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Manifest 8 de març – Govern municipal Palafolls
Dia de la Dona Treballadora 

Palafolls, 6 de març de 2018 

MANIFEST 8 de març – Ajuntament de Palafolls

Des del Govern Municipal de Palafolls, i el grups del PSC i ICV-EUiA que el composem, volem donar 
el nostre suport a la  vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de març, 
així com sumar-nos a les concentracions previstes el mateix dia, alhora que convidem al nostre 
municipi de Palafolls a sumar-s’hi fent acte de presència a les 12 h a la  porta de l’Ajuntament. 

Així doncs el Govern municipal de Palafolls amb el següent manifest i convocatòria: 

. Dóna suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de març. 

. Defensa la pujada dels salaris i de les pensions garantint la recuperació del poder adquisitiu, 
especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 
. Se suma a la petició d’elaborar Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable 
eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els 
assetjaments sexuals. 

Per tot plegat, volem instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a 
l’aprovació d’una llei de transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre 
dones i homes al nostre país.
Així com també, demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el 
treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 

Creiem que cal establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la 
periodització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, 
educació i criança. 

Trobem que és urgent fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència 
masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere 
amb una dotació pressupostària real. 
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