Ple ordinari
16 de març de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

10.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm amb motiu del dia 8 de
març, dia internacional de les dones.
L’Any 1975 l’ONU va declarar el dia internacional de la dona treballadora el dia 8 de
març i a l’Estat Espanyol es va celebrar per primer cop l’any 1977, de la mà dels
moviments feministes.
Els orígens d’aquest dia són incerts tot i que clarament estan lligats a les
reivindicacions derivades de la feina de les dones a les fàbriques als Estats Units i a la
mort de més de 100 dones a una fàbrica tèxtil de Nova York. La celebració del 8 de
març d’enguany ve marcada per la pandèmia mundial de la Covid19 i per la crisi que
ha comportat i en la que ens veiem immerses.
La pandèmia no només ens ha afectat a nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic i
per tant social. Les mesures que s’han hagut de prendre per a contenir la pandèmia,
així com les repercussions en el mercat laboral han impactat de manera diferent en
homes i dones.
Durant el confinament i amb el tancament dels centres educatius i serveis per a
persones dependents, es va fer visible la gran desigualtat que encara existeix entre
dones i homes pel que fa a les cures i el treball a la llar, el temps invertit en aquestes
tasques va ser molt superior en el cas de les dones.
L’enquesta sobre l’impacte de la covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis d’Opinió
ja aporta algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el que la
pandèmia ha suposat en les dones: Durant el confinament, el 12,8% de dones
enquestades ha manifestat sentir-se molt angoixades durant el confinament, front un
6,2% d’homes. En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant
el confinament es reprodueixen clarament els rols de gènere patriarcals :
• El 91,4 de les dones fan les tasques de la llar front un 77% dels homes.
• El 18,1 de les dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels homes un
12,3%.
Aquesta diferencia es manifesta en totes les activitats relacionades amb la cura.
Nacions Unides va publicar el mes d’abril un informe anomenat The impact of COVID19 on women, on alertava del perill de patir una involució en les conquestes en matèria
d’igualtat que s’havien assolit, donat que la pandèmia comportarà que les desigualtats
s’incrementin. Tot i que les dones han treballat molt més a distancia, les dades
demostren que les dones han pogut desconnectar molt menys de les responsabilitats
de la cura de les filles i fills i/o persones dependents i el treball de la llar per poder
realitzar la seva feina que no pas els homes.
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Cal destacar que certes professions han estat i estant sent claus per a la contenció de
la pandèmia i per garantir que podem gaudir de subministraments bàsics, professions
en alguns casos precaritzades i molt feminitzades, infermeres, personal farmacèutic,
professionals de la cura de la gent gran i persones malaltes, professionals de serveis
socials, personal de neteja en establiments i personal de venda de productes bàsics
com ara d’alimentació.
Visibilitzar el paper de la dona a la societat és clau, donar l’espai i el reconeixement a
aquelles dones que van destacar i destaquen en la defensa de drets, en àmbits
culturals o professionals, o en qualsevol de les vessants de la vida. I per això és de
rebut agrair la tasca a l’associació PuntR, que el passat 8 de març va engegar una
iniciativa per a reivindicar a les dones, però també d’altres col·lectius com les
lesbianes i trans en el nomenclàtor, i que vam poder veure penjats en entitats, cases,
carrers i places del municipi.
I en la mateixa línia, també cal fer difusió des de l’Ajuntament dels calendaris de les
entitats, associacions i col·lectius que defensen la igualtat plena entre homes i dones i
precisen d’altaveus per a fer arribar aquest missatge que tant ha de calar en la
societat.
Atès l’exposat anteriorment, el grup municipal proposa al ple de la corporació l’adopció
de la següent declaració institucional:
PRIMER. Treballar en un nomenclàtor específic femení al municipi. Promoure la
recerca de dones del nostre municipi o de professions femenines lligades al nostre
entorn.
SEGON. Oferir espais i suport logístic a associacions i entitats que lluiten per la
igualtat per organitzar actes culturals, educatius i de protesta.
TERCER. Avançar en les propostes d’àmbit municipal que suposin potenciar la
coresponsabilitat de les cures, per tal d’evitar la doble jornada feminitzada.
QUART. Fer seguiment periòdic de les propostes i l’impacte de gènere en context
COVID19.
CINQUÈ. Reconèixer el treball de cures en tots els àmbits i donar suport a la feina que
realitzen cada dia les entitats del municipi, especialment les entitats de dones, que
treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i homes.
SISÈ. Donar a conèixer la present Declaració al conjunt d’entitats feministes del
municipi.

La regidora, Sra. Esther Rodríguez Maldonado defensa la moció.
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Es produeix un debat. El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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