MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
PRIMERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA
DONA DE CORNELLÀ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
TREBALLADORA.
Moció dels Grups Polítics
i el Consell municipal de
la Dona amb motiu de dia
Internacional de la Dona
Treballadora.

MOCIÓ
...
El proper dia 8 de març de 2016, ens trobarem, una any més, per commemorar el Dia
internacional de les dones treballadores. Aquesta celebració és un compromís de la
societat per recordar les necessitats de les dones d’avui i les mesures que cal
incorporar a les agendes polítiques per tal d’aconseguir la igualtat real i insistir en la
necessitat de treballar conjuntament institucions i associacions.
Volem expressar el nostre reconeixement a la feina feta per les associacions de dones
de la ciutat, i en particular per les seves representants al Consell Municipal de la
Dona, en la tasca de promocionar la igualtat de les dones a Cornellà, visibilitzar-ne el
paper decisiu a l’hora de construir una ciutat més igualitària i solidària i contribuir al
seu apoderament, fomentant-ne la participació en la vida pública i en l’àmbit laboral.
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Però som conscients que, malgrat haver assolit gran part dels drets entre dones i
homes, encara perduren desigualtats molt importants en els diferents àmbits de la
vida. Per això és imprescindible continuar treballant per la igualtat de gènere i la seva
consecució i en aquest sentit tenim l’obligació de continuar denunciant:
- La desigualtat salarial i l’atur femení. Les dones perceben el 22% menys de salari
que els homes per la mateixa feina, la qual cosa implica treballar 80 dies més
l’any. Les darreres dades constaten que les noves incorporacions en el món laboral
majoritàriament són d’homes. Sense ocupació ni un salari digne la dona no
aconseguirà la plena llibertat.
- Una menor representació en els espais de poder.
- La lleu incorporació de l’home a les tasques de cura i de la llar. No hi haurà plena
igualtat mentre l’atenció a infants i persones grans recaigui sobre les dones.
- La reproducció d’estereotips masclistes, que encara no s’ha aconseguit de trencar
totalment i que veiem com s’està reproduint en les noves generacions.
- L’ús d’un llenguatge sexista i la pressió estètica cap a les dones en tots els àmbits
de la societat.
- La xifra esfereïdora de dones víctimes de la violència de gènere, conseqüència d’un
model de societat patriarcal que es posa de manifest de la forma més cruenta amb
els assassinats.
Per tot això, els grups polítics municipals sotasignats proposem al Ple de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat els ACORDS següents:
1.

Impulsar les polítiques d’igualtat adreçades a la ciutadania que es proposin des
del Consell Municipal de la Dona.

2.

Treballar conjuntament amb el teixit associatiu de la ciutat per defensar els drets
i la dignitat de les dones i assolir la igualtat efectiva.

3.

Continuar treballant i col·laborant amb la comunitat educativa per prevenir i
eradicar el sexisme, incidint en la infància i la joventut, duent a terme els
programes de prevenció en els centres d’ensenyament i en la formació al
professorat.

4.

Potenciar la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat com a referents als instituts,
tenint en compte les últimes dades, que ens indiquen l’increment del masclisme
entre el jovent i la normalitat amb què s’exerceix i s’accepta el control sobre les
joves.

5.

Impulsar mesures a la nostra ciutat a favor de la conciliació de la vida laboral,
familiar, social i personal.
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6.

Reafirmar el nostre compromís amb la lluita contra la desigualtat salarial,
perquè on no hi ha justícia no hi ha llibertat.

7.

Seguir donant suport a la “Xarxa de dones emprenedores de Cornellà” per
fomentar l’ocupació femenina des d’una perspectiva de gènere.

8.

Continuar fomentant la “Plataforma ciutadana contra la violència masclista”.

9.

Fer visible l’aportació de les dones al coneixement i a la societat.

10. Instar el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya que en el pressupost
recullin un increment de les partides econòmiques que donen suport al nostre
Ajuntament per portar a terme els programes d’igualtat i instar la Diputació de
Barcelona a crear noves línies de suport a les polítiques d’igualtat.

...
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de
la sessió, minut 00:57:24 al 01:14:28.

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ
La moció resultant és aprovada per unanimitat dels assistents.

