
 

 

VAGA GENERAL FEMINISTA 8M-2019 

“Anem avançant? On son els nostres diners? Qui està donant suport a les 

reivindicacions?” 

Company*s, Companyes, Companys, 

Segur que teniu molta curiositat per saber quina ha estat la participació de la plantilla de la 

Diputació de Barcelona en la Vaga General Feminista del 8 de març de 2019 (VGF-8M2019) de 24 

hores, què se n’ha fet dels nostres diners o què pensa fer la Corporació amb els diners que ens ha 

descomptat de les nòmines pel fet de sumar-nos a aquesta vaga laboral, educativa, de consum i 

de cures tan necessària, i quines han estat les Seccions Sindicals amb representació el març 

d’enguany que van estar presents en la darrera reunió del Comitè de VGF-8M2019 convocada per 

la Direcció de Servei de Recursos Humans (DSRH) de la Diputació. 

Anem a pams. 

Quin ha estat el nivell de participació? Ha hagut una (r)evolució en la VGF-8M de 24 hores de l’any 

2.019, respecte a la del 2.018? Aquí teniu les dades de dues convocatòries facilitades des de la 

DSRH: 

No. i % de participació 
en la VGF-8M 

Any 2018 Any 2019 
Plantilla de 3.879 persones 

2.364 dones 
1.515 homes 

Plantilla de 3.902 persones 
2.390 dones 
1.512 homes 

Vaguistes % Participació Vaguistes % Participació 
Dones 270 11,4 % 336 14,1 % 

Homes 59 3,9 % 101 6,7 % 

Totals 329 8,5 % 437 11,2 % 
Font: Direcció del Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona (24/04/2.019). 

Les dades parlen per si mateixes i resulta evident que a la Diputació de Barcelona ha hagut un 

increment en la participació en la VGF-8M de 24 hores en els anys successius, i que hi ha un 

seguiment notablement superior entre les dones, respecte als homes. Esperem que a la 

convocatòria del proper any 2.020 continuï aquesta tendència i la participació sigui encara molt 

més nombrosa, per tal que es puguin subvertir les múltiples i vergonyoses discriminacions en 

funció de la variable sexe-gènere. Igualment esperem que les futures dades facilitades des de la 

DSRH s’ajustin a la normativa legal vigent i permetin desagregar el seguiment de la VGF-8M també 

per a persones no binàries, persones trans*, i respectar igualment totes aquelles persones que no 

es vulguin visibilitzar pel seu gènere. 



On son els nostres diners? On aniran a parar? A nosaltres també ens agradaria saber-ho. El que sí 

sabem és a què no preveuen destinar, hores d’ara. Us expliquem: quan el 26 de febrer de 2.019 es 

va constituir el Comitè de VGF-8M2019, la Secció Sindical de la CGT va demanar a la Corporació 

que el descompte de salari de les nostre nòmines per l’exercici conscient i compromès del nostre 

dret de vaga, es destinés a dues entitats feministes sense ànim de lucre, que des de fa dècades 

batallen o per la defensa dels drets de les dones (cis i trans, i de lesbianes) o per donar suport i 

apoderar de dones que pateixen situacions de violència masclista. Aquestes dues entitats són “Ca 

la Dona. Un espai d’acció feminista” i “Tamaia, viure sense violència”. Mesos després, la resposta 

per part de la Corporació ha estat contundent: “NO”. Davant d’aquesta negativa i manca de 

sensibilitat, com a CGT hem presentat una instància al registre general de la Diputació de 

Barcelona per demanar explicacions (quin òrgan a pres la decisió, quines són les raons per a la 

negativa, a què es volen destinar els nostres diners...) i per a què la Corporació torni a considerar 

la nostra legítima petició. 

Per últim dir-vos, que a la darrera reunió del Comitè de la VGF-8M2019, convocada des de RRHH el 

proppassat 25 d’abril de 2019, com a sindicat només vam estar presents la CGT. Va ser en aquesta 

trobada en la qual es va socialitzar el nivell de participació i es va explicitar la negativa “de la casa” 

a destinar els nostres diners a entitats feministes. Deixem per a la vostra reflexió on hi ha i on no 

hi ha prou suport a les reivindicacions de les dones, a les reivindicacions de les persones lgtbi i a la 

demanda feminista de posar la vida humana i no humana en el centre. 

 

AVANCEM LLIURES I COMBATIVES. NI UN PAS ENRERA! 

ENS VOLEM VIVES I ENS VOLEM LLIURES! SENSE NOSALTRES EL MÓN S’ATURA! 

Salut, bon tracte i bon viure! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

Barcelona, 27 de maig de 2019 


