MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als
moviments a favor de dret de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les
desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de
l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen
la nostra societat.
Aquest 2020, Nacions Unides ha triat com a lema “Soc de la Generació Igualtat: Pels drets de les
dones”, en el marc de la celebració dels 25 anys de Conferència de Beijing, que va marcar un
important punt d'inflexió per a l'agenda mundial de la igualtat entre dones i homes i va dissenyar el
full de ruta més progressista per a l'apoderament de les dones i les nenes a tot el món.
Generacions de dones han lluitat amb valentia i determinació per a la llibertat i la igualtat de
drets. Una llibertat que avui, gràcies a elles, és un patrimoni col·lectiu al qual hem contribuït i ho
continuarem fent cada dia. La societat no pot acceptar que la meitat de la seva població pateixi
discriminació. El masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals.
Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb la seriosa preocupació de viure un
moment històric d’amenaça cap a les dones, amb un atac directe a les bases de polítiques
feministes, tant a nivell internacional com a casa nostra.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtat i les discriminacions cap a les dones encara estan
presents. Les situacions de vulnerabilitat són més cruels cap a les dones, i això es tradueix en una
major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la
majoria de víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí, més d’un
70% dels contractes a temps parcial ho són de dones. A més la bretxa salarial és una realitat que no
es tanca i que hem d’abordar per eradicar‐la. Això contrasta en l’àmbit educatiu, on les dones
representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors,
continuen sent ocupats majoritàriament per homes.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat
lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret
lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la
mateixa manera que ho fan els homes.
Per això, el 8 de març, les dones i homes estarem al costat de les organitzacions feministes i socials
per defensar els drets, la llibertat i la igualtat de les dones.
Des dels grups municipals de Dosrius fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i
organitzacions perquè juntes avancem cap a una societat més justa i igualitària.
Per tot això, des dels Grups Municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per
Catalunya, Som del Poble i la PAC‐CUP, instem l'aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de
Dosrius dels següents

ACORDS:
1.‐ L’Ajuntament de Dosrius manifesta el seu compromís per continuar treballant per l'avenç de la
societat cap a la igualtat de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones.
2.‐ Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i
convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
3.‐Treballar per eradicar la bretxa salarial i les segregacions horitzontals i verticals que es donen al
mercat ocupacional al nostre municipi, d’acord amb la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol,
d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures
urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.
4.‐ Establir les clàusules socials adients per tal d’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 detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
5.‐ Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i
desplegar, amb els recursos necessaris, el Pacte Nacional contra la violència masclista.
6.‐ Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que
redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen
soles.
7.‐ Declarar Dosrius com a municipi feminista i adherir‐se al Decàleg per a la construcció de ciutats
feministes elaborat per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’estudis
Comarcal i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març
de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant‐hi els recursos necessaris per fer
efectives les polítiques feministes i d’equitat.
8.‐Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a
les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les
dones del nostre municipi.

