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O Día Internacional da Muller (8 de marzo) é unha data na que as 
mulleres de todos os continentes, a menudo separadas por fronteiras e 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturais, económicas e políticas, se 
unen para celebrar unha tradición de non menos de noventa anos de loita 
en pro da igualdade, a xustiza, a paz e o desenvolvemento.
Neste ano 2014, no noso centro, coa consigna de “CONSTRUIMOS A 
IGUALDADE”, propuxemos, desde unha óptica positiva, a 
construción dun puzzle colectivo formado de 27 pezas, un por aula, 
representativo dunha sociedade igualitaria da que todas e todos 
formamos parte e na que todas e todos somos necesarios e temos a 
mesma importancia.
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As mulleres seguen tendo menor 
taxa de actividade. O salario que 

cobran é entre un 15 e un 30% inferior ao dos homes; 
en situación de desemprego, contan con menores 
prestacións, menos traballo, menor soldo... en 
definitiva, máis feminización da pobreza.

Esther Doñate Arrazola
Coordinadora de Igualdade

Foron importantes os avances en moitas 
esferas, tamén na normativa: Lei de Igualdade de 
Xénero, Conciliación da Vida Laboral e Familiar, etc. 
Pero aínda estamos lonxe de conseguir a igualdade 
real e efectiva.
O compromiso e a prioridade debe estar en conseguir 
emprego de calidade, con dereitos e melloras na 
protección social, seguir loitando pola participación 
das mulleres nos Órganos de Dirección nos distintos 

ámbitos de actividade, impulsar 
políticas de igualdade, implantar en todas as 

empresas Plans de Igualdade, esixir cambios en 
valores e actitudes sociais, sensibilización e 
intervención na prevención de todas as formas de 
violencia sobre as mulleres incluído o acoso sexual e 
por razón de xénero no traballo... Elo permitiranos 
alcanzar a tan esperada igualdade real de dereitos, en 
todos os ámbitos, entre mulleres e homes.
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