Amb motiu del 8 de març
GUÍXOLS DES DEL CARRER S'ADHEREIX A LA CAMPANYA “LA SEVA AUSTERITAT, LA
VOSTRA DESIGUALTAT”
La campanya vol servir, al marge de denunciar un any més que no hi ha igualtat real entre homes i
dones,per reclamar un treball digne i un salari just també per a les dones. Avui a Catalunya les
dones cobren (segons dades oficials de 2015) uns salaris inferiors de mitjana un 24,8% als dels
homes; d'aquesta manera, i mentre que el salari mig dels homes és de 27.836€/any, el de les
dones és de 20.931€. D'acord amb aquestes dades, es podria dir que les dones treballen 79 dies
a l’any de forma gratuïta i que deixen de rebre entre 6.000 i 9.000€ cada any, en funció del lloc i la
categoria laboral, per fer la mateixa feina que fa un home.
A més, mentre la taxa d’atur masculí minva lleugerament, la taxa d’atur per a les dones continua
augmentant. La majoria de les persones aturades de llarga durada són dones. En l’àmbit laboral
les dones continuen tenint moltes dificultats per fer visible l’assetjament per raó de sexe, i els
pressupostos públics que es dediquen a les polítiques d’igualtat són, efecte de l'austeritat i les
retallades, cada vegada menors i es demostren insuficients.
Per això, i a més de participar per les xarxes socials de la campanya “La seva austeritat, la vostra
desigualtat”, Guíxols des del Carrer presentarà una moció en el proper Ple per reclamar polítiques
d’equitat en l’acció institucional i manifestar el compromís del consistori amb l'igualtat de gènere,
també en matèria salarial, i la lluita contra totes les formes de discriminació per raó de sexe que es
puguin donar en el municipi.
Guíxols des del Carrer crida a les seves persones adherides, simpatitzants i a tothom en general a
participar en els actes que es fan a Sant Feliu de Guíxols amb motiu del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.

Sant Feliu de Guíxols, 7 de març de 2016

