
Declaració Institucional aprovada pel Ple de 26 de febrer de 2019

"Els drets de les dones no es negocien. Ni un pas enrere en igualtat.
 
El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada que expressa la lluita 
de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida. Enguany, com l’any 
passat, hi ha
convocada la Vaga General Feminista. L'Ajuntament de Sant Sadurni d'Anoia dona suport i anima als 
ciutadans i ciutadanes a participar-hi. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i 
resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres 
apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Han estat el conjunt de dones de les classes 
populars les que històricament han mantingut viva la flama de la dignitat, la lluita contra l'explotació 
capitalista, patriarcal i racista, aquella que nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones
arreu del món.
 
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura 
que realitzen les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni 
institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 
 
També han estat les dones les que han sofert la cara més dura de la crisi, retallades de pensions, educació, 
sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en drets socials. Mentre l'estat i les empreses 
es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible. Com a treballadores han de patir també 
l'explotació a la feina i, encara més, si aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme 
patriarcal ha destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones són les que 
tenen més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% 
per sota dels homes, un menor reconeixement de la feina. 
 
Revertir aquesta situació d'injusticia i discriminació, que explota les dones i les assassina només serà 
possible lluitant organitzades per posar la vida al centre, i així es reivindica a la Vaga General Feminista del 
pròxim 8 de març. Una Vaga que tindrà, com un dels seus eixos principals, la lluita contra la feminització de 
la pobresa. És una vaga que va més enllà del que s’identifica com atur laboral, perquè la participació de les 
dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolir també altres treballs i espais: el de les 
cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
 
Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el carrer, la plaça, la paraula 
amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs patriarcal. 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, vol   donar  suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista 
prevista pel proper dia 8 de març i a la qual donen suport entitats de dones, sindicats, partits polítics, entre 
d’altres entitats,  i en aquest sentit manifestem:
 

1.     Des de l’Ajuntament de Sant Sadurní, donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una
vaga que va més enllà del que s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones és 
nuclear en totes les esferes de la vida, per això hi donem suport i us animem a participar a les 
aturades que es prevegin, d’acord amb les convocatòries dels sindicats convocants.

 

2.     Així mateix, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ens comprometem a fer extensiu a les dones 
andaluses, a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, el nostre suport en un 
moment especialment complicat per la lluita per l'igualtat de gènere, on alguns partits polítics posen 
en dubte la necessitat de polítiques d'igualtat, exigeixen la derogació de la Llei de Violència de 
Gènere o qüestionen inclús la credibilitat de les estadístiques sobre dones assassinades. No esteu 
soles! 

 



3.     Alhora , animem a la ciutadania de Sant Sadurní, a participar de manera activa en els actes que 
durant la setmana vinent i amb motiu del dia Internacional de les Dones  Treballadores s’ha preparat
des de la Taula per la Igualtat .

 
 
En qualsevol intent de generar polítiques racistes i xenòfobes aquest Ajuntament respondrà amb fermesa, al 
carrer i on calgui. 
 
Ni un pas enrere en igualtat!"


