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PROU BRETXES! PROU VIOLÈNCIES! PROU desigualtats!



La lluita continua

Fa un any per primera vegada CCOO va convocar VAGA LABORAL (2 hores per torn) el 8 de març amb el lema 
ENS PLANTEM, contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria, contra les violències masclistes, participant 
en una mobilització sense precedents i sumant-nos a la crida del moviment feminista internacional. La vaga del 
8 de març de 2018 es va guanyar durant la campanya de convocatòria, aconseguint una gran presència mediàti-
ca i un gran corrent de simpatia de l’opinió pública, i amb l’activitat a les empreses durant tota la jornada.

Amb l’impuls que CCOO estem fent per empoderar les dones al nostre sindicat i amb la força aconseguida amb 
les vagues i les mobilitzacions del 8 de Març passat, hem aconseguit introduir a l’Acord interprofessional de 
Catalunya (AIC) un apartat específic per contribuir a eliminar les desigualtats, les discriminacions i la bretxa sa-
larial de les dones en el món laboral. Hem començat a obtenir bons acords en alguns convenis d’empresa com a 
Pronovias, o a E-Dreams, en alguns convenis com el del tèxtil i el de químiques. 

A més, l’estratègia del sindicat a favor de la igualtat entre homes i dones està donant fruit en termes d’afiliació i 
de representació. Durant 2018, el creixement de CCOO en les eleccions sindicals es produeix en un 78% en do-
nes, i sobretot en dones joves. Tot i així encara les dones representen el 42,5% del conjunt de delegats i delega-
des. Tenim marge per créixer, encara.
El compromís de CCOO és portar a les empreses els plans d’igualtat per eliminar i acabar amb les discrimina-
cions i desigualtats de les dones en el món laboral. 

Eliminar tot tipus de bretxa i desigualtat:

• A Catalunya, les dones de més de 16 anys som el 51,5% de la població, però en canvi som el 47,5% de la 
població activa, el 47% de la població ocupada i el 58,1% de la població inactiva.

• La taxa d’ocupació continua sent 10 punts superior en homes (59,5%) que en dones (49,6%).

• La taxa d’atur de les dones és el 12,7% (2 punts per sobre dels homes) i la taxa de desprotecció de la 
població aturada és superior en dones.

• El 22,6% de les dones que treballen ho fan a temps parcial. La taxa de parcialitat de les dones està 15 
punts per sobre que la dels homes.

• La divisió sexual del treball, la manca de valoració del treball de les dones en les empreses, la seva sobre-
representació en els treballs menys qualificats, el treball a temps parcial i les reduccions de jornada per a 
la cura de persones davant de la manca de corresponsabilitat en les tasques de cura, son causa de la bre-
txa salarial de gènere al 2016 que tan sols ha baixat 0,5 punts respecte a l’any 2015: LES DONES COBREN 
DE MITJANA ANUAL UN 23,4% MENYS DEL SALARI DELS HOMES. En els salaris inferiors als 14 mil Euros 
anuals la bretxa es del 31,6%, i les dones tenen unes pensions un 38,8% més baixes.



Posar fi a tot tipus de violència

• Les violències contra les dones pel fet de ser-ho esdevenen la manifestació més dura, dolorosa i greu 
del sistema patriarcal. Formen part de la vida quotidiana, social i laboral de les dones de totes les edats, 
orígens, creences, condicions, opcions i classes. Es produeixen en el conjunt de les relacions socials i 
suposen una greu vulneració dels drets i de la llibertat.

• L’àmbit laboral ha ser actiu contra la violència masclista. Encara que tenim honroses excepcions, les bo-
nes pràctiques en l’elaboració de protocols per eradicar i prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a 
la feina encara no són una realitat en el conjunt de les empreses malgrat la obligatorietat de tenir-los. El 
mateix passa amb l’aplicació de les mesures de protecció dins de les empreses per a les dones que patei-
xen violència masclista en l’àmbit familiar.

• L’any passat, a Catalunya, van haver-hi 12.977 denúncies per violència masclista en l’àmbit de la parella 
i 7 dones van ser assassinades, de les quals només 1 havia denunciat. Són la part visible d’una realitat 
amagada, en què 1 de cada 4 dones a Catalunya afirma patir violència masclista per part de la parella o 
exparella i en què gairebé 2.000 dones van cursar denúncies per delictes de violència sexual.

LES PROPOSTES DE CCOO

• Treball estable i de qualitat. No a l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injusti-
ficada i les hores extres no pagades.

• Increment de les polítiques actives d’ocupació, reversió de la reforma laboral i un pla d’intervenció de la 
Inspecció de Treball.

• Desenvolupament dels acords assolits en l’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya).

• Increments salarials en tots els convenis i l’erradicació de la bretxa salarial al llarg de tota la vida laboral 
de les dones. Cap salari per sota dels 14.000 € a l’any. Llei d’igualtat salarial.

• Impuls dels plans i les mesures d’igualtat a totes les empreses per eliminar totes les discriminacions per 
raó de sexe i de gènere. Aquestes mesures d’igualtat han d’incloure accions positives

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

• Accions i polítiques per a l’erradicació de la violència masclista. Són necessaris protocols per a la preven-
ció i l’atenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com accions de prevenció 
i de suport a les dones que pateixen violència masclista.

• L’erradicació de la cosificació, perquè les dones siguem tractades com a persones i no com a objectes per 
a l’ús al servei dels homes i per a la incentivació del consum.

• Polítiques actives per a la racionalització dels temps socials i laborals, i la corresponsabilitat dels treballs 
de cura.

• L’augment del poder adquisitiu de les pensions.

• Volem posar les persones al centre de la vida i al centre de les polítiques. Per això, caldrà garantir uns 
serveis públics de qualitat i universals, així com assegurar la participació d’homes i dones en la cura i la 
sostenibilitat de la vida.

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES I DESIGUALTATS!!! #EnsPlantem #8MCadaDia.


