
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ AL 

PLE DE L’AJUNTAMENT PER DONAR SUPORT ALS ACTES I 

REIVINDICACIONS DEL DIA 8 DE MARÇ 

El proper 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. A Mollet, com cada any, es 

preparen mobilitzacions i actes per commemorar-lo, per part de persones i col·lectius 

compromesos amb la causa feminista.  

L’any passat es va produir una vaga internacional global, per part de les dones, en 

diferents àmbits: en el laboral, l’educatiu, el consum i en el treball de cures, amb la 

idea que si les dones paren, es para el món. Es visibilitzava així, el paper protagonista 

que tenen. Evidenciant la sobrecàrrega i invisibilitat de les feines exercides per dones.  

Enguany es torna a convocar vaga pel dia 8 de març. Malgrat no serà una convocatòria 

estatal, el nostre territori més proper s’hi suma.  

Tant el 2019 com enguany, hi ha un element força que destaca amb èmfasi, en la lluita 

del 8 de març, així com el 25 de novembre: la lluita contra les violències i assassinats 

masclistes, que són l’expressió més brutal de la situació de discriminació que viuen les 

dones.  

En el ple del mes de novembre, vam aprovar declarar Mollet ciutat feminista. Aquest 

compromís del consistori al complet, mostra una disposició a treballar des del 

municipi, a treballar per a fer desaparèixer tots els sistemes d’opressió i discriminació 

que afecten les dones. Un compromís a dur a terme accions i polítiques que 

garanteixin la igualtat real i efectiva que hi ha d’haver entre homes i dones.  

A Mollet existeixen entitats, moviments i col·lectius que dediquen esforços, temps i 

energia a treballar en aquesta compartida causa feminista, i des de l’Ajuntament 

considerem que cal sumar-s’hi i donar suport.  

 

Es proposa al ple de l’ajuntament que adopti els següents acords:  

 

Primer.- Donar suport a les accions i reivindicacions a la nostra ciutat- i en concret a la 

vaga feminista-, el proper dia 8 de març en motiu del Dia Internacional de la Dona, 

encaminades cap a la conscienciació i difusió de la lluita feminista en pro de la igualtat 

entre homes i dones.  

Segon.- Fer una crida a la ciutadania a participar activament a les mobilitzacions 

convocades pel proper 8 de març, i afavorir-ne el seu coneixement tot fent-ne difusió 

per canals de comunicació municipals.  

 

Mollet del Vallès, 12 de febrer de 2020 


