
las personas implicadas que han pasado, están 
y pasarán por el equipo de comunicación del 
Ayuntamiento por mantener bien informados y 
de una forma accesible, a los vecinos y vecinas 
de La Llagosta.

Muchos son los diarios que han salido de 
la rotativa que nos han ido acompañando y 
explicando los cambios y mejoras que han ido 
transformando el pueblo, de las buenas y no 
tan buenas noticias que en ocasiones hemos 
tenido, del acompañamiento a las entidades 
deportivas, culturales, solidarias, sociales... 
que tanto hacen por el pueblo y que bien 
incorporadas han quedado durante estos años 
en este diario, para informar y para formar parte 
de la historia de nuestro municipio. 

Un diario que nos ha acercado toda la 
información de forma veraz y plural, y que 
esperamos que cumpla, como mínimo 100 
ediciones más.

Seguramente, en las fechas en las que estamos, 
este diario, en breve, nos dará la información 
necesaria para que los vecinos y vecinas sean 
conocedores de las candidaturas a las próximas 
elecciones del 28 de Mayo. Nosotros lo tenemos 
muy claro,  Buena gestión, rigor, transparencia y 
cercanía. Óscar Sierra y su equipo son la mejor 
opción para seguir mejorando La Llagosta. 

Queremos aprovechar este espacio para 
invitaros a la inauguración el próximo miércoles 
15 de marzo a las 18:30 de la nueva sede 
de la CASA DEL PUEBLO, en la calle Maria 
Aurèlia Campmany 4, donde contaremos con 
la presencia de Nuestro alcalde Óscar Sierra 
y del Molt Honorable President Montilla. ¡Os 
esperamos!

Partit dels
Socialistes de
Catalunya-Candidatura 
de Progrés

La Llagosta 
En Comú + Llagosta - 
En Comú Guanyem

Esquerra
Republicana de 
Catalunya-Acord 
Municipal

Dones amb tots els 
drets

De nou, el 8 de Març de 2023, commemorarem 
el Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets 
de les dones i de reivindicació per a continuar 
fent evidents les desigualtats que patim.

Aquesta és una reivindicació que va més enllà 
d’aquesta data i que impregna els 365 dies de 
l’any i a totes i cadascuna de les persones que 
conformem la societat. Per tant, movilitzem-
nos!

De manera històrica i per sistema, els sectors 
feminitzats son els menys reconeguts 
socialment i econòmicament, i la pandèmia ha 
agreujat aquesta situació. 

A més, segons l’últim informe del Govern de 
la Generalitat, la bretxa salarial entre homes 
i dones se situa en un 22,2% a Catalunya. 
Això es tradueix en que les dones cobrem de 
mitjana entre 3000€ i 7000€ menys a l’any 
que els homes; en que tenim pitjors salaris 
en tots els nivells formatius; en que només 
un 10% de les dones accedeix als llocs de 
direcció i gerència; i en que patim una major 
precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en 
una feminització de la pobresa i en un atemptat 
contra la independència econòmica i personal 
d’aquestes. Per a nosaltres, per tant, aquest és 
un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir 
la nostra acció política.   

Per últim, continuarem denunciant i combatent 
totes les violències que patim les dones, com 
són la violència sexual, la violència econòmica, 
la violència simbòlica, la violència institucional, 
la violència vicària i totes aquelles situacions de 
discriminació patides per les dones pel simple 
fet de ser-ho.

8M, dia per reivindicar

Tornem a tenir aquí un altre 8M, un altre 8 de 
març on les dones sortirem a reivindicar tots 
aquells drets que ens neguen només pel fet de 
ser dones.

Drets com ara, tenir un mateix salari per fer 
una mateixa feina, tenir l’opció de poder optar 
a càrrecs de responsabilitat, sense haver 
d’esperar anys i anys per poder aconseguir-ho i
veure com companys, homes, et passen per 
davant pel simple fet de ser homes.

Un altre 8M per encoratjar a les joves que 
s’interessen per la Tecnologia, per les Ciències i
per aquells estudis que tradicionalment se’ns 
ha dit que eren per nois, perquè continuïn 

tecnòlogues o allò que cadascuna somniï.

Des de La Llagosta En Comú sempre estarem al 
capdavant d’aquestes reivindicacions i aquest 8 
de març no ens volem oblidar dels Drets Sexuals 
i Reproductius de les dones i del col·lectiu LGTBI 
atès que amb el ressorgiment de l’extrema 
dreta, perillen drets com l’avortament, l’educació 
i l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de 
gènere, el matrimoni igualitari que són part dels 
Drets Sexuals i Reproductius que més ataquen.

Per tot això us encoratgem a mobilitzar-vos 
i omplir els carrers per a la defensa de tots 
aquests drets. 


