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UNA ESPURNA DE VICTÒRIA 

 

El Ple de l’Ajuntament de 31 de maig de 2016 quedarà en la 
memòria col·lectiva com un acte d’unitat sindical amb un vincle 
solidari i ferm entre les treballadores i els treballadors, i una 
expressió de lluita amb possibilitats de victòria total. “Sí que 
podem”, quan volem.  
I per la Corporació, incloent-t’hi la nostra alcaldessa, aquesta 
tarda restarà com una tarda poc lluïda i per oblidar.  
 
Volem donar les gràcies a tothom que hi va participar. Ens n’hem 
de felicitar, perquè la jornada de mobilització ens va donar 
l’oportunitat de manifestar que, malgrat 20 anys de reivindicació i 
lluita, som aquí i volem el que és nostre. Ho reclamem com a 
grup, i volem que tothom sàpiga que a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet hi ha col·lectius discriminats per raó de gènere i 
que la corporació no té confeccionada la relació de llocs de 
treball.  
També donem les gràcies als representants polítics de l’ 
oposició, que van entendre des del primer moment el que 
reivindiquem i, malgrat les maniobres del Govern municipal 
perquè no és presentessin les mocions i per desvirtuar-ne el 
contingut, van defensar en tot moment que el que demanem és 
just, és legal i no entenen com és que, a hores d’ara, a la plantilla 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet encara hi ha discriminació de 
gènere. I, per descomptat, als/les assistents al Ple pel seu suport 
cridant a la una “igualtat, igualtat”.  
Des del CU ja heu rebut els resultats del Ple, així que no ho 
repetirem. Solament dir-vos que esperem la resposta de 
l’empresa, i que mentre no corregeixi les diferències salarials per 
raó de gènere continuarem amb les mobilitzacions, que cada 
vegada seran més visibles i entenedores per a la ciutadania.  
Esperem que feu extensiva la bona sintonia entre tots/totes les 
participants perquè la propera vegada siguem mes persones.  

 

Salut i Lluita 
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