Ple ordinari
18 de febrer de 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

7.2. Moció del grup municipal Construïm en suport a la jornada de lluita del proper 8 de
març de 2020
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 com a mitjà de
vida. Entenem aquesta jornada com una eina de demostració de força i resposta col·lectiva, pe
reivindicar que, davant un sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un
feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Hem estat el conjunt de dones de les classes
populars les que històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, la lluita contra
l'explotació econòmica, patriarcal i racista, aquella que ens nega el dret a una vida digna i a una
sobirania plena com a dones.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció
i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no 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 feina. 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 d'aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només serà
possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindicarà durant la jornada
de lluita del pròxim 8 de març. Una jornada que tindrà, com un dels seus eixos principals, la
lluita contra la feminització de la pobresa.
En virtut de l'exposat el Grup Municipal de Construïm proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes l'Adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a les mobilitzacions i la vaga general feminista convocada el proper 8
de mar .
SEGON.- Elaboració d'una diagnosi sobre les condicions laborals deis serveis externalitzats per
part de I'Ajuntament.
TERCER.-Treballar per la remunicipalització i extensió deis serveis públics relacionats ambla
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.
QUART.-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 deis seus estaments.
CINQUÉ.- Establir un protocol d'actuació per evitat la discriminació laboral de les persones
trans.
Explica la moció la regidora, Sra. Esther Rodriguez Maldonado.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

1

