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PARO INTERNACIONAL
DE MUJERES

SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA

VAGA FEMINISTA

8 DE MARÇ
12 h. Lectura de manifest #vagafeminista               

Lloc: plaça de Jaume Balmes

 16.30 h. Convocatòria a la plaça Major
17 h. Lectura de manifest Dia Internacional de les Dones

17.30 h. Sortida des de Gavà cap a la manifestació      
de Barcelona. Autocar a la plaça de l’Església.                            

Inscripcions: igualtat@gava.cat o al tel. 686663666 
(Associació de Dones Clara Campoamor)

6 DE MARÇ
Elaboració de pancartes reivindicatives

17 h, a la plaça Major



El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 
les entitats feministes han promogut una vaga 

d’àmbit internacional. 
Denunciem les desigualtats i les violències 

masclistes que patim les dones d’arreu del món.

SUPORT A LA VAGA FEMINISTA
LABORAL

No hi ha dret que les dones guanyem prop de 6 punts anuals menys 
que els homes, que la taxa d’activitat femenina sigui de prop de 10 
punts menor i que la taxa d’atur sigui 4 punts superior. La bretxa 
salarial és del 23%. El treball a temps parcial en les dones és un terç 
més alt que en el cas dels homes. El 67% de l’ocupació temporal 
a temps parcial correspon a les dones i el 81,89% dels contractes 
indefinits a temps parcial són de dones. Tot això repercuteix en les 
pensions  i suposa que les dones cobrin un 37% menys de mitjana.

CURES
S’han de visibilitzar i posar en valor el treball de cura i el treball 
domèstic, no remunerats, que estan invisibilitzats i desvaloritzats, i que 
sustenten l’estat del benestar. Les dones hi destinen 26,5 hores a la 
setmana de mitjana i els homes 14. Reclamem una corresponsabilitat 
real. 

CONSUM
Cal construir estratègies de consum alternatiu, que respectin els 
nostres drets i les nostres vides. Reclamen que les empreses incloguin 
la perspectiva de gènere en totes les seves accions.

ESTUDIANTIL
El sistema educatiu en totes les seves etapes és un espai de 
socialització i no volem que s’hi reprodueixin rols i estereotips del 
sistema patriarcal. 
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