
 

1 

 

 

 

MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS PSdeG-PSOE, CA e BNG CON 

MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 
 

 

Este 2021, Nacións Unidas elixiu como lema ‘”Mulleres lideresas: por un futuro igualitario no mundo 

da COVID 19”. Con el, preténdense visibilizar os enormes esforzos que realizan mulleres e nenas en 

todo o mundo para forxar un futuro máis igualitario e recuperarse da pandemia.  

 

A maiores, este lema está relacionado co tema prioritario do 65º período de sesións da Comisión da 

Condición Xurídica e Social da Muller, presentado baixo o título “A participación das mulleres e a 

adopción de decisións por elas de forma plena e efectiva na vida pública, así como a eliminación da 

violencia de xénero, para acadar a igualdade entre os xéneros e o empoderamento de todas as 

mulleres e as nenas”; e coa emblemática campaña Xeración Igualdade.  Esta campaña esixe o dereito 

das mulleres na toma de decisións en todas as esferas da vida, a igual remuneración, a distribución 

equitativa dos coidados e o traballo doméstico non remunerados o fin de todas as formas de violencia 

contra as mulleres e as nenas, e uns servizos de atención da saúde que dean resposta ás súas 

necesidades. 

 

As mulleres atópanse na primeira liña da crise da Covid-19 como traballadoras da saúde, coidadoras, 

innovadoras e organizadoras comunitarias. Tamén se atopan entre as e os líderes nacionais máis 

exemplares e eficaces na loita contra a pandemia. A crise puxo de relevo tanto a importancia 

fundamental das contribucións das mulleres, como as cargas desproporcionadas que soportan. 

 

As mulleres lideresas e as organizacións de mulleres demostraron as súas habilidades, coñecementos 

e redes para liderar eficazmente os esforzos de resposta e recuperación ante a Covid-19. 

Actualmente acéptase máis que nunca que as mulleres achegan experiencias, perspectivas e 

habilidades diferentes, e que contribúen de maneira indispensable nas decisións, políticas, e leis que 

funcionan mellor para todas e todos. 

 

A maioría de países que contiveron os efectos da pandemia da Covid-19 e reaccionan con máis éxito 

ante os seus impactos sanitarios e socioeconómicos máis amplos están dirixidos por mulleres. Por 

exemplo, as xefas de goberno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemaña, Islandia, Nova Zelandia e 

Eslovaquia recibiron un gran recoñecemento pola rapidez, a decisión e a eficacia da súa resposta 

nacional ante a Covid-19, así como pola maneira amable de comunicar datos de saúde pública 
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baseados en feitos. Con todo, as mulleres son xefas de Estado e de goberno en tan só 20 países do 

mundo. 

 

Por mor da pandemia da Covid-19, xurdiron novos obstáculos que se suman aos de carácter social e 

sistémico que persistían antes e que frean a participación e o liderado das mulleres. En todo o mundo, 

as mulleres enfróntanse a un aumento da violencia de xénero, a tarefas de coidados non 

remunerados, ao desemprego e á pobreza. A pesar de que as mulleres constitúen a maioría do 

persoal de primeira liña, existe unha representación desproporcionada e inadecuada de mulleres nos 

espazos de política nacionais e mundiais relacionados coa Covid-19. 

 

Para defender os dereitos das mulleres e aproveitar plenamente o potencial do seu liderado na 

preparación e resposta ante unha pandemia, débense integrar as perspectivas das mulleres e as 

nenas en toda a súa diversidade na formulación e aplicación de políticas e programas en todas as 

esferas e en todas as etapas da resposta e a recuperación ante unha pandemia. 

 

Este 8M de 2021 será de novo un día de unión do feminismo, de concienciación, e de reivindicación 

deses espazos e dereitos que fomos conquistando e que se seguen cuestionando desde a 

ultradereita. Unhas ameazas que inciden directamente nos alicerces dunha sociedade que pretende 

ser máis igualitaria, máis xusta e máis equitativa. Vímolo recentemente cos ataques a persoas trans. 

Hoxe son eles, mañá serán outros colectivos. Hai que cortar de raíz a discriminación por razón de 

sexo ou condición sexual. É necesaria unha resposta contundente desde as institucións. Porque, se 

queremos construír un mundo mellor para as xeracións futuras, debemos partir dunha posición de 

igualdade, sen discriminacións e sen machismos. E para acadar esa igualdade non podemos nin imos 

dar un paso atrás. Nin un.   

