11 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA, SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES ICV-EUiA D'ADHESIÓ A LA
COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ I A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA INTERNACIONAL
DE TREBALL, CONSUM, CURES I EDUCATIVA CONVOCADA PEL MOVIMENT FEMINISTA
ARREU DEL MÓN.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 21 vots a favor [PSC, SG i GE-ICV-EUiA] i 5
abstencions [C’s i PP] dels 26 regidors assistents, aprova la moció següent:
“Aquest 8 de Març el moviment feminista i diverses organitzacions socials, polítiques i sindicals
convoquen una VAGA GENERAL DE TREBALL, CONSUM, CURES I EDUCATIVA per denunciar les
múltiples desigualtats i violències patriarcals que pateixen les dones arreu del món.
Aquest 8 de març dones d’arreu del món tornaran a omplir les places per defensar drets i
llibertats conquerides gràcies a una llarga genealogia de dones valentes, transgressores,
activistes, sufragistes, sindicalistes, dones rebels que es van oposar a les lògiques patriarcals i
van portar un món nou. Malgrat el seu llegat i els drets conquerits encara són molts els reptes
a assolir i les desigualtats a combatre.
La sonoritat és l’acció política, perquè les dones arreu del món alcen la seva veu i es declaren
insubmises a les lògiques patriarcals que volen la confrontació entre dones, perquè la violència
masclista, l’opressió o la desigualtat de gènere es transversal i estructural, perquè cal defensar
la vida i situar-la al centre del sistema socioeconòmic, perquè el feminisme és internacionalista,
global i és imparable.
Per totes aquestes raons expressem el nostre suport i ens sumem a la Vaga convocada per
aquest 8 de març, i denunciem:
Les violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que viuen les dones sigui quina sigui la
seva edat i condició. Exigim el dret de les dones a poder moure'ns en llibertat per tots els
espais i a tota hora i a gaudir del dret a viure una vida lliure de violències masclistes.
Assenyalem i denunciem la violència sexual com a expressió paradigmàtica de l'apropiació
patriarcal del cos de les dones què s’expressa amb tota la seva cruesa en l’explotació sexual i
el tràfic de dones, nenes i nens. És urgent que la reivindicació Ni una menys: vives ens volem
sigui una realitat.
Les múltiples desigualtats a les que s’expressen en l’àmbit laboral, la discriminació salarial, la
segregació, l’assetjament sexual. Denunciem la feminització de la pobresa i reivindiquem que
les condicions laborals de les dones els permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i
autonomia i que l'ocupació s'adapti a les necessitats de la vida: l'embaràs o les cures no poden
ser objecte ni d'acomiadament ni de discriminació laboral, ni han de penalitzar les expectatives
professionals de les dones.
Per aquests motius aquest 8 de març les dones estan convocades a una vaga laboral. Vaga
contra els sostres de vidre i la precarietat laboral, perquè la temporalitat, els salaris més
baixos, les jornades parcials i l’atur de llarga durada tenen rostre de dona.
Exigim pensions dignes per a les dones, prou d’una precarietat que ens porta a patir la
pobresa en la vellesa. Demanem que el temps dedicat a tasques de cura sigui reconegut en el
càlcul de les pensions de la mateixa manera que el treball laboral.
El treball domèstic i de cures és imprescindible per al sosteniment de la vida. Aquest 8 de
març, la vaga de cures, vol donar visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer, ja sigui a la
casa o a l’economia submergida. Reivindiquem que el treball de cures sigui reconegut com un
bé social de primer ordre i exigim la redistribució d'aquest tipus de tasques.

Denunciem, també la pressió estètica que pateixen les dones, particularment les dones joves i
adolescents. Els cossos no són mercaderia ni objecte i, per això, també recolzem la vaga de
consum.
Exigim que la coeducació sigui una realitat en tots els àmbits educatius, volem uns
currículums que no releguin la història de les dones i les seves aportacions als marges dels
llibres de text i que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines. Defensem
una educació pública, laica i feminista lliure de valors heteropatriarcals que eduqui en la
diversitat com a valor, sense pors, i que no permeti ni una sola agressió masclista ni
LGTBIfòbica a les aules.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la defensa de la igualtat de dones i
homes i la lluita contra la violència masclista i tota forma de desigualtat per raó de gènere.
Segon - Expressar el nostre reconeixement al protagonisme d’una llarga genealogia de
dones feministes què amb la seva lluita i compromís van conquerir drets i llibertats pel conjunt
dels essers humans. Una lluita que en ocasions van pagar amb les seves pròpies vides.
Tercer - Donar suport a les mobilitzacions convocades en el marc de la convocatòria de VAGA
8M impulsant campanyes informatives al municipi per fomentar la participació, donant
especialment veu a les entitats de dones i feministes de la ciutat.
Quart - Fer arribar aquesta moció als grups de dones i feministes de la ciutat, així com al
Consell Municipal de les Dones per la Igualtat.”

