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8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores

Som dones, som essencials
AGENDA (clica als enllaços per

tenir la informació dels actes)

editorial

Jovent a la
deriva

05/03 – Jornada “Treballs essencials, dones essencials”
08/03 – Acció reivindicativa “Pintem els carrers de lila”
08/03 - Manifestacions del 8 de Març, Dia Internacional
de les Dones Treballadores
18/03 – Conferència “El dret de les dones a l’educació.
Estratègies patriarcals contra la genealogia femenina”
Llegeix el MANIFEST a la pàgina 6
Arribem al 8 de Març després d’un any de pandèmia. Un any difícil per a tothom, i molt difícil
especialment per a les dones.
La crisi sanitària ha posat en evidència
l’essencialitat de les tasques de cura de les
persones i de sostenibilitat de la vida. Aquests
treballs, que no es poden fer a distància, corresponen a professions molt feminitzades,
com les sanitàries, netejadores, personal de
geriatria, dependentes de supermercat, treballadores de la llar i moltes altres. Unes tasques
que són molt exigents tant mentalment com
físicament.
Aquestes dones, dones essencials, les jornades de les quals no finalitzen quan sona un
rellotge de canvi de torn, mereixen un reconeixement més enllà de la complaença dels
aplaudiments històrics als balcons; mereixen
millorar les seves condicions laborals. El valor
humà del seu treball no es correspon de cap
manera amb el seu salari. Cal posar la mirada
també en les dones migrants que fan moltes
d’aquestes tasques. En una gran part dels casos no són reconegudes ni com a ciutadanes
ni com a treballadores, estan pendents de processos de regularització i fan treball no declarat, sense dret a prestacions ni ajudes i, fins i
tot, sense dret a vot.

CCOO EXIGIM:
— Incrementar el salari mínim interprofessional fins al 60 % de la mitjana salarial.
— Estendre la negociació dels plans
d’igualtat, obligatoris des d’aquest any,
a les empreses de més de cinquanta
persones treballadores.
— Implementar sistemes retributius i de
promoció interna transparents per
erradicar la bretxa salarial. Teletreballar
amb drets: que el teletreball no suposi
un retrocés en el camí avançat cap a la
igualtat de gènere real i efectiva.
— Doblar els drets de guarda legal en famílies monoparentals per garantir el
dret de cura a les criatures.
— Integrar la visió de gènere a la prevenció i la vigilància de la salut.
— Redefinir la jornada laboral perquè impacti positivament en la reducció de la
parcialitat. Evitar el presentisme i garantir la desconnexió digital.
— Derogar les reformes laborals.
— Derogar la reforma de les pensions
del 2013 perquè la suficiència de les
pensions públiques, en especial de les
més baixes, afecta majoritàriament les
dones.

Sense cap mena de dubte, el col·lectiu del
jovent és un dels més colpejats per les conseqüències de la pandèmia i per la manca de
polítiques amb cara i ulls dedicades al seu
impuls social i laboral. La situació de la gent
jove no ha estat mai per tirar coets, però ara
la situació ja és crítica. Les dades són demolidores i mostren com entre els joves de 16 a 24
anys l’atur s’ha incrementat un 45,4 % i que
aquests ja pateixen un nivell d’atur superior
al 55,4 %. Els menors de 30 anys tenen una
temporalitat laboral del 46 % i només un 10,6
% rep algun tipus de prestació. Si en el tercer
trimestre del 2007 hi havia 860.000 joves que
tenien feina, ara aquesta xifra ha caigut a la
meitat. I atenció a aquesta dada: no arriben
al 18,6 % les persones joves que poden emancipar-se i marxar de casa dels pares per fer un
projecte de vida propi. Molts estan a l’atur,
uns altres tenen feines precàries i alguns
pensen a marxar a l’estranger. Tot això mostra un escenari poc gratificant que demostra
que moltes coses no s’estan fent bé i que
calen mesures urgents per revertir aquesta
situació. Després ens posem les mans al cap
quan veiem o patim algunes situacions que
tenen a veure amb un jovent marcat pel desencís del present i per la incertesa del futur.
I és que sense la millora de les condicions de
vida i de treball de la gent jove estem hipotecant l’avenç econòmic i social del nostre país.
Això ho tenim clar?

