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MOCIÓ PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
El dia 8 de març se celebra el dia internacional de la dona, en record d’aquell 8 de 
març del 1857 en el qual un grup de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers 
de Nova York per protestar per les miserables condicions laborals. 163 anys després, 
el 8 de març és encara un dia de reivindicació a favor de la igualtat entre dones i 
homes. 
 
Són encara molts els aspectes que cal continuar reivindicant per poder assolir una 
igualtat real i efectiva. La societat en la que vivim encara no ha superat del tot la 
distribució desigual de poders, atorgant certs privilegis als homes envers les dones. 
 
Cal empoderar les dones corregint les situacions de desigualtat. 
 
Les dades socioeconòmiques mostren una major incidència de la pobresa en les 
dones respecte els homes. Tot i disposar d’una feina, la presència de les dones en el 
treball remunerat segueix sent mirall de les desigualtats estructurals en la nostra 
societat. La bretxa salarial existeix de forma considerable. Posar en valor el treball 
reproductiu i de cures en la nostra societat segueix sent una tasca pendent, ja que no 
valorar-ho contribueix a la reproducció d'una estructura desigual que impossibilita a les 
dones la realització plena en activitats que es troben socialment reconegudes i les 
relega a l’esfera privada. 
 
Tot i que el sistema educatiu universitari es caracteritza actualment per la seva 
feminització, es produeix el sostre de vidre en les carreres de docents i investigadores, 
invertint-se la proporció de la presència de dones i d’homes en les categories més 
altes. En activitats de ciència les dones participen d’una forma insuficient en les 
institucions de recerca científica i tècnica, tant privades com púbiques. Hem de 
reconèixer millor les aportacions que fan les dones a la ciència i la tecnologia. 
 
Les violències masclistes, són una de les principals problemàtiques estructurals que 
patim a les nostres societats com a manifestació de la discriminació i de la situació de 
desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, 
que se sustenta en el sistema patriarcal. Es tracta d’una violència cap a les dones que 
s’estén tant en l’àmbit nacional com internacional, caracteritzada per l’abast de la seva 
prevalença, la gravetat de les seves conseqüències i que implica una greu vulneració 
dels drets humans de les dones, les joves i les nenes. 
 
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els 
següents acords: 
 
Primer. - Manifestar el compromís a favor dels drets de les dones i continuar aplicant i 
impulsant polítiques que ens permetin avançar com a municipi cap a la igualtat de 
drets efectiva entre gèneres. 
 
Segon.- Col·laborar amb les empreses del municipi per ajudar en l’elaboració, en 
coordinació amb altres institucions del país, de plans d’igualtat que facin possible la 
reducció de la bretxa salarial. 
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Tercer.- Compromís d’elaborar un estudi sobre la possibilitat de prendre determinades 
mesures en el nostre municipi per tal de poder facilitar la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar. 
 
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Crear Plans d’Igualtat i Protocols de 
prevenció i abordatge de l’assetjament, en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Cinquè .- Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, als grups 
polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats 
municipalistes. 
 


