
  

 

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com 
 

També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com 

 
 

Vaga 8M per la igualtat 
 
El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones (IWD). Es un esdeveniment global per 
celebrar els assoliments socials, econòmics, polítics i culturals de totes les dones del món. 
Aquest dia també és una crida a l’acció per accelerar la paritat de gènere a tots els 
nivells. Sovint, sobre tot des de l’agenda mediàtica, s’ha fet més èmfasi en la celebració i 
no tant en la reivindicació.  
 
Aquest any, la convocatòria d’una vaga a nivell mundial permet donar-li la volta: que el 8 
de març sigui una jornada d’auto-organització i lluita. 

 
El C.E. us convoca a totes i tots a una aturada de 2 hores 1 minut i 36 segons (temps 
addicional que una dona ha de treballar cada dia per cobrar el mateix que un home) a 
les 11:30 el 8 de març per reivindicar els següents punts de l’àmbit laboral: 
 
• Incrementar els salaris i en especial els més baixos: Les dones ocupen la majoria 

d’aquests treballs mal pagats. 
• Eliminar la contractació precària basada en la temporalitat i parcialitat: Les dones 

ocupen la major part del llocs de treball precaris. 
• Garantir el poder adquisitiu real de les pensions i que es repari la bretxa de gènere que 

pateix el sistema i que condemna, especialment les vídues, a pensions de misèria. 
• Ratificació per part del Govern del conveni 189 de l'O.I.T. que regula els drets i les 

condicions laborals de les treballadores de la llar. 
• 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 en totes les empreses. 
• Adequació i ampliació dels drets laborals de les dones en situació de violència 

masclista per tal que siguin efectius. 
• Llei de transparència i igualtat salarial. 
• Actualització dels permisos de conciliació perquè es fomenti la coresponsabilitat i 

s'ajustin a la realitat social i deixin de ser una eina de discriminació. 
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Però les demandes per la igualtat han d’anar fins a l’àmbit polític, social i cultural: 
 
• Pressupostos socials com la base del sistema de l'estat del benestar, augment de les 

partides pressupostàries de la dependència, la salut, l'educació i la infància: Les 
dones són les que supleixen majoritàriament aquestes carències de l’Estat. 

• Inversió i recursos necessaris i suficients per a la lluita contra les desigualtats, les 
discriminacions i la lluita contra la violència masclista. 

• Legislació per la protecció de les nenes i nens i adolescents en front de la pressió 
mediàtica que pretén encabir-los en uns rols pre-determinats. 

• Garantir el dret a la educació de les nenes.  
 
Les vagues generals (encara que sigui reduïda com aquesta) són un moment per articular 
les lluites, per unificar conflictes que sovint vivim de manera parcial o aïllada. Us convidem 
a utilitzar aquest dia com punt de partida per debatre la vostra experiència i compartir-la 
durant els dies següents. 
 
Una reflexió final: Aquest tema ha de ser a la nostra agenda, encara que sigui per raons 
egoistes: no trobareu cap altre injustícia indiscutible que afecti tant i a tanta gent propera 
a vosaltres. 
 
Des d’aquest Comitè volem animar-vos a participar a les convocatòries i mobilitzacions, 
no només el dia 8, sinó els successius, perquè aquests objectius no s’assoliran en una única 
jornada. També podeu proposar les vostres pròpies iniciatives! 
 

Manifestació 
 
També hi ha convocada una manifestació el mateix 8M 
Hora de sortida: 18:30 
Lloc de sortida: Plaça Universitat (Barcelona) 
 
 
 

Vives i lliures, 
unim-nos per la igualtat! 