www.ccoo.cat
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CCOO rebutja l’ERO presentat per
Coca-Cola

La direcció de Coca-Cola European Partner
ha presentat un expedient d’extinció de
contractes per causes organitzatives que
afecta 360 llocs de treball dels seus centres
a Espanya. En el cas de Catalunya, l’afectació
d’aquest ERO és de 65 persones de les plantes de Cobega Embotelladora de Catalunya
i Beganet. CCOO d’Indústria rebutja contundentment aquest expedient, ja que considera que no està justificat. Per aquesta raó, i
més enllà del calendari de reunions previstes
per a la negociació de l’ERO, CCOO recorrerà
a tots els mitjans que tingui al seu abast per
buscar alternatives a aquesta decisió que garanteixin l’ocupació i el futur dels centres de
treball. És inadmissible que una multinacional que està generant beneficis importants
en el seu compte de resultats plantegi una
mesura d’aquestes característiques.

Vaga a Oysho Logística per la
negociació del conveni
Després de més d’un any de reunions i davant la impossibilitat d’arribar a un acord
en les negociacions del Conveni col·lectiu
d’Oysho Logística, de Tordera, el Comitè
d’Empresa i la Secció Sindical de CCOO van
convocar una jornada de vaga, el 22 de febrer, per exigir un conveni digne per a les
persones que treballen en aquesta plataforma logística del Grup Inditex. CCOO reclama
que s’equiparin les condicions laborals dels
treballadors i treballadores d’Oysho Logística amb les de la resta de plataformes logístiques del Grup Inditex, ja que en aquest cas
estan per sota.
CCOO lamenta la manca de voluntat negociadora que ha demostrat la direcció de
l’empresa en tot aquest procés.

Acord en l’ERO d’AXA
Interpartner, que impedeix els
acomiadaments forçosos
L’acord en l’ERO d’AXA Interpartner va ser
signat per CCOO un cop consultada la plantilla en aconseguir que la sortida, en tots els
casos, sigui voluntària i oberta a tot el personal de l’empresa, evitant així cap marxa forçosa. Això és precisament el que defensava
el sindicat des del seu inici. L’acord de condicions econòmiques per a l’extinció dels llocs
de treball ha estat cobert amb el nombre
mínim de 45 sortides, de les 54 ex-tincions
proposades inicialment per la direcció de
l’empresa, i ha comptat amb l’adscripció
voluntària de 51 persones. En l’acord també
s’ha inclòs el compromís que no hi haurà
noves me-sures col·lectives durant l’any
2021. CCOO valora positivament la signatura d’aquest acord, ja que aporta estabilitat i
tranquil·litat a la plantilla.

CCOO i UGT de Catalunya es mobilitzen
davant la situació d’estancament, amb el
lema “Ara toca!”
Davant la situació d’estancament que vivim, CCOO i UGT de Catalunya es van concentrar davant la Delegació del Govern a Barcelona i les subdelegacions de Tarragona, Lleida i Girona
amb el lema “Ara toca!” per denunciar que les patronals i els governs estan impedint mesures
estratègiques i essencials per garantir la igualtat social i la distribució de la riquesa. Sota les restriccions de les mesures de seguretat per la COVID-19, a Barcelona es van concentrar unes 800
persones; a Girona, unes 225; a Tarragona, unes 150, i a Lleida, un centenar.
ELS SINDICATS RECLAMEM:
1) L’augment de l’SMI fins al 60 % de la mitjana salarial.
2) La derogació de les reformes laborals, perquè el treball s’ha de fer amb drets.
3) La derogació de la llei de pensions del 2013 per a la suficiència de les pensions
públiques.
4) La negociació dels pressupostos de Catalunya per activar l’economia.
5) L’ampliació de l’RGC per evitar la pobresa.
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La bretxa salarial es redueix a un ritme inacceptable i, segons
l’evolució actual, la paritat arribarà d’aquí a cinquanta anys

