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MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
7 de març de 2019 

 

El 8 de març milions de dones a tot el món protagonitzen una vaga 

feminista. Eixiran a les ciutats, als barris i als pobles i ocuparan els 

carrers per a fer visible el seu paper dins de la societat. Demostraran 

que si elles es detenen, també es para el món.  

 

Hui Florida Grup Educatiu reivindica el paper de les dones. Elles són 

part essencial del nostre projecte. Cada dia ho demostren amb la 

seua tasca d’aprenentatge, docent, investigadora, reptadora, 

innovadora i de gestió. Elles són les persones que lideren moltes de 

les àrees de la nostra organització. Per això, Florida és feminista hui 

i cada dia de l’any des que vam nàixer ja fa 40 anys.  

 

Les persones que formem part d’aquest projecte reivindiquem cada 

dia que l’educació és la base per formar ciutadans i ciutadanes crítics, 

lliures de discriminacions, de subordinacions, de xacres com la 

violència. Hòmens i dones que, en definitiva, creuen en la vertadera 

igualtat, un principi consagrat en l'article 14 de la Constitució i que és 

la base d'una societat democràtica. 
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Durant els últims anys, hem aconseguit superar nombrosos 

entrebancs. Però som conscients que queden molts espais per 

conquerir:  

 

- En l’àmbit laboral, posar fi a les discriminacions salarials. 

Impulsar que, com és el nostre cas, les organitzacions 

potencien la paritat als llocs de direcció.  

 

-  En l’àmbit jurídic, intensificar la lluita contra la violència 

masclista i l’assetjament.  

 
-  En l’àmbit social, refermar el compromís de la ciutadania 

per erradicar els masclismes, i… 

 
- En l’àmbit educatiu, treballar per acabar amb les 

desigualtats de gènere des de la infantessa i trencar amb la 

discriminació instaurada en la societat des de fa segles.  
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Oposar-se al masclisme és defensar la democràcia. HUI més que mai 

reivindiquem el feminisme, com a moviment plural, obert i transversal. 

Un moviment que lluita contra les violències de gènere, que demanda 

la justícia social, que defensa el treball digne, l'habitatge, la salut i 

l'educació en llibertat. Un moviment que denuncia les desigualtats i 

l’explotació que encara pateixen milions de dones arreu del món. 

 Companyes i companys, 

 

L’ONU reivindica enguany que l'assoliment de la igualtat de gènere 

en el món requereix innovacions socials que no deixen a ningú 

enrere. La innovació pot espentar la carrera per la igualtat de gènere 

en els pròxims anys.  

 

Florida, com a institució educativa, es compromet a seguir treballant 

amb aquesta mirada. Hem de potenciar els nostres talents per 

aconseguir una societat més justa per a totes i tots. Això significa 

crear solucions intel·ligents que vagen més enllà del reconeixement 

de les disparitats de gènere i atenguen les necessitats d'homes i 

dones en plena d'igualtat.  
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En Florida Grup Educatiu….  

 

 Quan parlem d’igualtat. 

Reivindiquem l'educació sense estereotips 

  Quan parlem d’igualtat  

Promovem els drets humans.   

 Quan parlem d’igualtat  

Reivindiquem un món sense discriminacions  

 Quan parlem d’igualtat  

Fem palès el valor de totes les persones   

 Quan parlem d’igualtat  

Treballem per trencar el sostre de cristall  

 Quan parlem d’igualtat  

 Parlem d’un món sense violència sexista 

 Quan parlem d’igualtat  

Apostem per un món sense exclusions  

  Quan parlem d’igualtat  

Apel·lem a l’equiparació salarial   

 Quan parlem d’igualtat  

Lluitem per la diversitat i la justícia   
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 Quan parlem d’igualtat  

Reclamem la conciliació en un context laboral digne. 

 Quan parlem d’igualtat  

Donem suport a una altra manera d’organitzar la vida, la 

justícia, l’economia i les relacions arreu del món.  

 

En definitiva, quan parlem d’igualtat, impulsem el progrés, el 

futur, el compromís, la llibertat, els valors, la lluita, la tolerància, la 

diversitat.  

 

Seguirem el nostre camí formant persones amb una altra 

forma de veure, entendre i relacionar-nos per construir un 

món igual per a tota la humanitat.  

 


