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Que totes les dones del 
mon, es mantinguin unides, 
amb il·lusió, sense que s'hagi 

dedemanar més, cap 
reivindicació, perquè tots

som iguals. 
DONES I HOMES,
HOMES I DONES

Per la fi de les desigualtats.

TOTS
SOM 

IGUALS

Marta

Per què no tinguem
por a tornar a casa

soles pel carrer.

Perquè dones i homes 
tinguem les mateixes
hores de descans i de 

lleure després de la 
jornada laboral.

El meu desig és que els
homes facin un treball

intern a nivell emocional
per poder ser 

corresponsables.

Vull un ajuntament amb
majoria de regidores. 

A Campins no hi ha sigut
mai.

Igualtat en el tracte entre
homes i dones en salaris, 

tracte personal.
Fora violència de geèner. 

STOP
Esperem que les dones i els

homes sàpiguen veure's amb
ulls comprensius, empàtics i
nets, per tal de viure amb 

igualtat, pau i harmonia com
a éssers humans.

Ja no acepto les coses que
no puc canviar...

Decideixo canviar les 
coses que no accepto...

Desitjo que no haguem 
de celebrar dies com aquest.

Que la meva filla recordi
aquests actes com a un 

vestigi del passat i expliqui
a les meves netes:

Quan jo era adolescent
havia de reivindicar drets

i igualtats de gènere.

El millor del món.DESITJO

Que deixi de tenir
sentit, celebrar el 

Dia de la Dona.

Mi deseo como mujer es
que mi hija siempre pueda

elegir que quiera ser.
Sin sentirse ni menos ni 

mas que el resto!!

Quina pena que necessitem
un dia per a les "Dones"

¡¡¡ NO 365 !!!

Principalment, s'ha d'acabar
amb la bretxa salarial i les

discriminacions de gènere,
però sobretot les violències

de gènere i violències
sexuals, que la majoria són

cap a les dones.

Llibertat perquè cada 
persona pugui sempre triar 

com portar la seva 
feminitat/masculinitat sense

ser jutjat/da.

Gabi

FEMINISME és la idea
radical que les dones 

SOM PERSONES!

(Marie Shear)

Gabi

Ivette
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Aquests últims  i, si pot ser, 
els altres, hauríem de canviar

de parer, perquè una cosa 
que tenim les persones és 

que evolucionem 
i l'evolució no té edat.

ZERO
BLANQUEIG
MASCLISME

Per una IGUALTAT en
drets i respecte cap 

a la dona.

Per una societat on tots i
totes poguem gaudir de les

mateixes llibertats,
oportunitats i justícia sense 

remordiments ni sentiments 
de culpa.

Tan sols amb el respecte
mutu podem avançar, sense

por i sense restriccions!

LO MILLOR.
Desitjo que siguem capaces
de creure en el nostre poder.

Desitjo que les meves filles
puguin establir relacions

d'igualtat i respecte.

Desitjo sentir respecte i ser
respectada en tots els àmbits 

de la vida.

Vull la complicitat dels 
homes, no la seva 

comprensió, sinó el 
seu ferm compromís

d'igualtat.

Hola, bon dia, sóc una dona
a punt de la jubilació i espero

que tot en contra de la 
violència masclista.

SEGUIREM LLUITANT 
PERQUÈ MILLORI.

a l'església.
Tant de bo que ben aviat ja 

no calgui celebrar el "Dia 
Internacional de la Dona". 

Serà un senyal inequívoc de 
que tots els humans estem

al mateix nivell sense
distinció de sexe.

La Dona...

És increíble que encara 
existeixin dubtes sobre el seu

paper decisiu en la història
de la humanitat.

Prego al Senyor que ajudi al
Papa Francesc en la seva

tasca de reconeixement del
paper decisiu de les dones 

Jo el que desitjo és que
arribi el dia en que NO

s'hagi de celebrar el dia 
de la Dona.

Que tots i totes siguem un 
TOT IGUAL.

Que cada dia t'aixequis amb
un nou repte, una nova 

il·lusió i que acabis el dia amb
la satisfacció de ser una

DONA 
MERAVELLOSA.

Desitjo que se'ns miri pel que
som, no pel que volen

que siguem.

Desitjo, no sentir pressió 
social al no donar el que 

s'espera de nosaltres.
Ser lliures per vestir com ens

doni la gana i no haver de
justificar-nos per ser com 

som.

Carme

Desitjo no haver d'enviar
mai més un missatge

que digui: 
He arribat bé a casa.

Dona, ésser viu igual i dic igual
 que l'home, encara que la 

paraula igual  ens la podríem 
estalviar, ja que  s'hauria de 

donar per entés.
A data 8-3-2021 encara 

existeix molt masclisme, uns 
ho són perquè si ho creuen, 

altres per por i altres per 
l'educació que han rebut. 

JosepContinua

Continua Mossén Alexandre