La bretxa salarial de l’any 2018 a Catalunya va
ser del 22,20 %, segons l’Enquesta d’estructura
salarial
La de l’any 2019 és del 22,23 %, segons les
fonts tributàries
El 22 de febrer es commemora el Dia de la
Igualtat Retributiva. Cal seguir denunciant
que calen mesures específiques a les empreses i que aquestes tinguin caràcter social per
posar fi al flagell de la bretxa salarial.
La bretxa salarial entre dones i homes segueix
disminuint molt lentament. La bretxa és més
baixa entre les persones joves, no per una millora de la situació de les dones joves, sinó per
una pitjor situació dels homes joves respecte
dels homes més grans.
Entre les persones de nacionalitat espanyola,
la bretxa de l’any 2018 era del 23,35 %. Entre
les de nacionalitat estrangera era del 17 %.
Aquests resultats també es deuen a una pitjor

situació dels homes
estrangers respecte
dels homes de nacionalitat espanyola i
no pas per una millor
situació de les dones
estrangeres respecte
de les de nacionalitat
espanyola.
La bretxa és del 36,79
% en el cas de les ocupacions que necessiten menys qualificació;
del 27,22 % en el cas
de les de qualificació mitjana, i del 17,95 % en
el cas de les més qualificades.
Consegüentment, l’any 2019, un 71,90 %
de les dones van tenir ingressos per sota de
dues vegades el salari mínim interprofessional (SMI). Aquest percentatge és de 10 punts

menys en el cas dels homes.
És per això que l’augment de l’SMI i de les
prestacions i les pensions mínimes contribueix a disminuir la bretxa salarial.
L’informe, elaborat per CCOO de Catalunya, el
trobareu en aquest enllaç.

Javier Pacheco es reuneix amb Oriol
Junqueras a la seu de CCOO de Catalunya
El secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, es va reunir, el passat 17
de febrer, amb el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
La reunió va tenir lloc a la seu de CCOO a
Barcelona.
Pacheco va aprofitar la trobada per explicar
al president d’ERC les propostes de CCOO
de Catalunya per a la reconstrucció social
i nacional de Catalunya, les quals el sindi-

cat considera fonamentals i que cal que
entomi el proper govern que es conformi
al capdavant de la Generalitat. El secretari
general de CCOO de Catalunya va tornar
a recordar a Oriol Junqueras el posicionament inequívoc del sindicat a favor de
l’alliberament dels polítics i dels activistes
catalans empresonats, petició que CCOO
ha mantingut des del moment mateix del
seu empresonament.

Pacheco i Junqueras es van comprometre a
seguir tenint contactes habituals per tractar
els assumptes polítics, econòmics i socials
que afecten la ciutadania de Catalunya.
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Cal reconeixement professional del
col·lectiu de tècnics i tècniques en cures
auxiliars d’infermeria

Durant aquesta pandèmia, el personal sanitari
ha demostrat la seva vàlua i la seva capacitat
de lluita i d’entrega cap als altres. Després dels
aplaudiments i les felicitacions cal que es reconegui la titulació de grau superior, que és
la que correspon al nivell d’estudis per a la
categoria de tècnic o tècnica en cures auxi-

liars d’infermeria (TCAI). Durant el període de
pandèmia tots ells han assumit tasques per a
les quals estan preparats i capacitats per realitzar de manera autònoma i sense delegació.
CCOO considera que tot l’esforç que les sanitàries i sanitaris estan fent a favor de la sanitat
i de la cura i del benestar dels pacients s’ha
de veure compensat amb el reconeixement
del nivell professional adequat, aplicant la
disposició transitòria tercera de l’EBEP (Estatut bàsic de l’empleat públic), en la qual es
reconeix el seu nivell. Aquest reconeixement
ha d’estar acompanyat de les retribucions
corresponents i, per tant, de la revisió de les
taules salarials.