 

O 8 de marzo o feminismo galego escribirá, novamente, unha páxina da nosa historia, baixo o lema 

“Sen coidados non hai vida”. Igual que o ano pasado, as circunstancias obrígannos. É necesario volver 

pór o foco de atención nun dos sectores nos que atopamos máis dificultades e un dos máis afectados 

na actual situación de pandemia: o dos coidados.  

 

É necesario pór os coidados no centro das nosas reivindicacións: porque neste momento está 

invisibilizado, porque a meirande parte dos traballos de coidados se fan sen remuneración algunha; 

porque cando son remunerados realízanse en condicións de precariedade; porque son infravalorados 

tanto social como economicamente a pesar de ser centro e motor da vida da persoa que os recibe; e 

porque a xestión da crise sanitaria agravou a situación da muller. Un elevado número de mulleres 

víronse na necesidade de deixar os seus empregos e a súa independencia económica para poder 

sobrevivir, porque SEN COIDADOS NON HAI VIDA.  
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Ante esta situación, pedimos, un ano máis, que o traballo dos coidados se valore socialmente, con 

todas as súas implicacións. E desde o Concello de Santiago queremos agradecer e destacar o traballo 

de todas esas mulleres, nomeadamente o do SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, polo seu papel no 

coidado das persoas maís vulnerables, dos nosos dependentes, dos nosos maiores. A pesar do risco 

derivado da pandemia, e da situación de precariedade que soportan algunhas delas, seguiron 

desempeñando un traballo esencial para a sociedade coa misma dilixencia e a mesma 

profesionalidade que as caracteriza. E tampouco nos podemos esquecer das traballadoras do fogar, 

tanto as que realizan labores de limpeza como as que coidan crianzas ou persoas dependentes. É 

importante visibilizar as condicións laborais nas que se atopan moitas delas, como primeiro paso para 

rematar coa precariedade destes traballos.  

 

O “Informe da situación sociolaboral das Mulleres en Galicia”, correspondente a 2020 e presentado 

recentemente, reflicte que a pandemia expulsou do mercado laboral a miles de traballadoras galegas 

que se viron obrigadas a asumir novamente os coidados de dependentes e crianzas, destruíu 

emprego (un 77% do emprego destruído é feminino) e aumentou a taxa de temporalidade. Na 

presentación dese documento púxose de manifesto que aínda que desde 2009 a fenda salarial se 

reduciu en 2,6 puntos, uns 150 euros; de seguir a este ritmo farían falla 300 anos para acadar a 

equiparación salarial total.  

 

Temos forza, liderado e empoderamento para cambiar a situación. Demostrámolo, como dixemos ao 

principio, na xestión que da crise sanitaria fixeron as mulleres lideresas nos seus países.  

 

E a ese liderado apelamos para seguir traballando e conquistando espazos de igualdade. Sabemos 

que o camiño é longo e difícil. Que as fendas de xénero persisten; que a desigualdade e a violencia 

de xénero, e en especial a violencia machista,  están presentes en todas as esferas da nosa sociedade. 

A igualdade de xénero implica igual visibilidade, empoderamento, responsabilidade e participación; 

no ámbito laboral, na promoción profesional, na asunción de parte do traballo de coidados, na 

organización familiar , na corresponsabilidade; e no respecto a condición sexual dos diferentes 

colectivos LGTBI.  

 

Por iso é moi importante, dende as institucións públicas, facer fronte á discriminación e poñer todos 

os medios necesarios ao alcance para acadar unha igualdade plena. É importante ter uns servizos 

públicos 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 familiar digna. É preciso un 

modelo económico e de organización social que poña no centro as persoas, o sustento da vida. Un 
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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. 

 

No Concello de Santiago manifestamos, tal e como vimos facendo nos últimos anos,  o noso 

compromiso coa erradicación da violencia de xénero, o fin da precariedade laboral e a fenda salarial, 

a defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres e a abolición da prostitución e de trátaa 

de seres humanos con fins de explotación sexual. Queremos unha sociedade paritaria e participativa 

na que as mulleres ocupen o lugar que lles corresponde por dereito, unha sociedade que trate ás 

mulleres como persoas libres e adultas capaces de tomar as súas propias decisións. 

