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8M Dia Internacional de les Dones 
 
El proper 8 de març hi ha convocades dues vagues: una de 2 hores per torn (matí de 12h a 14h, 
tarda de 16h a 18h, nit les dues primeres hores del teu horari) i una altra de la jornada sencera. 
Cadascú és lliure de fer la vaga que vulgui. També us animem a participar a les manifestacions 
programades a la mateixa tarda a diferents ciutats del territori. 
 
Amb aquesta vaga es vol reivindicar la encara manca d’igualtat entre dones i homes en el món 
laboral. 
 
Les dones estem fartes de seguir com fa deu anys: 

 Seguim igual en bretxa salarial. 

 Seguim igual en baixa ocupació. 

 Seguim igual en subocupació. 

 Seguim igual en manca de directives. 

 Seguim igual en conciliació. 

 Seguim igual en assetjament a la feina. 
 
Davant la falta de voluntat política per acabar amb aquesta xacra, és necessària la mobilització 
popular, als carrers, a les empreses i dins la societat en general, per exigir: 
 

 La derogació urgent de la reforma laboral. 

 Llei de transparència salarial. 

 Més control i sancions a empreses incomplidores. 

 Garantir el poder adquisitiu real de les pensions. 

 Ampliar i adequar els drets de les dones en situació de violència masclista. 

 Actualitzar els permisos de conciliació. 

 Dotar de recursos i efectius a l’Institut Català de les Dones. 

 Recursos. Cal invertir i dotar pressupostàriament la lluita contra les desigualtats, les 

discriminacions i la lluita contra la violència masclista. 
 

Manifestació 8M 
 
Convocada una gran manifestació el 8 Març 
Hora de sortida: 18:30 
Lloc de sortida: Plaça Espanya (Barcelona) 
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