CCOO valora positivament l’acord assolit a Italco
CCOO valora positivament l’acord assolit a Italco, ja que permet guanyar un any de marge
per buscar un projecte per reindustrialitzar la
planta de Sant Quirze del Vallès. Es mantenen
70 llocs de treball durant aquest període i s’han
aconseguit unes bones condicions de sortida
per a la resta de la plantilla. L’acord ha estat ratificat avui mateix per una àmplia majoria per les
treballadores i treballadors d’Italco.
L’acord preveu que 70 de les 245 persones de la
plantilla d’Italco continuïn treballant a la planta vallesana durant un any per intentar reflotar
l’empresa. Paral·lelament, s’aplicarà un pla de
reindustrialització per intentar trobar una alternativa industrial que garanteixi la continuïtat de
l’activitat i la màxima ocupació possible.
En el marc d’aquest acord, s’ha pactat un pla
de prejubilacions per a les persones que tin-

guin a partir de 55 anys, del qual es beneficiaran un total de 102 treballadors i treballadores, amb un pla de rendes per complementar
la prestació. En el cas de les persones que
tinguin entre 55 i 57 anys, rebran un complement que els garanteix el 85 % del salari fins
als 63 anys, i les que en tinguin entre 58 i 60
anys, un complement que els garanteix el 90
% del salari fins als 63 anys, més una quantitat
lineal de 448 € per any treballat.
Per a la resta de la plantilla s’ha acordat una
indemnització de 50 dies per any amb un
màxim de 44 mensualitats, que afectarà 143
persones. A les persones que continuaran
a l’empresa se’ls manté el dret a la indemnització acordada en cas que passat un any
s’hagués aconseguit la reindustrialització de
la planta.

CCOO rebutja el tancament de la planta
de Bosch de Lliçà d’Amunt
La direcció de Bosch Sistemas de Frenado ha anunciat la seva decisió de tancar la planta de Lliçà
d’Amunt durant aquest any. Aquesta decisió comporta l’extinció dels 340 llocs de treball de la
factoria vallesana.
CCOO d’Indústria de Catalunya manifesta el seu rebuig rotund a aquesta decisió, ja que considera que no respon a causes justificades, sinó a una decisió estratègica presa des d’Alemanya.
CCOO denuncia que la multinacional està aprofitant la situació actual per desmantellar les seves plantes productives a Catalunya.

Moren els companys
Toni Alcázar i
Vicente Campano, i
la companya
Roser Martínez
Amb molta tristor,
el passat 17 de febrer vam conèixer
la notícia de la mort
del company Toni
Alcázar, delegat de
CCOO a l’empresa
Cintoi Bus del Grup
Mon Bus. Incansable i lluitador, el Toni ens ha deixat als
seixanta-un anys. No l’oblidarem.

A l’edat de seixanta-vuit anys també
ens va deixar, el
passat 18 de febrer,
l’estimat sindicalista del Baix Llobregat Vicente Campano. El Vicente va
tenir sempre un gran compromís amb
CCOO i va ser delegat de l’empresa de joguines Exin-Lines Bros de Molins de Rei,
a part de tenir responsabilitats sindicals
en el sector químic de CCOO al Baix Llobregat. El Vicente era el marit de l’actual
secretària general de Construcció i Serveis, Aurora Huerga. El nostre sentit condol a tota la família, amics i companys.
Ens ha deixat la
Roser Martínez
Saborit, la nostra
Roser, a l’edat de
69 anys. Ella va
ser una de les primeres dones amb
responsabilitats
sindicals a CCOO
de Catalunya. Va portar les finances del
sindicat en els primers temps i després
va ser clau en el desenvolupament del
CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya).
La Roser era la companya de qui va ser el
primer secretari general de CCOO de Catalunya, el José Luís López Bulla. Sempre
estarà en el nostre record.
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Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya

