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8 de març. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
Federació de municipis de Catalunya

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

Aquest mes presentem el díptic que
la Federació de Municipis de
Catalunya va editar per a la
commemoració del 8 de març de
l’any 1989 i que, tal com mostra
l’epígraf “EL TEU AJUNTAMENT”
que apareix a la contraportada,
cada ajuntament presentava alhora
com a propi.
Aquest document forma part del
fons personal Maria Pilar Massana
i Llorens que custodia l’Arxiu
Municipal de L’Hospitalet. Es
tracta d’un fos que proporciona
informació
valuosa
sobre
els
moviments
socials
i
polítics
hospitalencs de l’últim terç del
segle XX i que inclou un nombre
molt notable de documents en
suports i formats diversos.
En els fulls centrals del díptic es
posa de manifest l’acció divulgativa
que el document pretén. D’una
banda, s’expliquen els orígens de la
commemoració , tant pel que fa als
tràgics esdeveniments que el 8 de
març de 1909 van tenir lloc a una
fàbrica tèxtil de Nova York, com el
protagonisme de la 2ª Conferència
Internacional Femenina celebrada
l’any següent, pel que fa a declarar
el dia 8 de març com a dia de la
dona treballadora. D’altra banda,
els fulls centrals del díptic també
són testimoni escrit de les
reivindicacions que l’any 1989
presidien la celebració del 8 de
març.
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Àrea d’identificació

Codi: AMLH, Fons personal Maria Pilar Massana i
Llorens, PM5341
Títol: 8 de març. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Data: 1989
Volum i suport: díptic en paper de 23 cm x 20 cm
Àrea de context

Modalitat d’ingrés: donació
Data d’ingrés: 1993
Procedència: Maria Pilar Massana i Llorens
Productor: Federació de Municipis de Catalunya
Història arxivística: Aquest document forma part de
la donació que l’any 1993 va constituir el fons Maria
Pilar Massana i Llorens. Posteriorment aquest fons
ha estat objecte de successives ampliacions.
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Díptic relatiu al dia internacional
de la dona de l’any 1989, que informa dels orígens
de la commemoració, inclou una cita del literat
Stendhal i recull les línies reivindicatives que
presidien aquell 8 de març.
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Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: difusió cultural sense
ànim de lucre
Instruments de descripció: catàleg
Llengües i escriptures: català imprès
Característiques físiques: bona conservació
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Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web i a la sala de consulta, on romandrà

exposat durant un mes.
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