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MOCIÓ “Carrer 8 de març”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

Des de l'època industrial, en què les dones s'incorporaven al món laboral, han patit grans
discriminacions respecte als homes. Tot i alguns avenços socials que hi ha hagut en els últims
anys, persisteixen obstacles per a una inserció al mercat de treball en condicions d'igualtat
d'oportunitats.
Per un altre costat, el treball domèstic i reproductiu tradicionalment ha anat quedant en
mans de les dones, tingueren o no una feina assalariada, amb la qual cosa moltes han hagu
hagut de
treballar el doble; esta pràctica ha arribat fins als nostres dies, i ens ha de fer pensar en un debat
sobre el repartiment del treball.
Com a conseqüència d'esta realitat, l'any 1977, les Nacions Unides van adoptar una
resolució convidant a tots els estats a dedicar un dia a la celebració dels drets de les dones i de la
pau internacional. El 8 de març va esdevenir la data escollida com a Dia Internacional de la Dona
a la gran majoria dels països.
Este 8 de març té, per tant, un alt valor simbòlic. U
Un
n valor simbòlic que li ve donat per la
seua significança com a recordatori de les discriminacions diàries que a tots els àmbits pateixen
les dones: discriminacions laborals, socials i, fins i tot, a la llar. I com a recordatori de les seues
lluites i reivindicacions
indicacions per posar fi a estes discriminacions.
Per això, des del nostre Grup Municipal creiem que és necessari que el 8 de març siga una
data que estiga present cada dia a la vida dels crevillentins i de les crevillentines. Que esdevinga
un element constant
stant que ens recorde en el dia a dia que la igualtat per a tots els éssers humans
que es proclama a la Declaració Universal dels Drets Humans no és efectiva. I que en esta
situació on prevalen les desigualtats, com un element intrínsec d'un sistema socioe
socioeconòmic com
és el capitalista, les dones són, si més no, un dels col·lectius més desprotegits i amb més risc
d'exclusió social.
Davant la mancança d'un reconeixement oficial del nostre Municipi a esta data tan
important, que simbolitza uns valors tan demo
democràtics
cràtics i que, almenys teòricament, tots els grups
ací presents compartim, com són la llibertat i la igualtat, ens trobem amb la paradoxa de què el
nostre municipi manté carrers i escultures que ofrén honors i reivindiquen la importància de
personatges que han format part activa, en un dels episodis més obscurs que ha patit el País
Valencià i el conjunt de l'Estat Espanyol. Un episodi que ha durat 40 anys i que va suposar 40
anys de dictadura i repressió feixista. 40 anys de pèrdua de llibertats democràtiqu
democràtiques i socials. 40
anys perduts respecte a la resta d'Europa. 40 anys que començaren amb un colp d'estat el 18 de
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juliol de 1936 i finalitzaren l'any 1978. En definitiva, 40 anys de franquisme feixista i de masclisme
institucionalitzat.
És per això que, donat
at que totes les forces polítiques ací representades compartim els
valors de la democràcia, la igualtat i la solidaritat; i ens oposem a la discriminació per raons de
gènere, així com als sistemes polítics que institucionalitzen i donen valor legal a estes
discriminacions.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Iniciar els tràmits necessaris per a canviar el nom del carrer Salvador Mas,
reconeguda figura del règim franquista, pel carrer 8 de març
març-Dia
Dia Internacional de la
Dona Treballadora.

Crevillent, març de 2012

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

