Ajuntament d' Algaida

L’ONU va declarar el 8 de març el Dia Internacional de la Dona. Els orígens d’aquesta
data es remunten a l’any 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i a
l’incendi de la fàbrica Cotton o al de la Triangle Shirtwaist Company de Nova York el 25
de març de 1911, una indústria tèxtil on treballaven 500 persones, la gran majoria
dones immigrants joves. En aquest darrer incident, varen morir 142 obreres que l’any
anterior havien fet una vaga important per demanar millors condicions laborals.
Avui en dia, el moviment feminista d’arreu del món ens convida a denunciar la
construcció sexista de la nostra societat, a reivindicar i a comprometre’ns des de les
institucions a implementar mesures per erradicar la violència contra les dones i les
desigualtats en tots els àmbits de la vida.
Els dos darrers anys a Mallorca, com a tots els indrets de l’Estat espanyol, hem viscut
vagues el 8M i manifestacions massives. Milers de dones i també homes han omplit
els carrers de la ciutat. Diferents col·lectius de dones, de diferents àmbits socials,
culturals i professionals han fet vaga i han manifestat les seves demandes col·lectives i
específiques per fer visible la diversitat.
Les vagues del 2018 i del 2019 han tenyit les places i carrers de dones que feien vaga
laboral, de cures, d’estudis i de consum. Són vindicacions que denuncien el sostre de
vidre i la precarietat laboral, els biaixos en els salaris, les jornades parcials no
desitjades i la manca de possibilitats de conciliar, i l’assetjament sexual. Per això, la
vaga laboral.
Vaga de cures perquè les dones són les principals sostenidores de la vida, són les que
tenen cura dels infants i de la gent gran o malalta. I perquè la cura de les persones
està invisibilitzada i poc reconeguda.
Vaga estudiantil perquè les dones són les més formades, les que treuen més bones
notes i les feines més bones són per als homes.
Vaga de consum, perquè les dones només comptam si consumim, perquè el
consumisme desaforat ens mena a posar en perill el planeta.
Vagues i manifestacions per denunciar la violència que s’exerceix dia a dia contra les
dones i nines. Vagues i manifestacions que reclamen mesures, eines i instruments per
erradicar el masclisme de la nostra societat, dels carrers, de les cases, de les escoles,
dels llocs de treball, de les institucions.
Vagues laborals per vindicar els mateixos drets laborals que els homes, per denunciar
la bretxa salarial, l’assetjament en l’àmbit laboral, per reclamar les mesures de
conciliació tan necessàries, per denunciar els sostres de vidre i la precarietat laboral.
Vagues i manifestacions que denuncien que encara avui les dones són les que es fan
càrrec de la cura dels infants i de les persones dependents.
Vagues i manifestacions que denuncien que mentre les estudiants tenen currículums
millors, es topen amb sostres de vidre.
Vagues i manifestacions que denuncien que, a més de les desigualtats de gènere,
sovint hi ha dones que pel color de la pell, l’orientació sexual, el lloc d’origen o la
classe social, veuen multiplicada la discriminació.
Vagues i manifestacions que es fan ressò de l’emergència climàtica i apunten a la
construcció ecofeminista de la nostra societat.
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Ajuntament d' Algaida
Aquestes vagues, aquestes manifestacions i aquestes denúncies ens reclamen un
compromís ferm a totes les institucions. Són denúncies que fa el poble. I com a
representants que en som, ens demanen un compromís ferm.
Per això, aquest 8 de març del 2020, com a ajuntament, refermam el nostre
compromís per avançar en polítiques feministes. Ens comprometem a:


Impulsar i implementar plans i estratègies d’igualtat.



Integrar plenament la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.



Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits: polític, econòmic i
social.



Construir un poble coeducatiu i per a les persones.



Impulsar la corresponsabilitat en les tasques de cura i donar-hi suport.



Posar en el centre de les polítiques municipals la vida i la cura de les persones.



Potenciar polítiques respectuoses amb el medi ambient.



Fer xarxa amb altres ajuntaments i amb altres administracions per construir una
Mallorca lliure de violències masclistes.



Aportar els mitjans necessaris per promoure la inclusió al municipi de totes les
persones amb respecte per la diversitat i la pluralitat.



Promoure el benestar de les dones més grans del poble.

Per tot el previst, l’Ajuntament d’Algaida presenta davant el Ple aquesta declaració
institucional que serveixi com a commemoració al Dia Internacional de la Dona.

Algaida, document signat electrònicament al marge
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És important que les institucions, al costat d’organitzacions feministes del nostre poble
i d’arreu del món, seguim avançant per aconseguir la igualtat de dones i homes, que
facem passes per vèncer les discriminacions que pateixen les dones i nines només pel
fet de ser dones, perquè cal que qualsevol nina tengui els mateixos drets i oportunitats
que qualsevol nin.

