
 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE 

RECUPERAR EL CARÀCTER REIVINDICATIU DE LES 5 MILLES 

FEMENINES DE VALLDOREIX 

 

1. ATÈS que el 8 de març es commemora, des de començaments del segle 

passat, el Dia Internacional de la dona treballadora, en record de les dones que 

moriren cremades vives després de tancar-se en la fàbrica Cotton de Nova York, 

reclamant millors condicions laborals. 

2. ATÈS que el Dia Internacional de la dona treballadora no és un dia de caràcter 

festiu sinó reivindicatiu: critica el sistema heteropatriarcal sustentat en 

desigualtats de gènere normalitzades en la nostra societat, que es manifesten 

tant en el treball productiu, dominat pels homes, com en el treball reproductiu, on 

queden recloses les dones. 

3. ATÈS que la desigualtat entre homes i dones és encara una realitat al nostre 

país. La bretxa salarial entre homes i dones als Països Catalans és del 23,1%; 

les dones dediquen de mitjana una hora i 37 minuts al dia més que els homes a 

les tasques domèstiques; el 95% de les excedències per la cura dels fills/es i el 

85% per la cura de la resta de familiars les agafen dones (i, per tant, trenquen la 

seva carrera professional)... Així com altres indicadors com ara la desigualtat de 

prestigi dels sectors laborals relacionats amb el treball reproductiu amb més 

presència de dones (docència, neteja, infermeria...), i la presència residual de 

dones en càrrecs d’alta responsabilitat. 

4. ATÈS que les 5 Milles Femenines de Valldoreix és una iniciativa amb llarg 

recorregut històric i reconeguda com a pionera dintre del moviment feminista en 

tant que fou la primera cursa mundial exclusivament femenina. 

5. ATÈS que l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) organitza des de l'any 

2003 les 5 Milles Femenines de Valldoreix amb motiu del Dia Internacional de la 

dona treballadora amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Complex 

Esportiu de Valldoreix. 

6. ATÈS que el model actual de 5 Milles Femenines de Valldoreix no només ja 

no fa front a les desigualtats de gènere, sinó que perpetua els estereotips i els 

rols de gènere en tant que compta amb paradetes de maquillatge, curses infantils 

gratuïtes que fomenten el canguratge (que no s’organitzen en la resta de curses), 

i on sovint s’han escoltat comentaris marcadament masclistes per part del 

presentador. 



Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES sol·licita que el Ple de la Junta 
de Veïns de Valldoreix acordi: 

PRIMER.- Que l'Entitat Municipal Descentralitzada replantegi l'enfocament de les 

5 Milles Femenines de Valldoreix per tal de donar-li el caràcter reivindicatiu 

feminista que correspon al Dia Internacional de la dona treballadora.  

SEGON.- Impulsar la creació d'una comissió de treball amb presència de tots els 

grups municipals i la participació del teixit associatiu, i especialment les dones 

de Valldoreix, per tal que aquestes puguin participar en l’organització de les 

properes edicions de les 5 Milles Femenines de Valldoreix.  

TERCER.- Commemorar des de l’EMD de Valldoreix la data del 8 de març, Dia 

Internacional de la dona treballadora, com a compromís ferm amb la igualtat de 

gènere efectiva i en contra el sistema heteropatriarcal.   

QUART.- Comunicar l'adopció dels presents acords a la Diputació de Barcelona 

i Eventing Esport Cinc SL com empresa concessionària del Complex Esportiu de  

Valldoreix.   

 

Valldoreix, 19 de gener del 2017 


