MANIFEST 8 DE MARÇ DIA DE LA DONA
La Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona,
en la commemoració del 8 de març ‘Dia Internacional de la
Dona’, volen recordar les dones que ens han precedit en la
lluita pels drets de les dones, des de les primeres
reivindicacions per unes millors condicions de treball i de
vida fins el dret de vot per les dones, passant per totes les
lluites i reivindicacions que s’han fet fins arribar al dia
d’avui.
Volem tenir un record especial per la sindicalista de
Llagostera Isabel Vilà, coneguda com a Isabel Cinc Hores,
per la lluita que encapçalà l’any 1870 reivindicant la
jornada de cinc hores per les criatures menors de 13 anys
que treballaven a les fàbriques, per millorar les seves
condicions i la seva formació escolar.
També volem recordar a les 3.500 dones treballadores del
sector del tèxtil d’Igualada que l’any 1881 van fer una vaga,
demanant unes millors condicions de treball.
Malgrat totes les lluites i avenços aconseguits avui encara
existeix una greu discriminació salarial entre homes i
dones i en el mon del treball en general.
Nosaltres com a juristes a més de denunciar algunes de les
discriminacions que patim les dones en el món de treball,
també volem aportar mesures que ajudin a avançar en la
igualtat salarial entre homes i dones. Ningú discuteix que
la bretxa salarial és un dels factors d’empobriment de les
dones.
DENUNCIEM que els salaris de les dones catalanes són
una quarta part (un 24,8%) més baixos que els dels homes.
DENUNCIEM que el 74% dels contractes a temps parcial,
són subscrits per dones. El contracte a temps parcial és

una eina que afavoreix la discriminació. No només en el
salari, sinó també en la cotització per poder determinar
posteriorment les prestacions, jubilacions, invalideses.
DENUNCIEM, que el contracte a temps parcial no és una
formula per fer compatibles les responsabilitats personals i
la feina, sinó una manera de pagar i cotitzar menys, amb
repercussió directa sobre la contractació de les dones
treballadores.
DENUNCIEM que la falta de corresponsabilitat en la cura
de la casa i dels fills fa que els dones estiguin menys temps
al mercat laboral. “Per guanyar el mateix que cobra un
home en un any, una dona ha de treballar 16 mesos”.
DENUNCIEM la presència minoritària de les dones en
llocs de responsabilitat i de direcció.
DENUNCIEM la falta de polítiques socials des dels poders
públics.
DEMANEM que es compleixi la Llei 3/2007, que les
empreses duguin
a terme els plans d’igualtat, que
s’implementin les politiques positives i sancionadores que
la llei regula, i que s’elaborin i s’implantin efectivament els
plans d’igualtat.
DEMANEM que es doti a la Inspecció de Treball d’uns
mitjans i materials suficients per tal de corregir les
situacions de discriminació per raó de gènere en el treball.
DEMANEM la modificació de la regulació del contracte a
temps parcial per introduir que un dia treballat és un dia
cotitzat, amb independència de les hores treballades.
DEMANEM que en els plecs de condicions de les empreses
públiques sigui obligatori que les adjudicatàries aportin
politiques socials.

DEMANEM que s’estableixi dins del contingut mínim dels
convenis col·lectius i dels plans d’igualtat, l’obligació
d’eliminar qualsevol tipus de discriminació.
La Comissió de dones Advocades, en el dia d’avui tornem a
mostrar el nostre rebuig a la Contrareforma de la Llei
d’Avortament proposada pel Partit Popular, que suposa
una vulneració dels drets de les joves.
Les dones tenim el dret a decidir sobre el propi cos. No
podem permetre que les joves hagin de posar en risc la
seva vida per a poder exercir els seus drets sexuals i
reproductius.
EXIGIM la despenalització total de l’avortament i d’accés a
la xarxa pública i voluntari.
DEMANEM al Govern de Catalunya i al Parlament de
Catalunya que desenvolupi la resolució de disposar d’una
llei catalana que garanteixi els drets sexuals per a tota la
població, i l’avortament lliure i gratuït per a les dones de
Catalunya, tinguin l’edat que tinguin.
CONTINUAREM EN TOTES LES LLUITES, FINS A
ELIMINAR QUALSEVOL DISCRIMINACIÓ ENTRE
HOMES I DONES. MANTENINT LA NOSTRA
MIRADA I DIFERENCIA.
VISCA EL 8 DE MARÇ.

