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8.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per donar suport a la vaga feminista
del 8 de març.
El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats feministes han
convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves arrels en la
històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou el món, l'atura» que s'ha anat consolidant
gràcies a la major conscienciació social respecte les múltiples discriminacions i violències
masclistes que pateixen les dones, però també pel moment d'amenaça internacional contra les
polítiques feministes, que fa tan necessària una resposta massiva i contundent de tota la societat,
dones i homes, per fer-li front.
La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum i estudiantil per
conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per denunciar les situacions de
discriminació i violència masclista que pateixen les dones.
Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) han convocat una vaga laboral de 2h.
És per tot això, que el grup municipal signant, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, de
2h de duració durant el 8 de març, i per aquest motiu farem una campanya específica per informar
dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores vinculades a l'ens municipal.
SEGON.- Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista per al
proper 8 de Març , i per aquest motiu farem una campanya específica per difondre els objectius
i accions d'aquesta Jornada:
a) als col•lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la comissió la
coordinadora de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la mobilització i visualització de les dones
més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la "vaga de dones": les mestresses
de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.
b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són imprescindibles
per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere.
c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del nostre
municipi perquè es sumin i col•laborin difonent els objectius i accions reivindicatives entre la seva
gent associada.
TERCER.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l'Associació Catalana de Municipis
(ACM), al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat.
8.3. Moció que presenta UM9 en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de
març de 2018.
El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada que
expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball coma forma de
vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, que històricament hem mantingut viva la flama
de la dignitat, contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida
digna i a una sobirania plena coma dones, tant als Països Catalans com arreu del món.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar l les tasques de reproducció
i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, na tinguin valor reconegut, ni

econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment
de la vida.
Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de pensions,
educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en drets socials. Mentre
l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible.
Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si aquesta esta
associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones de classes
populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que tenim més contractes a temps
parcial, jornades laborals més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes,
un menor reconeixement de la feïna. Tot això amb unes institucions que estan buides de
sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un
sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla
llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre
i així es reivindica a la Vaga feminista del pròxim 8 de març .
En virtut de l’ exposat el Grup Municipal d'Unitat Municipal 9 - CUP proposa al Ple de l'Ajuntament,
acords:
PRIMER.- Donar suport i recolzament a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març
, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la
vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals.
SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d'escoles bressols i
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
TERCER.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals
es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
Fan una explicació la regidora Sra. Magda Torrents Garriga i l’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido
Tinta.
De la unificació de les dues mocions surt el següent contingut:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CP I UM9-CUP, PER DONAR
SUPORT A LA VAGA FEMINÍSTA DEL 8 DE MARÇ.
El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats feministes han
convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves arrels en la
històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou el món, l'atura» que s'ha anat consolidant
gràcies a la major conscienciació social respecte les múltiples discriminacions i violències
masclistes que pateixen les dones, però també pel moment d'amenaça internacional contra les
polítiques feministes, que fa tan necessària una resposta massiva i contundent de tota la societat,
dones i homes, per fer-li front.
La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum i estudiantil per
conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per denunciar les situacions de
discriminació i violència masclista que pateixen les dones.
S’ ha convocat una vaga laboral de 2h.
El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada que
expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball coma forma de
vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, que històricament hem mantingut viva la flama
de la dignitat, contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida
digna i a una sobirania plena coma dones, tant als Països Catalans com arreu del món.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar l les tasques de reproducció
i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, na tinguin valor reconegut, ni

econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment
de la vida.
Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de pensions,
educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en drets socials. Mentre
l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible.
Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si aquesta esta
associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones de classes
populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que tenim més contractes a temps
parcial, jornades laborals més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes,
un menor reconeixement de la feïna. Tot això amb unes institucions que estan buides de
sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un
sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla
llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre
i així es reivindica a la Vaga feminista del pròxim 8 de març .
PRIMER.- Sumar-se a la vaga laboral convocada de 2h de duració, durant el 8 de març, i per
aquest motiu farem una campanya específica per informar dels objectius de la vaga laboral als
treballadors i treballadores vinculades a l'ens municipal.
SEGON.- Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista per al
proper 8 de Març , i per aquest motiu farem una campanya específica per difondre els objectius
i accions d'aquesta Jornada:
a) als col•lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la comissió la
coordinadora de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la mobilització i visualització de les dones
més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la "vaga de dones": les mestresses
de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.
b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són imprescindibles
per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere.
c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del nostre
municipi perquè es sumin i col•laborin difonent els objectius i accions reivindicatives entre la seva
gent associada.
TERCER.- Donar suport i recolzament a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març
, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la
vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals.
QUART.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d'escoles bressols i
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
CINQUÈ.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals
es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
SISÈ.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l'Associació Catalana de Municipis
(ACM), al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat.
Es sotmet la moció unificada a votació.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció unificada per divuit vots a favor: Sis del Partit
Socialista de Catalunya, quatre de PDeCAT-VIA, quatre d’UM9-CUP, tres de Fem Poble, un
d’ERC. S’absté un regidor del Partit Popular Català.

