
PROPOSTA DE MOCIÓ D'ERC—MES, CUP—CRIDA PER GlRONA ¡ PSC EN SUPORT | ADHESIÓ A LA VAGA
FEMINISTA DEL 8 DE MARC DE 2018

El 8 de mar; vam celebrar 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 forma de vida. Hem estat el

conjunt de dones treballadores, que históricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, contra
l'explotació capitalista, patriarcal ¡ racista, que ens nega el dret a una vida digna ¡ a una sobirania plena
com a dones, tant als Países Catalans com arreu del món.

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar ¡ les tasques de reproducció ¡ de cura
que realitzem les dones, prácticament en solitari, no tinguin valor reconegut, ni económic, ni social, ni

institucional, tot ¡ ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.

Hem estat les dones les que hem sofert la cara más dura de la crisi, retallades de pensions, educació,
sanitat, no implementació de la llei de dependencia, regressió en drets socials. Mentre l'estat ¡ les

empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat ¡ imprescindible.

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina ¡, 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 ¡ cuidar. Les dones som les que tenim més contractes el 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 aixo amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que prima la lógica del
mercat per sobre de les persones, que sostenen un sistema autonómic que ens ofega ¡ que, en comptes
de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeíxi ens precaritza.

L'alliberament del patriarcat només será possible lluitant organitzades per posar la vida al centre ¡ així es
reivindica a la Vaga feminista del passat 8 de mar;.

En virtut de I'exposat els Grups Municipals ERC—MES, CUP-Crida per Girona ¡ PSC proposen al Pie de
l'Ajuntament de Girona l'adopció dels segiients ACORDS:

PRIMER.- Mostrar tot el nostre suport la vaga general feminista realitzada el passat 8 de mar;.

SEGON.- Treballar per la remunicipalització ¡ extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat,
serveis socials ¡ atenció a les dones ¡ atenció de la infancia: des d'escoles bressols ¡ hospitals, fins als
serveis de dependéncia ¡ atenció a les persones.

TERCER.- Establir cláusules per evitar I'escletxa salarial entre homes ¡ dones als contractes ¡ licitacions
que efectu'i I'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta
escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.

QUART.- Demanar a les administracions competents, I'aprovació de les LLeis sobre Bretxa Salarial ¡

d'igualtat laboral per lluitar de forma efectiva contra la discriminació que pateixen les dones ¡ que tant
afecta a la igualtat real d'oportunitats.

CINQUE.- Establir un protocol d'actuació per evitat la discriminació laboral de les persones trans.

SISE.- Establir la necessitat de personació de l'Ajuntament en el casos penals d'assetjament laboral.

SEI'E.— Treballar per assolir una Llei d'Usos del Temps eficient, que fomenti la conciliació ¡

corresponsabilitat real, vinculat tot amb la coeducació.

Girona, 5 de mar; de 2018
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