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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA CON MOTIVO DO 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DA MULLER

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O 8 de marzo celebramos o 'Día Internacional das Mulleres' como data na que visibilizamos as reivindicacións

dos movementos feministas e das mulleres. Institucionalizado desde 1975, o 8M é hoxe unha celebración de

carácter global, que nos últimos anos ten adquirido unha dimensión especifica na nosa cidade celebrando,

durante todo o mes de marzo, Compostela como un Territorio das Mulleres'. Deste xeito, o Concello de

Santiago ten desenvolvido unha actuación pública intensa en defensa dos dereitos e dignidade das mulleres e

a pro] do fomento da igualdade de xénero.

Neste día celebramos a loita feminista e as súas reivindicacións de dereitos e do recoñecemento da

participación das mulleres na construción da sociedade. Un movemento que procura combater as

desigualdades estruturais, directamente ligadas á construción social duns roles de xénero, con diferente valor

social asignado e xerarquizados. Unhas desigualdades que se perpetúan a través da violencia contra as

mulleres e que constitúen un dos problemas públicos máis graves que debe afrontar a nosa sociedade actual.

O feminismo é a teoría política e o movemento social desde o cal debemos pensar e artellar colectivamente

as políticas públicas necesarias para avanzar cara outro tipo de sociedade, na que a igualdade efectiva sexa

posible.

As fendas de xénero persisten en moitos ámbitos da sociedade, a desigualdade e a violencia están presentes

en todas as esferas da nosa sociedade. A igualdade de xénero implica igual visibilidade, empoderamento,

responsabilidade e participación. Especialmente grave, é esta situación no ámbito laboral e de promoción

profesional, onde as mulleres sofren unha desigualdade provocada en boa medida porque son as que

asumen a maior parte do traballo de coidados.

Os cuidados, a conciliación coa vida persoal e a corresponsabilidade familiar son un dos grandes retos para

as próximas décadas. A desigual repartición das responsabilidades familiares e das tarefas do fogar ou a

conciliación e a xestión de traballos e dos tempos son problemas que debe ser resolto tanto por homes coma

por mulleres e deben ser facilitado e impulsado polas distintas administracións públicas.
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É importante dende as institucións públicas facer fronte á discriminación e poner todos os medios necesarios

ao alcance para lograr unha igualdade plena. E importante ter uns servizos púlbicos de calidade que nos

atendan e que nos coiden, ben sexa na sanidade pública, na garantía dos dereitos no parto, ben sexa no

fomento da conciliación e unha vida familar digna. E preciso un modelo económico e de organización social

que pona no centro as perseas, o sustento da vida. Un novo modelo que recoñeza o valor social dos

coidados, que promova a corresponsabilidade dos homes neste labor e que facilite a conciliación da vida

persoal, familiar e laboral.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta somete á consideración do Pleno da

Corporación o seguinte

ACORDÓ:

1. O Concello de Santiago apoia as mobilizacións e reivindicacións do movemento feminista galega

para a celebración do 8 de marzo de 2020, nomeadamente aquelas que procuran garantir o dereito a

un parto sen violencia obstétrica, o dereito a un coidado pediátrico de uocencias, o dereito a unha

sanidade pública e de calidade e o dereito a vivir no rural con dignidade.

2. En cumprimento da proposición aprobada polo Pleno da corporación, en decembro do 2019, o

Concello de Santiago comprométese a reforzar o impulso das políticas transversais de igualdade de

xénero, renovando o seu compromiso para facer de Compostela un Territorio das Mulleres e

realizando unha programación específica municipal para celebrar o 8M, Día Internacional das

Mulleres.

3. Instar ao gobernó do Estado e á Xunta de Galicia a dar resposta e impulsar todas as medidas

solicitadas polo Pleno do Concello de Santiago nos últimos anos, con motivo da celebración do 8M,

en materia perspectiva de xénero, de igualdade salarial, inserción laboral,, corresponsabilidade e

conciliación e violencia de xénero.

Santiago de Compostela, 18 de Febreiro do 2019
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