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El 10 de març es va proclamar el Dia Internacional 

de les Jutgesses per l'Assemblea General de les 

Nacions Unides, amb l'objectiu de rendir 

homenatge a aquelles dones que exerceixen el 

càrrec de jutgesses en els sistemes judicials a nivell 

mundial i així reafirmar la igualtat de gènere i 

l'empoderament de les dones en les funcions 

judicials. 

 

Aquest fet suposa el reconeixement internacional 

explícit a la labor històrica de les dones jutgesses 

arreu del món, que han obert nous camins en la 

justícia en la defensa dels Drets Humans de les 

dones. 

 

Aquesta resolució es va elaborar i aprovar sobre la 

base de la petició realitzada per l'Associació 

Internacional de Dones Jutgesses (IAWJ), amb 

motiu de la reunió de la Xarxa Mundial d'Integritat 

Judicial realitzada a Catar. Aquesta Associació 

contribueix al desenvolupament i difusió de la 

Justícia i de la Igualtat a través de la conscienciació 

i sensibilització de la ciutadania i, en particular, de 

les jutgesses i jutges sobre la necessitat urgent de la 

defensa dels Drets Humans. A més, té com a 

objectiu fonamental incrementar el nombre de 

dones jutgesses i promoure la igualtat de justícia 

per a dones i nenes a tot el món. 

 

Una de les principals raons per les quals 

l'Assemblea General de les Nacions Unides va 

proclamar aquest Dia Internacional va ser per a 

reafirmar els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible referits a la igualtat de gènere i 

empoderament de les dones i nenes (ODS 5), 

contemplats en l'Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible. Així mateix, es 

pretén aconseguir la participació activa de la dona 

en la presa de decisions en l'àmbit judicial, a través 

de la formulació i aplicació d'estratègies i plans 

nacionals. 

 

Concretament, la representació de les dones en la 

judicatura és fonamental per a garantir que el 

sistema jurídic es desenvolupi tenint en compte a 

tota la societat i per a inspirar i motivar a la pròxima 

generació de jutgesses perquè prossegueixin i 

aconsegueixin els seus objectius. Per aquest motiu, 

la participació activa de la dona a tots els nivells en 

l'adopció de decisions és indispensable per a 

l'assoliment de la igualtat, el desenvolupament 

sostenible, la pau i la democràcia. 

10 de març: Dia Internacional de les Jutgesses 
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Fins a 1966, amb la introducció de la Llei 96/1966 

de 28 de desembre, a Espanya la carrera judicial va 

estar legalment prohibida a les dones solament pel 

fet de ser dones. Al desembre de 1977, Josefina 

Triguero Agudo es va convertir en la primera dona 

jutgessa de la història d'Espanya en aprovar les 

oposicions a jutge de primera instància. 

 

Un estudi de la Comissió Internacional de Juristes 

(CIJ) va arribar a la conclusió que la menor 

representació de les dones en el poder judicial es 

deu sovint als estereotips de gènere i la reticència 

de les dones a ingressar en la judicatura. En els 

últims anys, el nombre de dones joves que es 

graduen en les facultats de dret ha augmentat 

considerablement, no obstant això, la seva 

participació en la judicatura continua sent baixa i, 

en conseqüència, la representació de les dones 

continua sent insuficient en tots els nivells de presa 

de decisions del món. Amb tot això, malgrat les 

dificultats, moltes dones han progressat i han estat 

capaces de superar els prejudicis i ascendir a llocs 

en els més alts tribunals. 

 

La inclusió de les dones en àmbits en els quals 

històricament havien quedat excloses, com ho és el 

poder judicial, és un avanç positiu cap a la visió que 

aquests siguin més transparents, inclusius i 

representatius dels ciutadans i ciutadanes que 

recorren a ells. Un exemple recent d'això és la 

Resolució redactada per l'Estat de Qatar i aprovada 

per l'Assemblea General de les Nacions Unides la 

qual proclama el 10 de març com a Dia 

Internacional de les Dones Jutgesses. 

 

Amb la celebració d'aquest dia, es reafirma per part 

de les Nacions Unides el compromís de formular i 

aplicar estratègies i plans nacionals apropiats i 

eficaços per a l'avanç de la dona en els sistemes de 

justícia i les institucions en els nivells directius i de 

gestió, entre d’altres. 
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En aquest sentit, l'Organització de les Nacions 

Unides anima a tots els Estats membres, a les 

organitzacions del sistema de les Nacions Unides, 

organitzacions internacionals i regionals, i a la 

societat civil, a celebrar aquest Dia Internacional a 

través de campanyes i activitats educatives i de 

sensibilització dirigides a la població, relacionades 

amb la participació equitativa de les dones en tots 

els nivells de la judicatura. D'aquesta manera, la 

comunitat internacional pot unir-se per a celebrar 

els avanços aconseguits i conscienciar sobre els 

reptes que queden per davant. 

 

 

Carolina Sorgente Aguilar 

Estudiant del Màster d’Accès a l’Advocacia 

BSM – Universitat Pompeu Fabra 
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