
 

 

 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

 

 

El 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona Treballadora, diada  
reconeguda per l’ONU en l’any 1977, valorant així la tasca que des de SEMPRE les 
dones han realitzat per aconseguir ser persones de ple dret en tots els àmbits de la 
societat; ser tractades ni més ni menys que el seus companys, els homes.   
 
Per a nosaltres dones cristianes i catòliques, el nostre referent és Jesús, qui ens va 
mostrar amb el seu fer, el reconeixement de la dona en tots els àmbits de la seva 
vida. 
 
Citarem una petita mostra del que ens ofereix la lectura dels Evangelis :  
 

� L’acompanyaven els Dotze i algunes dones... (Lc 8,1-2) 
 

� Maria Magdalena va anar a trobar els deixebles i els anunciava:He vist el Senyor 
 (Jn 20,18) 

 
� Us recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l'església que és a Cèncrees 

 (Rm16,1) 
 
I és aquí on hem de denunciar la jerarquia de l’Església Catòlica, que podent ser la 
pionera en mostrar a la societat quins són els camins que el Mestre va ensenyar i que 
acabarien amb aquesta xacra de marginació femenina, resulta que és l’estament més 
tancat en la consecució de la paritat i a més, ho fa en nom de Déu. 
 
Per asseverar la nostra visió, volem mostrar un paràgraf d’un escrit que ens ha enviat 
el Bisbe de Solsona Mon. Xavier Novell on ens demana :  
 
“Des del ministeri que m’ha estat encomanat, em permeto demanar-li que la seva 
associació treballi en comunió amb l’Església i eviti reflexionar i promoure públicament 
qüestions que el Sant Pare ha demanat que no siguin objecte de debat” 
 
No obstant això, ens plau reconèixer i agrair que no tots els bisbes coincideixen amb 
la seva recomanació.  

 
 
Per tot això, el COL�LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, fidel a un dels seus objectius 
que és “viure la fe de manera adulta i responsable, amb esperit lliure, crític i 
constructiu” volem continuar recordant que, 
 

� tenim el deure de no permetre que aquesta situació continuí  i des d’aquí 
encoratgem a totes les dones catòliques a prendre consciència per evitar la 
discriminació pel fet de ser dona. Jesús no en va discriminar cap. 
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