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MANIFESTO INSTITUCIONAL 

Cada 8 de marzo DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA 
conmemórase  a morte, fai algo máis de 100 anos,  de 146 mulleres pechadas nunha 
fábrica téxtil de Nova York para reclamar melloras laborais, e que non puideron saír  
do edificio despois de que este prendera lume porque os donos pecharan as portas 
para evitar roubos. 

Hoxe podemos recordar este feito pensando que esas inxustizas xa quedaron atrás, 
pero o certo é que, aínda despois de tanto tempo, as mulleres continuan loitando pola 
consecución dunha verdadeira e efectiva igualdade en tódolos ámbitos, tanto 
profesional como persoal. 

O 8 de marzo é un día de denuncia e reflexión que permite poñer en evidencia as 
discriminacións que as mulleres seguen padecendo para acceder en igualdade a un 
emprego. 

Somos conscientes dos avances normativos que se sucederon para dar recoñecemento e 
promover a igualdade entre homes e mulleres: dende a Carta das Nacións Unidas en 
1945, ata o tratado da Unión Europea de 1957 e, por suposto a nosa Constitución que 
consagra a igualdade coma un valor, un principio e un dereito fundamental. 

Sen embargo todo isto non é suficiente para garantir a efectividade do principio de 
igualdade polo que é imprescindible un cambio de mentalidade en tódolos ámbitos da 
realidade social, cultural e económica. 

Por iso o 8 de marzo é una xornada para denunciar as moitas formas de discriminación 
por razón de xénero que continúan arraigadas na nosa sociedade e supón un reto que o 
goberno do Concello de Boiro afronta con determinación, consciente da súa 
importancia non só como dereito humano básico senón tamén  como elemento esencial 
para a convivencia, progreso e desenrolo social e económico sostible. 

Un ano máis queremos que o día internacional da muller traballadora sirva para 
reafirmar o noso compromiso, o compromiso do goberno de Boiro ca igualdade real de 
oportunidades entre homes e mulleres, ca conciliación da vida laboral e familiar, co 
reparto xusto e equitativo das tarefas, co acceso o mercado de traballo en igualdade de 
condicións... sen esquecer, por suposto, a mellora da calidade de vida daquelas 
mulleres nas que a violencia de xénero cébase de maneira cruel. 
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