
 

        8 de Març de 2017 

8 DE MARÇ - Dia Internacional de la dona. 
 

Amb motiu de la celebració del dia Internacional de la dona, des de QGBS volem retre 

homenatge a la filòsofa i escriptora d’origen rus i nacionalitat americana, nascuda Alissa 

Zinovievna Rosenbaum i coneguda com a Ayn Rand.  

Reproduïm a continuació un dels seus escrits més coneguts, i que data de l’any 1950: 

“Quan adverteixis que per a produir necessites obtenir autorització de qui no 

produeix res; quan comprovis que el diner flueix cap a qui no trafica amb béns, 

sinó amb favors; quan percebis que molts es fan rics pel suborn i per influències 

més que pel seu treball, i que les lleis no et protegeixen contra ells sinó, pel 

contrari, són ells els que estan protegits contra tu; quan descobreixis que la 

corrupció és recompensada i l’honradesa es converteix en un auto-sacrifici, llavors 

podràs afirmar, sense por a equivocar-te, que la teva societat està condemnada” 

Un exemple d’una dona avançada als seus temps, lluitadora, independent,  a qui els lliberals 

titllaven de reaccionària, els conservadors de revolucionària, els comunistes de pro-capitalista, 

i l’església d’atea. Per les seves pròpies conviccions estava molt allunyada dels corrents 

intel·lectuals més acceptats, i pràcticament no tenia aliats. 

Aquest text, escrit per ella fa més de 60 anys, és, encara avui dia, i desgraciadament, 

plenament vigent. 

Com també ho és, malauradament, la lluita per la igualtat de gènere.  

Les dones continuen discriminades a tots nivells. Professionalment, en l’ocupació de càrrecs 

directius tant al sector privat com al sector públic, en matèria de salaris i en gairebé totes les 

professions. Ens queda molt per fer i un llarg camí per recórrer, perquè quan semblava que 

havíem avançat, hem tornat enrere, qualsevol excusa és bona: la crisi, les conseqüents 

retallades, la digitalització i robotització de les tasques... 

Voldríem no haver de continuar commemorant aquest dia, perquè ja s’hagués assolit l’equilibri 

en tots els aspectes: laboralment, en les tasques i responsabilitats familiars i de la llar, i per 

sobre de tot, perquè s’ha eradicat la violència de gènere, però estem ben lluny d’aquest 

objectiu. Només en el que va d’any, ja s’ha superat la xifra rècord anual de dones víctimes de la 

violència masclista, xifra que no se superava des del 2009. 

Anem enrere, però no per això deixarem de donar suport a la igualtat, la conciliació i la lluita 

contra la violència.  

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE! 

 

 


