MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
En el marc del 8 de Març, Dia internacional de les Dones, manifestem el nostre ferm
compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques
feministes com a eina imprescindible per avançar cap a una societat lliure de
masclisme.
Aquest 2020, Nacions Unides ha triat el lema “Soc de la Generació Igualtat: Pels drets
de les dones”, en el marc de la commemoració dels 25 anys de Conferència de Beijing.
Una conferència que va marcar un important punt d'inflexió a l'agenda mundial de la
igualtat entre dones i homes i va dissenyar el full de ruta més progressista per a
l'apoderament de les dones i les nenes a tot el món.
Generacions de dones han lluitat amb valentia i determinació per la llibertat. Una
llibertat que avui, gràcies a elles, és un patrimoni col·lectiu. La societat no pot acceptar
que la meitat de la seva població pateixi desigualtats i discriminacions. El masclisme és
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals. Celebrem aquesta
jornada de reconeixement i reivindicació amb preocupació davant la creixent amenaça
d’opcions polítiques que protagonitzen un atac directe als drets de les dones, tant a
nivell internacional com a casa nostra.
Aquest any, el 8M no només és una data especialment significativa per reivindicar
solucions a la discriminació masclista encara existent. Ho és a més per denunciar que
les forces polítiques antifeministes estan en les institucions que neguen fins i tot la
pròpia existència de la violència masclista, tot i que les dades demostren que és la
primera causa de mort prematura entre les dones, que el masclisme mata i que la seva
eradicació ha de ser una prioritat política de primer ordre.
L'amenaça de la ultradreta qüestionant els drets de les dones ha de tenir una resposta
contundent als carrers. No hi ha punt de retorn, el feminisme és imparable i ha
demostrat que té una força poderosa i transversal. Les dones hem conquerit espais i
drets sobre els quals no hi ha opció de replegament. No donarem ni un pas enrere.
Ara, per fi, és el moment en el que el Govern estatal ha de recollir l’esperit del 8M, i
situar el feminisme com a eix transversal a tots els seus ministeris i accions polítiques.
Un Govern que ha de defensar la igualtat real, afermant els avenços assolits enfront
d'aquells partits que pretenen eliminar-los. Per aquest motiu cal desenvolupar totes
aquelles lleis bàsiques per garantir els drets de les dones, eliminar totes aquelles
discriminacions que pateixen en l'accés a l'ocupació, la promoció, la bretxa salarial, a
més de la precarietat i temporalitat. Impulsant la conciliació, la corresponsabilitat i els

nous usos del temps, fomentant les noves masculinitats i dotant de drets a totes
aquelles dones que sostenen l’ingent pes dels treballs de cura, domèstics i
reproductius.
També el Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’apostar per la igualtat com un
principi estructurador de la seva acció i destinar els recursos humans, materials i
econòmics, que siguin necessaris, en el desplegament de recursos preventius i
d’atenció per fer efectiva la lluita contra la violència masclista.
Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet expressem el nostre compromís
amb els drets de les dones impulsant una política que posa al centre la igualtat com a
valor fonamental per eradicar totes les desigualtats derivades de les relaciones de
gènere. Ho fem incorporant la perspectiva de gènere transversalment en totes les
nostres actuacions, de manera destacada en les polítiques socials, perquè sabem que
la pobresa té rostre de dona i les polítiques redistributives són cabdals per fer realitat
els seus drets, i ho fem amb actuacions especifiques, com la lluita contra les violències
masclistes o la posada en marxa de La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació
i economia feminista, un espai propi per a totes les dones, com aquella cambra pròpia
que un dia va somniar Virginia Woolf.
Manifestem el nostre compromís amb l’eradicació de la violència masclista, la fi de la
precarietat laboral i la bretxa salarial, la defensa dels drets sexuals i reproductius de les
dones i l'abolició de la prostitució i del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació
sexual. Volem una societat paritària i participativa en la qual les dones ocupin el lloc
que els correspon per dret, una societat que tracti les dones com a persones lliures i
adultes capaces de prendre les seves pròpies decisions.
Aquest 8 de març sortim als carrers per celebrar el que hem aconseguit i per reivindicar
tot el que queda per fer. La igualtat real i efectiva és l'horitzó cap al qual caminem
juntes, unides i fermes. Existeix una amenaça significativa de reversió dels assoliments
feministes que tant d'esforç va costar aconseguir. Per això, el 8 de març, les dones i
homes colomenques omplirem els carrers al costat de les organitzacions feministes i
socials per defensar els drets de les dones i nenes, la llibertat i la igualtat.

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista instem a l'aprovació per part del Ple
Municipal dels següents acords:
1.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat de gènere,
rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones.
2.- Treballar per eradicar la bretxa salarial i les segregacions horitzontals i verticals que
es donen al mercat ocupacional al nostre municipi i instar els Grups Parlamentaris
representats al Congrés dels i les Diputades l'aprovació d'una Llei d'igualtat laboral.
3.- Demanar als Grups Parlamentaris representats al parlament de Catalunya que
refermin el seu compromís en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els
recursos necessaris, un Pacte català contra la violència de gènere.
4.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual,
pornografia, publicitat sexista...)
5.- Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en
defensa dels drets de les dones del nostre municipi.
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