
Ja n’hi ha prou de bretxa!
Ja n’hi ha prou de salaris indecents!
Ja n’hi ha prou de precarietat!
Ja n’hi ha prou d’assetjaments a la feina! 

CONVOQUEM ATURADES DE 2 HORES ALS CENTRES DE TREBALL

EXIGIM:
ENS PLANTEM!

 Incrementar els salaris, en especial, els més baixos, i l’SMI.

 Eliminar la contractació precària basada en la temporalitat i la parcialitat.

 Generalitzar els plans d’igualtat, com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per 
evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals a TOTES LES EMPRESES.

 Treballar per a una llei de transparència i igualtat salarial.

 Garantir el poder adquisitiu real de les pensions i reparar la bretxa de gènere que pateix el sistema i que condemna, 
especialment les vídues, a pensions de misèria.

 Ratificar, per part del Govern, el Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de 
la llar.

 Adequar i ampliar els drets laborals de les dones en situació de violència masclista per tal que siguin efectius.

 Actualitzar els permisos de conciliació perquè es fomenti la corresponsabilitat, s’ajustin a la realitat social i deixin de ser 
una eina de discriminació.

 Aprovar pressupostos socials, com a base del sistema de l’estat del benestar, i augmentar les partides pressupostàries a 
la dependència, la salut, l’educació i la infància.

 Fer inversió en la lluita contra les desigualtats, les discriminacions i la violència masclista, i destinar-hi els recursos 
necessaris i suficients.

Amb la mobilització, hem de canviar la correlació de forces a les me-
ses de negociació de cada empresa, de cada sector per incrementar 
els salaris, eliminar la bretxa salarial, controlar els temps de treball i 
desenvolupar plans d’igualtat efectius.

És necessari pujar el sòl salarial i generar moviments a l’alça per a 
tothom, per tal d’estrènyer la franja salarial, repartint millor la riquesa 
i estimulant, així, una economia de progrés. No es poden discriminar 
les dones pel fet de ser dones.

Tenim l’oportunitat de crear grans aliances socials per a la justícia 
social i la vida en plenitud. Amb aquestes grans aliances, ha de can-
viar la correlació de forces davant les administracions i hem d’obtenir 
polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la 
sostenibilitat. 

Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que situïn les perso-
nes al centre de les polítiques i de les accions perquè tothom hi guan-
yi. En aquesta societat, no li podem permetre menysprear el talent del 
50% de les persones, que som les dones.

Cal que les dones tinguin més poder econòmic, cosa que s’ha mostrat 
estratègica per a la reducció de la pobresa. L’economia ha d’equilibrar 
els treballs productius, de cura de les persones i dels béns comuns, 
de cultura, de convivència, de comunicació i transport… Tots els tre-
balls hi han de ser reconeguts en dignitat i en drets.

Tenim l’oportunitat de reivindicar el valor de tots els treballs. No per-
metem que la gent que guanya molt menystingui la gent que guanya 
poc o molt poc. No permetem que els treballs de cura continuïn deva-
luats i no proporcionin drets socials. 

CCOO I UGT FEM UNA CRIDA A LA VAGA DEL 8 DE MARC

Vives i lliures
unim-nos per la igualtat
PARTICIPA A LES MOBILITZACIONS

CONVOQUEM VAGA DE 2 HORES EL 8 DE MARC
DONEM SUPORT A LA VAGA DE CONSUM, LA VAGA DE CURES I LA VAGA ESTUDIANTIL

CONCENTRACIONS AL MIGDIA DAVANT DELS AJUNTAMENTS
FEM UNA CRIDA A LES MANIFESTACIONS DE LA TARDA A TOTS ELS TERRITORIS


