
Moció de suport a la vaga de dones del 8M 

El dia 8 de març és el dia internacional de la dona treballadora. Des del moviment 
feminista de Catalunya, coordinat amb altres moviments a escala internacional, s'ha 
convocat una vaga de dones per aquell dia amb la finalitat de visibilitzar el paper de la 
dona a la societat. 

Només a Catalunya, les dones patim una bretxa salarial del 26%. L'atur és un 3,4% més 
elevat entre les dones i un 74% de les feines a temps parcial són desenvolupades per 
dones. Aquest fet repercuteix en les pensions perpetuant així la precarietat d'aquest 
col·lectiu. Aquestes dades són, a tall d'exemple, algunes de les discriminacions que patim 
les dones al món laboral, tot això sense fer menció de la resta de discriminacions que 
experimentem en tots i cadascun dels àmbits de la nostra vida. 

La societat ens ha de tenir en compte i per aconseguir la nostra visibilitat és hora que les 
dones parlem de la nostra situació. No fa gaires dies el president del govern espanyol 
Mariano Rajoy va deixar en evidència la realitat de les elits polítiques quan deia que "No 
nos metamos ahora en eso" en plantejar-li una pregunta referent a la bretxa salarial. 
Posar fre a aquesta situació de dilatació a l'hora de parlar de la situació de la dona és un 
motiu més per fer vaga. 

Per això, des de La Fetillera, col·lectiu feminista del Lluçanès convoquem a les dones a 
paralitzar la societat en quatre àmbits: llar, consum, estudis i laboral. Aquests són quatre 
eixos vertebradors de la vida social i on es pot visibilitzar la tasca de les dones. 

Per aquest motiu instem als consistoris a donar suport a la convocatòria de la vaga 
amb els acords següents: 

1. Donar suport als col·lectius i sindicats que han convocat la vaga o aturades. 

2. Fer arribar a totes les treballadores públiques que depenguin de l'Ajuntament tota la 
informació sobre els drets que tenen com a treballadores per secundar aquesta vaga, 
així com els motius pels quals es convoca aquesta vaga. 

3. Facilitar informació a altres ens, empreses, així com a la ciutadania en general sobre 
la vaga del 8 de març. 

4. Assegurar que aquelles treballadores del consistori que vulguin secundar la vaga o les 
aturades convocades pels sindicats laborals puguin fer-ho sense impediments. 

5. Animar a la població a assistir als actes de concentració i/o mobilització organitzats 
pels col·lectius feministes.


