
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

Salt se suma als actes de commemoració del Dia 

Internacional de les Dones 
  
L’Ajuntament de Salt, el SIAD Gironès-Salt i la Taula de Dones han organitzat un conjunt 

d’actes en commemoració del Dia Internacional de la Dona per visualitzar el treball en xarxa 

que s’està duent a terme al municipi en polítiques inclusives i d’igualtat, així com analitzar 

l’impacte que ha tingut la pandèmia de la Covid-19 sobre les dones.  

 

Amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones, a càrrec de la primera tinent 

d’alcaldia i cap d’àrea de Serveis a les Persones, Margarita de Arquer, Salt ha donat el tret 

de sortida als actes organitzats amb motiu del 8M. L’acte, que s’ha dut a terme aquest 

migdia davant la façana de l’Ajuntament, ha servit també perquè de Arquer tingués un 

reconeixement a totes les dones que han estat al capdavant dels serveis essencials durant 

la crisi sanitària, en especial atenció als serveis socials d’atenció primària. Enguany 

aquestes professionals han hagut de fer esforç titànic per a cobrir les problemàtiques socials 

de les famílies, i en especial incidència a les dones usuàries.  

 

És en aquest sentit que de Arquer ha animat a “destinar tots els esforços per incorporar 

la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la societat, mitjançant un compromís 

ferm de les administracions que permeti combatre les desigualtats de gènere i 

l’eradicació definitiva de qualsevol manifestació violenta envers les dones”.  

 

Entre els actes organitzats a Salt amb motiu d’aquesta diada commemorativa, cal destacar 

la inauguració el mateix 8 de març de l’exposició Aamelat Souriyat que, fins el 5 d’abril, es 

podrà visitar al Museu de l’Aigua de Salt. Es tracta d’una mostra documental amb fotografies 

d’Eva Parey sobre la vida de les dones sirianes que treballen com a jornaleres per a 

terratinents libanesos. Precisament, i en relació amb l’exposició, el dia 12 de març a les 

11.00 hores s’ha organitzat una xerrada participativa sobre “la dona migrada i refugiada” 

que es portarà a terme de forma telemàtica amb l’autora de les fotografies.  

 

L’Estació Jove de Salt s’ha sumat als actes amb motiu del 8M amb diverses activitats 

reivindicatives com són la confecció de cartells feministes o l’activitat “la meva mare, una 

gran lluitadora” que es portaran a terme fins el 9 de març.  

 


