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La pluja no atura el tret de sortida de les reivindicacions del 8-M a Sant Cugat
Les reivindicacions del 8-M ja s'han fet notar aquest dilluns al
matí pels carrers de Sant Cugat. Una quarantena de persones
ha participat d'una cercavila que ha recorregut el centre de la
ciutat i s'ha aturat en diversos punts de la ciutat per
assenyalar situacions de precarietat laboral que afecten,
principalment, les dones. Amb crits contra el patriarcat i el
capitalisme, les manifestants, convocades pel Comitè del 8-M
de Sant Cugat, han posat el focus en les condicions de les
treballadores sanitàries, les feines temporals i les treballadores
de la llar.

En concret, la marxa, marcada per la pluja, ha arrencat des del CAP de Sant Cugat, on s'ha reivindicat, a més
de la importància de la feina de les treballadores sanitàries, la defensa a la sanitat pública i la vaga del sector
convocada per aquest dimecres. La membre del Comitè del 8-M, Patrícia Gotarda, ha criticat, a més, que
diners públics vagin a la sanitat privada amb consorcis i externalitzacions.
Tret d'una petita confrontació amb els Mossos a la plaça de l'U d'Octubre, on les manifestants han cridat
proclames contra els cossos de seguretat, la cercavila ha transcorregut sense incidents. Després del CAP, la
manifestació s'ha aturat a l'Oficina de Treball i a una empresa de treball temporal (ETT), a l'avinguda de
Cerdanyola, per assenyalar la precarietat d'aquest tipus de feines. Finalment, el recorregut ha acabat davant
d'una empresa intermediària que ofereix els serveis de treballadores de la llar per a famílies. Una feina que,
segons l'organització, es tracta de l'"esclavitud del segle XXI", en unes condicions "especialment pèssimes"
per la pandèmia, però que "ho han estat sempre". Les manifestants han enganxat missatges a la porta de
l'empresa, situada al passeig de Torreblanca, per assenyalar aquesta situació precària.
Després d'un taller de pancartes, traslladat a Cal Temerari per la pluja, el Comitè del 8-M ha convocat la
ciutadania a la manifestació d'aquest dilluns, que ha d'arrencar a la plaça de Lluís Millet a dos quarts de set de
la tarda.
Patrícia Gotarda: Volíem començar el dia reivindicant els drets de les dones treballadores i assenyalar
diferents punts d'explotació laboral. Un d'ells, aquí al CAP, pels drets de les treballadores sanitàries,
que tan importants són i tan maltractades estan per la seva situació laboral. I també denunciar tots els
diners públics que se'n van cap a la sanitat privada.
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