Cuida’t la ment: Psicologia
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA (SAP) - Consulta a la seu de CCOO de Cornellà de
Llobregat
Preu de la visita: 20 euros. Tractament de sis mesos.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=216
AAP CENTRE PSICOTERAPÈUTIC - Centres a Barcelona i Vilanova i la Geltrú
10 % de descompte sobre la tarifa de preus (primera visita gratuïta).
Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=207 i
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=208
ÀNGEL PEDRA CAMATS I EULÀLIA RUIZ FARRÉ - Lleida
Psiquiatria, primera visita: 55 €. Visites següents: 35 € per sessió.
Psicologia, primera entrevista: 45 €. Visites següents: 40 € per sessió.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=473
CEDIPTE-PSICOLOGIA - Barcelona
50 % de descompte a la primera visita i 20 % de descompte a les visites següents
en les teràpies de psicologia per a nens, adolescents i adults. Primera visita
informativa gratuïta.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=496
CENTRE MOT - CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA - Barcelona
50 % de descompte a la primera visita i 15 % de descompte a les visites següents.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1139
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA (COAP) - Barcelona
Descompte del 30 % sobre les tarifes oficials, les quals s’adaptaran en funció dels
recursos de cada persona.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=528

CPICH (Centre de Psicoteràpia Integrador Cognitiu-Humanista) - Barcelona
20 % de descompte sobre les tarifes oficials.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=400
CRISTINA BAZET PUIGGARI - Barcelona
20 % de descompte sobre les tarifes oficials.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=287
CRISTINA FONTANELLA MATEU - Alella
10 % de descompte sobre les tarifes oficials a totes les visites.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1178
GABINET PSICOLÒGIC AGUIRRE - Granollers
Descompte del 20 % sobre les tarifes oficials.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3018
GRUP 7 PSICÒLEGS - Barcelona
20 % de descompte sobre les tarifes oficials (teràpia individual, de parella,
informes, etc.).
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=253
ISEP CLÍNIC - Barcelona
20 % de descompte sobre les tarifes oficials.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=573
IVÁN MANJÓN PLAZA - Consultes a Barcelona, Cunit, Mollet del Vallès i Badalona
10 % de descompte a les cinc primeres sessions en els serveis de psicologia.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=50
L’EIX, ATENCIÓ I PREVENCIÓ PSICOLÒGICA - Barcelona
25 % de descompte sobre les tarifes oficials en les sessions i en el tractament
psicoterapèutic infantil i per a adults. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=740
MIRALLS - Sant Feliu de Guíxols
10 % de descompte sobre les seves tarifes habituals.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=590
PILAR ARBÓS I AIXALÀ - Igualada
Descompte del 20 % en els serveis d’atenció, diagnòstic, tractaments i informes.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=283
UNITAT D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA - Barcelona
10 % sobre les tarifes habituals a les cinc primeres visites en teràpia psicològica.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=550
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES

SOM DONES, SOM ESSENCIALS
Arribem al 8 de Març després d’un any de
pandèmia. Un any difícil per a tothom, i molt
difícil especialment per a les dones.
La crisi sanitària ha posat en evidència
l’essencialitat de les tasques de cura de les
persones i de sostenibilitat de la vida. Aquests
treballs, que no es poden fer a distància,
corresponen a professions molt feminitzades,
com les sanitàries, netejadores, personal de
geriatria, dependentes de supermercat,
treballadores de la llar i moltes altres. Unes
tasques que són molt exigents tant mentalment
com físicament.
Aquestes dones, dones essencials, les jornades
de les quals no finalitzen quan sona un rellotge
de canvi de torn, mereixen un reconeixement
més enllà de la complaença dels aplaudiments
històrics als balcons; mereixen millorar les
seves condicions laborals. El valor humà del
seu treball no es correspon de cap manera
amb el seu salari. Cal posar la mirada també en
les dones migrants que fan moltes d’aquestes
tasques. En una gran part no són reconegudes
ni com a ciutadanes ni com a treballadores,
estan pendents de processos de regularització
i treballen en negre, sense dret a prestacions ni
ajudes i, fins i tot, sense dret a vot.
Els treballs de cura no professionalitzats, els
treballs domèstics i els treballs de reproducció
s’han trobat, com sempre, descaradament
desemparats. No hi ha hagut cap ajuda pública
per atendre familiars malalts, infants sense escola
i persones grans o dependents. El teletreball,
modalitat històricament vinculada a professions
de cert prestigi, quan s’ha de combinar amb la
cura de les criatures, la casa i la càrrega de les
tasques domèstiques és “estranyament” rebutjat
per alguns homes. El teletreball femení, en canvi,
s’ha incrementat i ha estat una cursa d’obstacles
i de tensió per a les dones.
Els confinaments a les llars han marcat un repunt
tràgic en el patiment de violència masclista.
Quan s’ha reduït el cercle social i laboral al
voltant de les dones, el temps de relació amb
el maltractador ha augmentat i les parets de les
cases han fet de presó.
La crisi econòmica que deriva de la crisi sanitària
no ha incidit de la mateixa manera en homes
i dones. Ha impactat més sobre qui ja tenia
una situació econòmica i laboral més precària
i ha suposat una crisi d’ocupació femenina i
de sobreocupació en les tasques de la llar. La
bretxa de gènere segueix per sobre del 22 %, el

