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Mig miler de persones es
concentren per reclamar igualtat de
drets entre dones i homes
La convocatòria de CCOO i UGT, amb el suport del Consell Municipal de la Dona,
omple la plaça Major de Manresa

La plaça Major s'ha omplert de gent durant la concentració pel 8-M | Pere Fontanals

Mig miler de persones, convocats pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, amb el suport del
Consell unicipal de la Dona, s'han concentrat aquest dijous al migdia a la plaça Major de Manresa
per reivindicar igualtat de drets entre dones i homes. La convocatòria, seguida per diversos
regidors i per molts treballadors i treballadores municipals, i que tenia el suport municipal,
reivindica una vaga de dues hores per torn per "visibilitzar les desigualtats existents entre els dos
sexes".
Treballadores del sector de la neteja han comunicat que portaran a terme cinc dies d'aturades a
nivell estatal per reivindicar els seus drets davant d'una negociació col·lectiva on la patronal "ens
proposa canvis inassumibles en les nostres condicions laborals".
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Al final de l'acte, un grup ha tocat batukada. Foto: Pere Fontanals

El manifest ha reivindicat el paper de les dones en les tasques familiars, de criança i de cura, així
com la important bretxa salarial que pateixen respecte dels homes. També s'ha referit a les
situacions de discriminació que encara existeixen i a la violència masclista que es va traduir en 44
dones i menors morts durant el 2017.
La concentració també ha tingut el seu contingut festiu amb un grup de batukada, i ha viscut una
reclamació, no massa secundada pels assistents, de més implicació dels sindicats majoritaris amb
clams de "vaga general".
A les 7 del vespre el saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa acollirà l'acte institucional pel Dia
Internacional de les Dones Treballadores.
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