
Proposta de resolució en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a
Catalunya i per portar les seves demandes a les institucions municipals
 

Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord amb allò que
estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa,
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Tal i com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya  al qual s’han
adherit més de 350 organitzacions:
 
«El 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
 
Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per a defensar els nostres drets
conquistats.  Ens  precedeix  una  llarga  genealogia  de  dones  activistes,  sufragistes  i
sindicalistes . Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les
que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites  antiimperialistes. No
obstant  això,  sabem que encara  no és  suficient:  queda molt  per  fer  i  nosaltres seguim
lluitant .
 
La sororitat és la nostra arma; és l'acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La
data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
 
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en
l'àmbit  laboral  i  en  el  de  les  cures.  Som  paies,  gitanes,  dones  amb  diversitat  funcional,
migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals,
inter, queer, hetero... Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les
que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.»
 
En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, es citen desenes de reivindicacions
que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s’han estat reunit des de fa
mesos i  que han aportat  les  seves experiències  de lluita.  Les reivindicacions  expressades
aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s’han posat d’acord per
fer front a les estructures opressió patriarcal des de la sororitat.
 
Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, i que
omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Hem d’incorporar canvis,
amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.

Els  ajuntaments  tenim  competències  en  algunes  de  les  reivindicacions  del  manifest.  Per
exemple,  entre  les  reivindicacions,  es  denuncia  que  ser  dona  sigui  la  principal  causa  de
pobresa i que se'ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s'agreuja per a moltes de



nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional
o una imatge allunyada de la  normativitat.  Reivindiquem que la nostra situació  laboral  ens
permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l'ocupació s'adapti a les
necessitats de la vida. Cal aportar aquestes reivindicacions a les contractacions que realitza
l’ajuntament.
 
També es recull  la  preocupació  pel  qüestionament  constant  de la  llei  de  l'avortament  i  les
manifestacions públiques que es realitzen, perquè repudiem qualsevol tipus d'ingerència en la
decisió de les dones sobre els nostres cossos.
 
Es  reivindica  també  el  nostre  dret  a  una  formació  afectivo-sexual  que  ens  ensenyi  en  la
diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no
permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Alhora, s’exigeix un avanç en
la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra
història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a
totes les disciplines.
 
També es reclama la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de
les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i
no repetició .
 
Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS:

 
 Primer._ Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya 

Segon._  Realitzar  una  avaluació  de  les  contractacions  pagades  per  l’ajuntament  que  es
realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars
d’infants,  entre  altres)  i  comparar-les  amb sectors  masculinitzats  (autobusos,  manteniment,
obres,  entre d’altres)  per igualar  les condicions salarials i  evitar condicions de precarització
(hores contractades,  desplaçaments,  temporalitat,  entre d’altres).  Aquesta avaluació  es farà
amb un grup de treball creat a tal efecte i amb la presència d'entitats de dones del municipi.
Realitzar una avaluació del pressupost  de l'Ajuntament i  de les contractacions pagades per
l'Ajuntament des de la perspectiva de gènere per a corregir la bretxa salarial i evitar condicions
de precarització, així com conèixer el pressupost i partides exactes que l'Ajuntament dedica a
polítiques d'igualtat i al diners rebuts a través del pacte.
 
Tercer._ Expressar el rebuig del ple vers les manifestacions públiques contra la despenalització
total de l'avortament així com expressar el suport a la seva legalització, incloent-hi les menors
d'edat, i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública.
 



Quart._ Assegurar que tot l’alumnat de la ciutat participarà en un programa per la diversitat
sexual  i  afectiva  així  com en  un de  co-educació  abans  de  finalitzar  l’educació  obligatòria.
Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació, afegint
una partida en els propers pressupostos per a tal efecte.
 
Cinquè._ Assegurar la paritat  tant  en els testimonis, com en les xerrades i  les cites per la
recuperació de la memòria històrica, donant protagonisme de les dones i de
les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia,
reparació i no repetició.

Sisè._ Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBiQ,
racialitzades i llegides com a musulmanes en el personal contractat de la institució. Assegurar
que les reivindicacions estan representades en els òrgans de decisió i comissions.

A Terrassa,  març del 2019.
 