nombre de contractes a temps parcial en dones
multiplica per tres el dels homes i la temporalitat
laboral en dones supera en quatre punts la dels
nostres companys, amb una especial incidència
entre les dones més joves.
El 90 % de la nova afiliació del 2020 a CCOO
de Catalunya és femenina. Això és senyal que
les dones d’aquesta societat troben en l’acció
col·lectiva un camí per a la transformació del
treball i la protecció social.
CCOO, sindicat feminista, lluita per la pujada
dels salaris, l’erradicació de la precarietat i per
la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i
per una vida lliure de violències masclistes a la
feina i a tot arreu.
CCOO EXIGIM:
•Incrementar el salari mínim
interprofessional fins al 60 % de la
mitjana salarial.
•Estendre la negociació dels plans
d’igualtat, obligatoris des d’aquest any,
a les empreses de més de cinquanta
persones treballadores
•Implementar sistemes retributius i
de promoció interna transparents per
erradicar la bretxa salarial. Teletreballar
amb drets: que el teletreball no suposi
un retrocés en el camí avançat cap a la
igualtat de gènere real i efectiva.
•Doblar els drets de guarda legal en
famílies monoparentals per garantir el
dret de cura a les criatures.
•Integrar la visió de gènere a la
prevenció i la vigilància de la salut.
•Redefinir la jornada laboral perquè
impacti positivament en la reducció de
la parcialitat. Evitar el presentisme i
garantir la desconnexió digital.
•Derogar les reformes laborals.
•Derogar la reforma de les pensions
del 2013 perquè la suficiència de les
pensions públiques, en especial de les
més baixes, afecten majoritàriament
les dones.
En aquest últim any, s’ha produït una reacció
antifeminista explícita. La ultradreta ha vist
trontollar l’heteropatriarcat. Se li han esquerdat
les parcel·les del seu poder i pretén resituar els
límits del que és socialment acceptable, i per

això ha alçat la veu contra nosaltres. No hem
de caure en el parany de la seva estratègia de
confrontació, però sí que cal denunciar sempre
els insults i les amenaces.
Hem de seguir reivindicant els espais que ens
corresponen als mitjans de comunicació, molts
dels quals han tornat a prioritzar la presència
masculina com a opinió experta davant la
incertesa.
Hem de fer visible l’anàlisi i la mobilització
feminista a les xarxes socials, a la cultura, al
treball i a la política.
Hem de cuidar i sostenir l’aliança entre les
dones de tot el món, la sororitat que ens
empodera col·lectivament. L’anàlisi i la proposta
feminista són una oportunitat per a la humanitat
sencera, per fer-nos responsables i còmplices
del benestar comú, de la vida digna i de la salut
del planeta.
Aquest 8 de Març cridarem ben fort que no
permetrem que la sortida econòmica de la crisi
perpetuï, un cop més, la precarietat, la divisió
sexual del treball, la bretxa salarial, la falta de
corresponsabilitat i les violències masclistes.
Aquest 8 de Març, l’haurem de reinventar:
la COVID-19 no ens deixarà convocar
manifestacions multitudinàries, però no
silenciarà la nostra reivindicació, tan necessària
encara en la lluita contra les discriminacions
vers les dones, les desigualtats, la cosificació,
els abusos i les violències masclistes. Perquè
seguim exigint la igualtat real i efectiva, perquè
som feministes i som essencials.
#CCOOfeminista
#SomDonesSomEssencials

