
                                                     
 

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2016 

CCOO i UGT de Catalunya commemorem un any més el 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones. Reafirmem el nostre compromís per combatre l'eliminació de totes les formes de 
discriminació i violència contra les dones d’arreu del món. 

UGT i CCOO de Catalunya denunciem que la 

situació sociolaboral de les dones a 

Catalunya continua sent extraordinàriament 

precària, especialment la de les dones que 

pateixen discriminació múltiple per 

situacions de discapacitat, per origen, per 

edat o per orientació sexual, entre d’altres. 

Factors que evidencien la insuficiència i 

ineficàcia de les polítiques públiques per 

combatre el greu problema de la 

discriminació laboral i de la violència 

estructural contra les dones. 

 

UGT i CCOO de Catalunya constatem que la 

taxa d'ocupació per a les dones a Catalunya 

és del 45,9%, 10,5 punts per sota de la dels 

homes; la taxa d'atur és del 19,09% i la taxa 

d'activitat és només del 56,8% enfront del 

67,6% dels homes. La temporalitat i els 

contractes a temps parcial tenen cara de 

dona: 7 de cada 10 contractes a temps 

parcial estan signats per dones. Continua 

existint segregació ocupacional. El 50% de 

les dones ocupades ho estan en serveis de 

restauració, personals, de venda o en 

administració i oficina, ocupacions pitjor 

remunerades que les més masculinitzades. 

 

CCOO i UGT de Catalunya denunciem la 

manca de coresponsabilitat de dones i 

homes en el treball domèstic i la falta de 

polítiques públiques que afavoreixin la 

conciliació de la vida familiar i laboral, que 

continua estant majoritàriament en mans 

de les dones. Les reduccions de jornada i 

excedències per cura de menors i familiars 

són majoritàriament exercides per dones. 

 

UGT i CCOO de Catalunya denunciem que 

aquestes i altres formes de discriminació i 

obstacles amb què es troben les dones al 

mercat de treball, situen la bretxa salarial 

entre dones i homes en un 25,1% a 

Catalunya i arriba al 29,1% entre la població 

de 45 a 54 anys, condicionant els ingressos 

d’ara i les pensions i prestacions del futur. 

 

CCOO i UGT de Catalunya denunciem les 

retallades en polítiques d’igualtat exercides 

pel Govern del PP a l’Estat espanyol i 

l’anterior Govern de CiU a Catalunya, així 

com la resta de polítiques neoliberals, els 

efectes de les quals han revertit en major 

grau sobre les dones: les reformes laborals, 

l'eliminació de serveis públics i d'atenció a 

les persones, les retallades i el 

desmantellament de l'estat del benestar. 

 

UGT i CCOO de Catalunya denunciem el 

creixement de la mostra més extrema de la 

violència masclista a Catalunya, Europa i el 

món, com són els assassinats masclistes. 

Denunciem especialment les múltiples 

violències que pateixen les dones i nenes 

refugiades que, durant el viatge, es veuen 

exposades a patir violència, agressions i 

assetjament sexual, sense que governs i 

organismes d’ajuda humanitària 

proporcionin garanties bàsiques de 

protecció. 

 

 



                                                     
 

 

Per tot això, CCOO i UGT 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 (tràfic, 
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 decisió tant en l'àmbit sindical com empresarial, polític o 
econòmic, sigui una garantia de democràcia sense involució.  

I, per això, instem a: 

 Que el futur govern a Espanya i l’actual a Catalunya adoptin polítiques efectives i 
creïbles per combatre l'atur de les dones i promoure una ocupació de qualitat 

 Impulsar mesures per a la lluita efectiva contra la formació de la bretxa salarial entre 
dones i homes. 

 Establir la Renda Garantida de Ciutadania com a mesura per combatre, entre d'altres, 
la feminització de la pobresa. 

 Augmentar el reforç de la negociació col·lectiva com a garantia de mesures i plans 
d'igualtat a les empreses. 

 Activar 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 
prevista en 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. 

 

La Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya i la Secretaria d'Igualtat d'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 

per reiterar 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. 


