
 

 

 

 

 

 

 

 

USOC CONVOCA ATURADES PARCIALS EL 8 DE MARÇ 

 

USOC convoca aturades parcials entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda del 8 de Març 

per protestar per la discriminatòria situació laboral que pateixen les dones al nostre país. 

Amb aquesta convocatòria, la USOC pretén animar a la participació i la reivindicació dels drets 

de la dona a la feina. Les seccions sindicals les organitzaran en funció de les seves possibilitats 

en els diferents centres de treball.  

Les aturades vindran recolzats per concentracions de cinc minuts en els centres de treball, a les 

12:00 i 16:00 hores segons el torn, per donar suport a la campanya impulsada des de la 

Confederació Europea de Sindicats (CES) de promoure la directiva comunitària que millori el 

sistema de llicències de paternitat retribuïda i de llicències per a les cures familiars. "Des de la 

USOC, volem donar-li un toc d'atenció a tots els grups polítics amb representació al Parlament 

Europeu perquè donin suport a aquesta directiva, que equilibraria la càrrega de les cures 

familiars entre homes i dones", reclama Maria Recuero secretària general d'USOC. 

USOC porta anys organitzant actes reivindicatius per lluitar per l'equiparació real de la situació 

de la dona en el món laboral. Aquest any, "ho fem sota el lema 'Trenquem l'etiqueta de la 

precarietat femenina', perquè encara que la precarietat la pateixen molts treballadors, segueix 

tenint un tint marcadament femení. Des de joves, que accedeixen a llocs més inestables i pitjor 

remunerats; pateixen en l'edat adulta les retallades de jornada o la discriminació per la 

maternitat; i tot això deriva en unes pensions un 40% més baixes per les menors cotitzacions 

durant tota la seva vida laboral ", explica Maria Recuero. 

Per tot això, finalitza la secretària general, "la USOC s'uneix al moviment internacional que 

reclama accions contundents per aquest 8 de Març i, a més de promoure les aturades a les 

empreses, organitzarem diversos actes de protesta amb una concentració a les 12 hores en un 

punt de Barcelona a concretar”. 
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