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CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's, 3
abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CANDIDATURA DE
PROGRÉS, COMPROMÍS PER CERDANYOLA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
ICV-EUIA I PEL REGIDOR NO ADSCRIT, PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS S’ADHEREIXI A LA VAGA GENERAL FEMINISTA
Atès que el 8 de març es celebra la Diada Internacional de les dones, una jornada de lluita de
milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida, han mantingut
viva la flama de la dignitat, contra l’explotació capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el
dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant a Catalunya com arreu del
món.
Atès que “La pobresa té nom de dona”. La divisió sexual del treball provoca que totes les
tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura que les dones realitzem pràcticament
en solitari no tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional. Aquesta
desvalorització és intencionada i no té res a veure amb la importància ni la naturalesa
d’aquestes tasques, sinó amb el fet de que les mateixes s’han relegat històricament a l’àmbit
privat, domèstic, fora del món productiu, sense donar-li un valor econòmic ni social tot i ser
tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.
Atès que les dones som les que més patim les retallades i la regressió en drets socials, en
educació, sanitat, en el sistema de pensions, o en la no implementació de la llei de
dependència, entre altres.
Atès que les treballadores, amb feines associades al paper de cuidadores hem de patir també
l’explotació que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones pobres: netejar, rentar, cuinar
i cuidar. Les dones som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més
curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels dels homes, un menor
reconeixement de la feina, etc. A més, unes pitjors condicions durant la vida laboral
impliquen cotitzacions més baixes i, per tant, suposen pitjors prestacions quan estem
aturades, jubilades, o fora del mercat laboral per altres motius. De fet, 2 de cada 3
pensionistes que no arribem al salari mínim, som dones.
Atès que tot això amb unes institucions on prima la lògica del mercat per sobre de les
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persones, que sostenen un sistema que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida
digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.
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Atès que maltractades com a treballadores, com a dones, com a mares, com a malaltes, com a
persones dependents, com a migrades, com a velles i com a joves, com a lesbianes, com a
trans, ha arribat l’hora de dir prou. I també ha arribat l’hora de dir prou amb la complicitat de
part del sistema, que justifica, silencia o relativitza el fet que avui dia les dones treballadores
estem sent assassinades, agredides i maltractades amb una impunitat esfereïdora.
Atès que no és pas casualitat que sigui un 8 de març i siguem les dones treballadores, a l’atur,
amb treballs precaris, treballadores domèstiques, a càrrec de persones dependents o ocupant
càrrecs directius les que defensem la necessitat de trencar una normalitat violenta contra totes
nosaltres i cridem a la Vaga General Feminista!
Atès tot això, aquest 8 de març sortim al carrer per exigir allò que com a dones treballadores
ens pertoca:
Per la derogació de la reforma laboral de 2012.
Per la persecució de l’escletxa salarial.
Per la recuperació i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis
socials, atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals,
fins als serveis de dependència.
Perquè les seves treballadores tinguin unes condicions dignes, perquè puguin cobrir
les necessitats col·lectives dignament i no siguin un pou de precarietat i l’excusa per
exigir la nostra doble explotació a la llar.
Per acabar amb la segregació laboral de les persones trans.
Contra el copagament en cap servei públic, des de medicaments fins al transport
públic.
Per combatre l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.
Atès que la vaga general, de la mà de gran diversitat de col·lectius feministes és una
demostració de força per constatar que sense les dones, el món s'aturaria. Els drets són
col·lectius, així com ho és la lluita. És necessari que totes i tots plantem cara a aquest sistema
econòmic, polític i social que ens ofega i ens esclavitza. Tenim el poder de canviar moltes
coses, tenim el poder d’aturar-ho tot. Però cal que ho fem plegades.
El Ple ACORDA
Primer.- ADHERIR-NOS com a Ajuntament a la Vaga General Feminista del 8 de març.
Segon.- INFORMAR a tota la plantilla de l’Ajuntament que la vaga està legalment
convocada i del dret que tenen a fer vaga.
Tercer.- DIFONDRE els objectius i accions d’aquesta jornada:
a) als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la comissió
coordinadora de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la mobilització i visualització de les
dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la “vaga de dones”: les
mestresses de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i
la societat.
b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són
imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere.
c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del nostre
municipi perquè es sumin i col·laborin difonent els objectius i accions reivindicatives entre la
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seva gent associada.
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Quart.- TRASLLADAR aquests acords a totes les entitats feministes del municipi: Dones
per la Igualtat, El Safareig, la Figa Rebel i Plataforma Cultural Dones, així com a la
coordinadora de la Vaga General Feminista, de l’adhesió de l’Ajuntament a la Vaga General
Feminista."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