 

 Por todo o anterior, o Pleno da corporación ACORDA: 

 
1. Apoiar as mobilizacións e  reivindicacións do movemento feminista galego para a 

celebración do 8 de marzo de 2021, nomeadamente aquelas que teñen que ver cos 

coidados, coa discriminación das mulleres no ámbito laboral, e co respecto a condición 

sexual que cada persoa libremente elixa.  

 

2. Vixiar que as entidades adxudicatarias dos contratos do servizo de axuda no fogar do 

Concello de Santiago cumpran co seu compromiso de retribuír adecuadamente ao seu 

persoal, nos termos do previsto nos convenios colectivos que resulten de aplicación, e 

que asuman de forma directa o custe de calquera mellora nas condicións de traballo ou 

nas retribucións do referido persoal. E que tamén favorezan a estabilidade e calidade no 

emprego do persoal necesario para a correcta execución do servizo. 

 

3. Procurar e incrementar servizos e recursos para fomentar a conciliación para as familias 

e as mulleres con menores ao seu cargo do Concello de Santiago. E respecto das 

empresas prestadoras de servizos públicos, asegurar o cumprimento das medidas 

específicas de conciliación comtempladas como obrigatorias na lexislación vixente, nos 

pregos de condicións administrativas e as ofertadas como propostas innovadoras por 

parte das entidades adxudicatarias finais dos referidos servizos.  

 

4. Demandar da Xunta de Galicia: 

 

a. Continuar a incrementar a dotación económica para recursos destinados 

especificamente a loitar contra as violencias de xénero, adaptándoos as 

realidades  das mulleres e menores vítimas. 
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b. O seu compromiso coa realización de estudos periódicos sobre o valor social e 

económico do traballo do fogar e do coidado. A comezar por: 

 

i. Dar cumprimento ao artigo 29.3 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de 

febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 

Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e realizar as 

actuacións necesarias para poñer en marcha o antes posible o 

desenvolvemento dunha nova Conta Satélite da Produción Doméstica. 

 

ii. Comprometerse a iniciar a elaboración do Plan de Dignificación e 

Visibilización dos Coidados co fin de valorizar e divulgar entre o conxunto 

da poboación galega a súa relevancia económica e social e as 

consecuencias que supón para o exercicio dos dereitos das mulleres o 

desequilibrio existente así como as vantaxes dun reparto equitativo dos 

tempos entre homes e mulleres.  

 

c. Dentro das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, levar a cabo as 

accións necesarias para conseguir a igualdade retributiva das mulleres en todos 

os ámbitos (tecnolóxico, cultural, deportivo, etc…) en consonancia co Real 

Decreto 902/2020, de 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e 

homes. 

 

d. Elaborar un Programa plurianual para o fomento  das vocacións  STEM entre  as 

nenas e  mozas para pechar a  fenda de  xénero  nestes  estudos e incrementar a  

presenza da  muller nos ámbitos científicos e  tecnolóxico de Galicia. 

 

e. Fomentar e incrementar os programas de alfabetización dixital das mulleres 

maiores e, especialmente, daquelas que vivan no medio rural, co obxectivo de 

eliminar a fenda dixital existente... 

 

5. Instar ao Goberno do Estado a: 

 

a. Continuar co incremento da dotación orzamentaria ao abeiro do Pacto  de Estado 

contra a Violencia de Xénero de xeito acorde ao acrecentamento das 

competencias por parte das administracións locais para poder asumir e exercer 

esas funcións cos recursos económicos precisos.  
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b. Impulsar un Pacto Nacional para a Conciliación Laboral e a Racionalización de 

Horarios, para  favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar.  

 

c. Desenvolver unha Estratexia Nacional para impulsar as vocacións  STEM entre as 

alumnas, que inclúa entre outros aspectos: impulso ás materias STEM (Ciencia, 

Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) na educación e programas de formación 

do profesorado para a mellora na aprendizaxe.  

 

d. Posta en marcha de iniciativas para a formación de mulleres en habilidades STEM 

na contorna rural, mellorando a súa formación no ámbito dixital, o acceso ás 

novas tecnoloxías e o uso das redes sociais. 

 
6. Instar ao goberno 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 de perspectiva de xénero, de igualdade salarial, inserción 

laboral, corresponsabilidade e conciliación e violencia de xénero. 

 
 

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2021 
 
 
 

Gumersindo Guinarte Cabada 
Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE 
 
 
 
 
Marta Irene Lois González                                                                  
Voceira do grupo municipal de CA      
 
 
 
                                              
 Goretti Sanmartín Rei  
Voceira do grupo municipal do BNG                                           


