
                                                     
 

MANIFEST DIA DE LA DONA TREBALLADORA 2014 

CCOO i UGT de Catalunya commemorem un any més el 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, i des d'aquí volem expressar la nostra solidaritat amb les dones de tot el món en les 
lluites per assolir que els drets humans de les dones es facin realitat, es respectin i no 
experimentin una involució. Seguirem lluitant amb tots els agents i institucions perquè 
s'avanci en igualtat d'oportunitats, s’eradiqui la violència masclista i la discriminació per raó 
de sexe i de gènere, i es garanteixi la seguretat, la salut i la llibertat de les dones. 

Arreu del món les dones porten a terme en 
primera persona lluites comunes de les quals 
nosaltres formem part, encara que tinguin 
caràcter i intensitat diferent segons el lloc 
que ens ha tocat viure i treballar, segons el 
nivell de riquesa i desenvolupament, segons 
el tipus govern que es tenen o segons si es 
troben en conflicte bèl·lic o no. 
 
UGT i CCOO de Catalunya constatem com en 
països com el nostre cada dia s’amenacen o 
eliminen més drets fonamentals de les 
dones que han costat molt d'aconseguir i 
que ens situen en massa ocasions en l'època 
predemocràtica. 
 
La taxa d'ocupació per a les dones a 
Catalunya és del 44,1%, 8 punts per sota de 
la dels homes i en àmbits clarament 
segregats encara avui dia; la taxa d'atur és 
superior per a les dones i en la franja de 16 a 
19 anys arriba al 73,6%, la taxa d'activitat és 
només del 56,4% enfront del 67,6% dels 
homes, i cada vegada és menor per poder 
assumir càrregues derivades de la cura a 
persones dependents, grans i petites. La 
temporalitat i els contractes a temps parcial 
estan clarament feminitzats, la bretxa 
salarial és un fet igual que el biaix en 
pensions de jubilació. 
 
Denunciem la irresponsabilitat dels governs 
del PP a l'Estat i de CiU a Catalunya amb les 
seves politiques neoliberals, que no estan 

portant cap solució: les reformes laborals, 
l'eliminació de serveis públics i d'atenció a 
les persones, les retallades i el 
desmantellament de l'estat del benestar no 
han servit per pensar en un canvi radical de 
model econòmic, productiu, polític i social. 
 
Ans al contrari, ja que l'impacte de gènere 
que tenen totes aquestes reformes i 
contrareformes fa que les dones vivim i 
patim de manera específica les seves 
conseqüències en tots els àmbits: des de les 
que afecten la vida quotidiana fins a les que 
posen en risc els nostres drets de ciutadania; 
des de les que ens obliguen a assumir 
gairebé en exclusiva els treballs de cura fins 
a les que ens expulsen de l'ocupació o ens la 
precaritzen; des de les que ens empobreixen 
fins a les que ens sotmeten com si fóssim 
menors d'edat de per vida. 
 
CCOO i UGT de Catalunya defensem l'actual 
Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l'embaràs perquè permet escollir amb 
autonomia si es vol tirar endavant un 
embaràs no desitjat, perquè no penalitza les 
dones, perquè garanteix seguretat i llibertat 
per decidir sobre l’opció de ser mares i en 
quin moment i perquè es preveuen mesures 
preventives, educatives i universals sense 
discriminació per edat, condició o 
procedència. 
  



                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya i la Secretaria d'Igualtat de la UGT de 
Catalunya fem una crida conjunta a la participació de treballadores i de treballadors en 
tots els actes i mobilitzacions organitzats per tot el territori per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones i reiterem el nostre compromís en l'avenç de la igualtat 
d'oportunitats, l'eliminació de la violència masclista i de la discriminació per raó de 
sexe i de gènere. 

Per tot això, UGT i CCOO de Catalunya exigim i defensem que cal:    

1. Garantir mitjançant la negociació col·lectiva l'impuls de mesures i plans d'igualtat, 
l'ocupació, la formació i la promoció de les dones a les empreses, l'eliminació de la 
segregació laboral, la discriminació salarial, promoure la salut laboral de les dones i 
combatre la violència masclista en tots els àmbits: el de la parella, el laboral amb 
l'assetjament per raó de sexe i el sexual, l'àmbit familiar i el sociocomunitari (explotació 
sexual, violència sexual). 

2. Impulsar amb formació i compromís polític la conscienciació social per al canvi 
d'actituds i valors que afavoreixin la coresponsabilitat, el repartiment dels treballs de 
cura, trencar amb estereotips i rols sexistes i eradicar la violència masclista. 

3. No fer cap pas enrere en drets assolits i apostar per un model social i econòmic a partir 
d'enfortir i no desmantellar els serveis públics de qualitat, especialment els eductius, els 
sanitaris, els d'atenció a la dependència o els municipals. 

4. Enfortir les polítiques de dones i d'igualtat per tal que la presència i representació de 
les dones en la presa de decisions tant en l'àmbit sindical, com empresarial, polític o 
econòmic sigui una garantia de democràcia sense involució. 

I per això demanem 

• que els governs del PP a l'Estat i de CiU a Catalunya adoptin polítiques efectives i 
creïbles per combatre l'atur de les dones i promoure una ocupació de qualitat 

• que s’estableixi la renda garantida de ciutadania com a mesura per combatre, entre 
d'altres, la feminització de la pobresa 

• que es reforci la negociació col·lectiva com a garantia de mesures i plans d'igualtat a les 
empreses 

• la retirada de l'Avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de la vida del 
concebut i dels drets de la dona embarassada i que el Govern de la Generalitat elabori i 
aprovi una llei catalana de drets sexuals i reproductius garantint l'accés de totes les 
dones al sistema públic de salut. 

• mesures per compensar el desmantellament dels serveis públics adreçats a la cura i la 
dependència així com un Pla de xoc davant de l'eliminació de serveis públics que preveu 
el Projecte de llei del PP per a la reforma de les administracions locals i blindar les 
carteres de serveis socials i polítiques d'igualtat municipals 

• Fer efectiu el finançament per a la Llei de dependència 

 


