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MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB
MOTIU DEL 8 DE MARÇ, A LA VAGA FEMINISTA I LES MOBILITZACIONS
CONVOCADES PEL MOVIMENT FEMINISTA I PELS SINDICATS.
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral,
feminització de la pobresa, entre altres situacions de desigualtat estructural. De fet, un
estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de
pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70%
dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia
l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen
cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on
les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més
rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El
sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats
d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa
en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País
Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88%
respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que
ens “hi hem de posar” per erradicar-la mentre veiem com diversos països europeus
adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral
i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar
els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A
més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem
seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que
han posat de nou el focus sobre les dones víctimes, culpabilitzant-les i no sobre els
agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum
pública en diverses institucions i que mostren que cal continuar amb la tasca de
prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
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Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de l’Hospitalet manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon.- Donar suport al manifest institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu
del 8 de març i fer-ne lectura en l’acte institucional.
Tercer.- Donar suport a la vaga laboral del 8 de març, i de consum, cures i de
l’estudiantat del dia 8 de març convocada pel moviment feminista. Sumar-nos a les
mobilitzacions convocades pels sindicats.
Quart.- Traslladar aquest acord a les associacions de dones del municipi, al Consell
de Ciutat, Consells de Districte, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Català de les Dones.

Manifest de la Diputació de Barcelona en motiu del Dia Internacional de les
Dones 2018 1
El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, un dia en el qual des dels
carrers, des de la societat civil i des del municipalisme reivindiquem les dones com a
ciutadanes actives i els feminismes com a moviment social transformador.
Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social,
política, econòmica i cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en són
el món de la creació cultural i el món educatiu, on la urgent necessitat de superar els
esquemes patriarcals en la transmissió de valors és ja difícilment qüestionable. Alhora,
els feminismes també han entrat als ajuntaments, reconeixent que la justícia de
gènere i els drets de les dones són un element estructural en tota política pública que
persegueixi un món, un país, un territori o unes ciutats cohesionades i inclusives.
I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens hem
trobat i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i
xarxes, evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i accions per
atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita pels seus drets.
El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han demostrat que la
transformació del sistema patriarcal té un impacte per a tota la societat. Trenca amb la
1 Pendent d’aprovar al plenari de la Diputació de Barcelona del 22 de febrer 2018
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mirada única, androcèntrica i heteronormativa del món, que no només no respon a la
realitat, sinó que té impactes nocius en la vida de milions de persones, no només en
les de les dones.
Per això aquest 8 de març reivindiquem la sororitat com a instrument polític de
gènere, definit per Marcela Lagarde com “l’aliança feminista entre les dones per
canviar la vida i el món en un sentit just” 2 a través del que les dones han teixit aliances
al llarg de la història. Aliances per transformar, transgredir, redefinir, qüestionar,
articular, enfortir, apoderar, més enllà d’orígens i fronteres.
Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en
diferents camps de l’associacionisme, la cultura, l’economia, la cura, la política.
Aliances, del nostre entorn més pròxim i de tot el món, que posen encara més en
evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs,
l’exigència de posar la cura al centre de les polítiques i de redistribuir l’accés a la
riquesa i als recursos, base de la Vaga i mobilitzacions de dones d’enguany, de la que
ens sentim partícips.
Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i
desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major
representativitat política de les dones. Una participació pública que es basi en la
sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i
d’incidència, que facin els nostres pobles i ciutats FEMINISTES.
Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del que
s'identifica com aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes
les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais: el de les
cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun
dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat
contraris.
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per
desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del patriarcat,
el treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la formació i la
participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons
la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats.
Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a totes i cadascuna de nosaltres en la nostra
vaga feminista del 8M.
Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de
l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió
sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i
trans i preservar el planeta en què vivim.
I per això el 8M pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball
remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es produeix, i
sense nosaltres no es reprodueix.

2 https://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/09.pdf
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