
 

 

 

8 de març, Dia Internacional de les Dones (2021) 

 

En la història més recent trobem algunes figures femenines il·lustres que per si 

soles necessiten tenir un lloc destacat en la història local, sigui quina sigui la seva 

relació amb el municipi. Com serien la Paolina Pozzali, que va ser comtessa de 

Belloc, cantant d’òpera i escriptora de caràcter moralista-religiós; la poetessa 

Lina Casanovas, que recentment ens ha deixat; la dissenyadora de moda Agatha 

Ruiz de la Prada, que és la primera dona que ostenta el títol del Marquesat de 

Castelldosrius... Podríem seguir enumerant-les. No obstant, enguany ens 

agradaria centrar-nos més en una d’aquestes dones i la importància que van 

tenir els seus actes i el seu treball per les nostres veïnes i pel municipi en general.  

Aquesta dona que volem destacar és la Catalina Vila Picó. La senyora Catalina, 

com se la coneix, a finals dels anys 40 s’inicia en el camp de la confecció i obre 

un petit taller de confecció a Mataró sota la marca “Catalina Vila Pico”. A principis 

dels anys 50 es va acabar traslladant al poble on ja feia temps que estiuejava: 

Canyamars. És aquí on, amb l’ajuda del seu marit, acabarà fundant la que poc 

després esdevindria ser una important indústria tèxtil reconeguda arreu del 

territori: Manufacturas Cañamás SA, coneguda col·loquialment com La Tortuga. 

A Canyamars va començar amb dues coneres per trescanar fil. Amb ella tenia 

dues treballadores, filles de Can Rovira. Tan bé anava el negoci que després 

d’un any ja eren cinc les dones que hi treballaven, i així va anar augmentat fins 

que el 1955 ja hi havia prop d’unes 40 persones treballant a la fàbrica, la majoria 

d’elles dones.  

Als anys 60 diversifica la seva producció i arriba a tenir fins a 4 seus diferents a 

la península: Canyamars, Mataró, Vilalba Sasserra i Burgos. En totes elles les 

dones eren les principals treballadores, arribant a tenir alts càrrecs dins 

l’empresa. 

 



 

 

 

A més de ser la fundadora de la fàbrica, era una dona molt exigent que sempre 

volia l’excel·lència. Per aquest motiu Manufacturas Cañamás va esdevenir una 

de les marques de confecció d’alta qualitat reconeguda a nivell internacional.  

La importància de l’empresa fundada per la senyora Catalina no seria tal si no 

fos pel moment en què es va fundar. Ja que abans de la seva fundació, 

Canyamars, i també Dosrius, era un entorn totalment rural. Amb aquesta 

empresa, les dones primer i més tard els homes, deixen d’anar a treballar al 

camp, al bosc o a la vinya, per anar a treballar a la fàbrica. 

Catalina Vila Picó va marcar un abans i un després en la vida del nostre municipi. 

I 80 anys després... 

Temps de pandèmia, restriccions en mobilitat, tancament de negocis total o 

parcialment. Temps de crisi que encara no sabem quin abast tindrà. I també 

temps d’esperança, que ja s’acosta el final d’aquest temps de pandèmia. 

I el futur, un futur encara incert, però que ja veiem que l’haurem de lluitar. Com 

sempre hem lluitat les dones en totes les èpoques i en totes les crisis i en totes 

les cases i en totes les feines. 

Mireu, el lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al 

món de la Covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com 

les crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no 

només des de l’àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social (més 

atur, més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la fonamental 

contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són  el 

de cures o neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que 

suporten. 

Enguany no podrem sortir al carrer massivament, però igualment farem sentir la 

nostra veu; impregnarem les xarxes de les nostres reivindicacions i farem sentir 

el nostre dret a la igualtat en tots els àmbits de la vida personal, social i 

professional.  



 

 

 

Les dones volem una societat igualitària, justa, equilibrada, inclusiva i 

integradora. Denunciem la bretxa salarial i la precarització laboral que patim. 

Reclamem la corresponsabilitat en les tasques de cura. 

Tenim dret a viure lliures de violències masclistes; en pau, sense cap mena 

d’exclusió ni discriminació sexista. 

Reivindiquem la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb 

els homes: dret al treball, dret a la coeducació, dret a una corresponsabilitat 

efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la salut, dret a la presa de 

decisions, dret a una societat lliure de violències masclistes.  

El nostre compromís des de l’Ajuntament de Dosrius és incorporar la mirada de 

gènere en les polítiques públiques i aplicar tots els projectes de recuperació i 

protecció social al nostre abast durant els pròxims anys, a fi que es faci efectiva 

una veritable corresponsabilitat paritària que reforci de manera definitiva el 

fonament i l’efectivitat de tots els nostres drets.  

Hem d’estar compromesos amb la igualtat d’oportunitats i ens emplacem, 

juntament amb la resta d’institucions, els agents socials i les dones i els homes 

dels nostres pobles i ciutats, a fer-ho realitat. 

 

 

 


