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Per un 8 de març infinit

a història de la humanitat ha vingut marcada per una gran situació de desigualtat vers la dona,
que malgrat els avenços normatius fruit de les reivindicacions de les referents que ens han precedit encara perviu.
L’advocacia, en tant que garant de l’efectivitat dels drets humans, no pot acceptar
que subsisteixin en l’actualitat situacions
de discriminació. Les dades posen de manifest que les dones pensionistes cobren el
35% menys que els homes, o que malgrat
ser dones el 60% de les persones graduades, únicament hi ha un 40,9% de professores universitàries, un 20,9% de catedràtiques i un 14% de rectores.
Aquest escenari es reprodueix en l’adM.E. GAY, degana del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona

vocacia, on tot i representar les advocades
el 52% de la totalitat, només el 16% són
sòcies de despatxos, i, així mateix, a la judicatura, on les magistrades, essent un 53%,
ocupen únicament un 27% dels càrrecs de
representació.
Els col·legis professionals estem cridats
constitucionalment a actuar per a la promoció i la defensa de l’interès col·lectiu i
de les llibertats públiques. Responent a
aquesta proclama, la junta de govern del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va
traçar un objectiu clar: recórrer el camí
cap a la igualtat, amb la complicitat de tots i
cadascú de nosaltres i amb la responsabilitat de tota l’advocacia barcelonina.
Amb aquesta finalitat, es va posar en
marxa fa un any el pla d’igualtat 20182021. Aquesta iniciativa, pionera dins
l’àmbit jurídic, i referent per a molts altres

sectors professionals, es va concebre amb
la vocació de reivindicar els drets de les
dones i ha desplegat accions reals que han
contribuït a assolir la seva efectivitat.
És fonamental la implicació de les institucions per incorporar la perspectiva de
gènere en les actuacions dels poders públics i garantir la presència de les dones en
la presa de decisions, així com integrar el
conveni d’Istanbul del Consell d’Europa al
nostre ordenament jurídic per prevenir la
lluita contra la violència envers la dona.
Sense igualtat no hi ha democràcia plena, raó per la qual ens correspon reclamarla perquè la dona tingui plena llibertat.
Fins que no s’assoleixi la paritat real en tots
i cadascun dels àmbits de la societat, continuarem treballant, des de l’advocacia, per
aconseguir una societat més justa i igualitària, insistint “Per un 8 de març infinit”.c

