
AL CONSELL DE DISTRICfE DE LES CORTS 

PROPOSTA DE MOCIÓ EN SUPORT 1 ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA 
CONVOCADA PEL 8 DE MAR<; DE 2019 

El 8 de mar~ se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores. Hem estat el 
conjunt de dones treballadores, que historicament hem 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. 

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 
reproducció i de cura que realitzem les dones, practicament en solitari, no tinguin valor 
reconegut, ni economic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per 
garantir el manteniment de la vida. 

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de pensions, 
educació, sanitat, no implementació de la llei de dependencia, regressió en drets socials. 
Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i 
imprescindible 

Coma treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si aquesta esta 
associada al paper de cuidadores que el capitalisme i el cisheteropatriarcat ha destinat a les 
dones : netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que tenim més contractes a 
temps parcial, jomades laborals més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota 
deis bornes, 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 autonomic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida 
digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza. 

L'alliberament del patriarcat només sera possible lluitant organitzades per posar la vida al 
centre i així es reivindica a la Vaga feminista del proxim 8 de mar~. 

En virtut de l'exposat el Districte de les Corts aprova l'adopció deis següents 

ACORDS: 

1. Donar suporta la vaga general fenúnista convocada el proper 8 de mar~t de 2019, 

facilitant que les treballadores del Districte es puguin adherir a les convocatóries. 

2. Mostrar el maxim reconeixement a la lluita feminista i a tots els col·lectius 
fem"inistes que treballen per assolir la igualtat efectiva de drets entre totes les 
persones. 

3. Donar promoció a totes aquelles iniciatives que tinguin lloc al Districte de les Corts i 
que siguin realitzades per les entitats i dones deis nostres barris. 



4· Instar al govern del districte i de la ciutat, actual i futurs, a desenvolupar totes les 
polítiques públiques amb perspectiva de genere i interseccional. Prioritzant la lluita 
contra les violencies· masclistes, el foment de l'ocupació femenina i contra la 
feminització de la pobresa. 

s. Continuar exercint la personació de l'Ajuntament en el casos penals d'assetjament 
laboral. 

6. Fer arribar aquests acords al plenari de l'Ajuntament de Barcelona i al conjunt de 
sindicats i coJ.lectius convocants. 

=~ 
Lídia Gallego 
GMD 

Sónia Reina 
Cs 

Jor Castellana · 
ERC 

Míriam Casanova 
pp 

1 


