
Participa en les mobilitzacions! 

Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març 
(de 11.30 a 13.30 hores o de 16 a 18 hores) 

Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i 
a la vaga d’estudiants. 

Concentracions al migdia davant dels ajuntaments. 

Manifestacions descentralitzades a la tarda.

ENS PLANTEM: 

CONTRA ELS SALARIS I LES 
PENSIONS DE MISÈRIA 
Quatre anys de creixement econòmic i encara no ha 
arribat a les butxaques de la gent. Les empreses 
estan recuperant beneficis i cal que aquests beneficis 
arribin als salaris i a les pensions de jubilació. 

Per la pujada salarial als convenis col•lectius i la 
revaloració de les pensions. 

CONTRA LA BRETXA SALARIAL 
De mitjana les dones cobrem 6.585 euros menys de salari i 805 euros 
menys de pensió que els homes, perquè patim més la precarietat dels 
contractes, perquè som discriminades en la selecció de llocs de 
responsabilitat. Això és tant com dir que per una jornada de 8 hores, les 
dones treballem gratuïtament 2 hores. La desigualtat és utilitzada per 
mantenir baixos tots els salaris, els de les dones i els dels homes. 

Per la posada en marxa de plans d’igualtat reals a les empreses. 
Per l’aprovació d’una llei d’igualtat salarial. 
Per la ratificació per part d’Espanya del Conveni 189 de l’Organització 
Internacional del Treball, sobre el treball digne de les treballadores de la llar. 

CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
L’any passat 9 dones van ser assassinades per la seva parella o exparella. 

L’assassinat és l’expressió més dura de la violència contra les dones, que 
es produeix de moltes maneres, també en el treball. 1 de cada 10 dones 
perd la feina a causa de l’assetjament sexual o per raó de sexe. 

Per la posada en marxa del Pacte d’estat contra la violència de gènere 
amb un pressupost real. 

VIVES, LLIURES, UNIM-NOS PER LA IGUALTAT 
El 8 de Març segueix la vaga laboral de 2 hores per torn  
(de 11.30 a 13.30 hores o de 16 a 18 hores). 
Cada dia, denuncia la discriminació que es produeix a la teva empresa. 

Participa en les mobilitzacions! 

http://www.ccoo-serveis.cat/



