10 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER RATIFICAR EL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES, DEL CONSELL DE LES DONES PER A LA IGUALTAT.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la
declaració institucional següent:
“Vist que el Consell de les Dones per a la Igualtat va aprovar un Manifest per commemorar el 8
de Març, Dia Internacional de les Dones,
Per això, des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Ratificar el Manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, del Consell de les
Dones per a la Igualtat:
“Avui, 8 de març de 2021, les dones de Santa Coloma de Gramenet alcem la veu i, amb les
nostres germanes del món, cridem que NO ENS PAREM, que més que mai continuem
sostenint el món i sent presents, participant i liderant els espais de representació i de presa de
decisions.
Ara fa un any que ens enfrontem a una crisi sanitària mundial amb conseqüències
devastadores per al conjunt de la humanitat i, especialment, per a les dones. La pandèmia,
més enllà de l'impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la
importància de totes aquelles activitats essencials de cura i per a la sostenibilitat de la vida, i
ha evidenciat que les desigualtats de gènere, en un context de crisi, col·loquen a les dones en
una situació de major vulnerabilitat.
Han emergit nous obstacles que se sumen als ja existents, molts d’ells de caràcter estructural,
que vulneren els drets de les dones i limiten la nostra participació i lideratge. Arreu del món les
dones ens enfrontem a un augment de les violències masclistes, de les tasques de cures no
remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de la pobresa, entre tantes
altres discriminacions, i a un retrocés en drets socials, econòmics i polítics, com ja ha alertat
les Nacions Unides.
Els estereotips de gènere, la divisió sexual del treball i la segregació del mercat laboral han
tingut un doble efecte, per una banda ens han situat al capdavant de les activitats que han
estat essencials per a fer front a la pandèmia i alhora ens han exposat a un major risc
d’infecció: les dones som el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal
dels serveis socials, el 84% de treballadores a residències de gent gran, el 64% del personal
dels establiments d’alimentació i el 86% del personal de neteja.
Però aquesta centralitat del treball de les dones no va acompanyada ni de reconeixement
social, ni econòmic. Per contra, durant aquest any, ha augmentat la precarietat que sofrim en
el mercat de treball i s'ha incrementat la feminització de la pobresa. Les dones hem sofert més
reduccions de la jornada laboral, que comporten una pèrdua d'ingressos, un major augment de
l'atur, de la precarietat en l'economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa.
El tancament de les escoles i el confinament han suposat un increment de les tasques
domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, treballs històricament associats a les dones i
que, a conseqüència de la falta de coresponsabilitat, continuen recaient sobre nosaltres. A
aquesta intensificació de les tasques de cura s'ha afegit el teletreball, comportant més
sobrecàrrega de treball i més estrès, amb un impacte en la nostra salut física i emocional.
El context de confinament i pandèmia ha fet augmentar el risc de patir violència masclista,
convertint les llars en veritables presons per a moltes de nosaltres, tal i com indiquen
l’augment de denúncies i atencions realitzades pels serveis i entitats especialitzades. A més, el

confinament ha dificultat considerablement la possibilitat de denunciar o d’accedir a serveis
especialitzats, xarxes familiars, comunitàries o laborals que podrien oferir contenció i ajuda.
Vist que hem vist també que, malgrat el nostre protagonisme enfrenant-nos a la pandèmia,
estem absolutament infrarepresentades entre les veus expertes, des de l’epidemiologia, la
medicina i altres àmbits de coneixement, així com en la presa de decisions a l’hora de
dissenyar i implementar mesures per donar resposta a la crisi sanitària.
Aquesta infrarepresentació que patim les dones també es fa palesa en els espais de presa de
decisió política, només 20 països al món tenen una dona com a cap d’estat o de govern; les
dones ocupem només un 24,9% dels escons parlamentaris nacionals a tot el món i el 36,3%
dels càrrecs electes a nivell local.
Aquest fet es tradueix en una major dificultat per incloure les necessitats específiques de les
dones en els processos de desenvolupament, avaluació i seguiment de les polítiques, plans i
pressupostos associats a la lluita contra la COVID-19, inclosa la recuperació econòmica i la
resiliència sanitària en un futur.
Per totes aquestes raons, avui 8 de març, alcem la nostra veu per a exigir el veritable
reconeixement dels drets humans de les dones, el nostre dret a la justícia, la llibertat i a la
igualtat plena i RECLAMEM:


Lideratges feministes per a impulsar unes polítiques públiques més inclusives i justes
que ens permetin afrontar les crisis i el canvi de paradigma patriarcal que la societat
reclama.



Acabar amb qualsevol forma de discriminació a la qual ens enfrontem les dones en els
diferents àmbits de la vida pública i privada, perquè ara més que mai "el personal és
polític".



Lluitar fins aconseguir el dret inalienable de totes les dones i nenes a una vida lliure de
violència. Seguirem fins acabar amb la misogínia, la cultura de la violació, la
hipersexualització a la que s’enfronten nenes i adolescents, l’explotació sexual,
l’assetjament, els feminicidis i tota pràctica que vulneri la vida, la integritat i els drets
humans de les dones. El temps de la impunitat ha acabat, estem juntes i alçades.



Exigim la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió en la
vida política, econòmica, social i cultural. Nostra és la meitat del cel i de la terra.

Avui, les dones de Santa Coloma alcem la veu i, amb les nostres germanes del món, cridem
que NO ENS ATUREM, que continuarem defensant el llegat de les nostres avantpassades i
lluitant fins aconseguir un món que respecti a les dones i els nostres drets humans. Perquè el
futur serà feminista o no serà.”
Segon - Expressar reconeixement del la tasca continuada, el compromís i el protagonisme en
la defensa dels drets de les dones i en la denuncia de totes les expressions de desigualtat a
les que s’enfronten totes les dones, més enllà del a nostra diversitat, tant a l’àmbit públic,
(mercat de treball, feminització de la pobresa, infrarepresentació política, violències patriarcals)
així com en l’anomenat àmbit privat (sobrecarrega de treballs, manca de reciprocitat i
coresponsabilitat, desigualtat en els usos del temps, entre d’altres).
Tercer - Expressar el compromís de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i del
consistori en el seu conjunt, en el desplegament de polítiques publiques adreçades a combatre
totes les formes de desigualtat a les que encara s’han d’enfrontar les nenes, les joves i les
dones i expressem la nostra defensa radical dels drets humans de les dones.

Quart - Instar all nou govern de la Generalitat per una aposta decidida en la que la defensa
dels drets de les dones i la lluita contra tota manifestació de desigualtat estigui al centre de la
seva proposta política, tant de manera transversal com des del lideratge dels organismes
específics. Instar al nou govern de la Generalitat a que doti dels recursos necessaris,
econòmics, materials i humans per al desplegament de les polítiques feministes i
particularment a aquelles actuacions adreçades a combatre les violències patriarcals.
Cinquè - Instar el Govern de l’Estat a ampliar la dotació de recursos destinats al
desplegament del Pacte d’Estat contra la Violència Masclista així com a impulsar mesures
específiques adreçades a afrontar el repte d’assolir una distribució coresponsable i en equitat
dels temps i treballs entre dones i homes, més enllà d’estereotips sexistes, i com eina
estratègica per acabar amb el costs que la sobrecarrega de treballs i la desigualtat en el
repartiment del temps té per a les dones.
Sisè - Traslladar els presents acords al Ministeri d’Igualtat del govern de l’Estat, a l’Institut
Català de les Dones, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a les
entitats municipalistes de Catalunya i als diferents grups de dones de la ciutat.”

