#8 DE MARÇ #DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Benvolguts i benvolgudes,
L’any 1977 les Nacions Unides van corroborar la implementació del 8 de març
com a Dia Internacional de les Dones. Des d’aleshores, és molta la feina que
s’ha fet en matèria del dret a la igualtat efectiva entre homes i dones, un dret
que històricament s’ha vulnerat sistemàticament, però és evident que encara
queda molt marge per avançar.
Aquest dia és necessari per defensar la vigència i la necessitat dels feminismes
“perquè no prosperin arreu del món actituds negacionistes de les violències
masclistes i les desigualtats de gènere”.
El nostre Col·legi s’adhereix a les reivindicacions i actes que es duran a terme
durant el dia d’avui, i vol aprofitar per informar-vos de la campanya “ Tenim un
Pla, tenim un propòsit: Advocacia en Igualtat”, elaborada pel CICAC i de la
que la nostra institució en forma part.
Alhora, volem aprofitar el dia d’avui per fer-vos saber que, durant aquest any
2018 i inicis del 2019, des de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat
de l’ICAVIC s’ha treballat conjuntament amb la resta de Col·legis catalans per
elaborar un Pla d’Igualtat dels Col·legis d’Advocades i Advocats de Catalunya,
a implementar entre el 2019 i 2021, i del que se n’han fet ressò varis mitjans de
comunicació, Pla ideat per assolir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació
entre homes i dones, a nivell col·legial i professional.
El Pla d’Igualtat té com a objectiu refermar el compromís dels Col·legis
d’advocades i advocats de Catalunya amb la igualtat de gènere i per això
l’objectiu general és doble:
1.- Promoure la integració de la perspectiva de gènere en la institució
(estructura, organització, presa de decisions i activitats).
2.- Promoure la igualtat d’oportunitats i no discriminació entre els personals dels
col·legis.
A la propera Junta Ordinària aprofitarem per fer-vos una presentació de
l’esmentat Pla.
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Aprofitem per fer-vos arribar els resultats de l’enquesta efectuada el passat
2018 entre les nostres companyes i companys, i que ens ha servit per idear el
Pla d’Igualtat.
Alhora, us faig avinent que l’Institut Català de la Dona posa a disposició de la
ciutadania el dossier estadístic “Les dones a Catalunya 2019”, elaborat per
l’Observatori de la Igualtat de Gènere amb els principals i més actuals
indicadors sobre desigualtats de gènere en el món laboral, els mitjans de
comunicació, la formació, la salut, la representació política, les TIC, l’esport i la
cultura.
Feliç Dia de la Dona!

Judit Pou
Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat
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