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+ DRETS + IGUALTAT + COHESIÓ. PRIMER LES PERSONES

• A Catalunya, hi ha més de 10 anys de diferència entre l’esperança de vida
de les persones amb rendes més altes i les persones amb rendes més
baixes. • A Catalunya, hi ha un 23,4 % de bretxa salarial anual entre les
dones i els homes.

• 1 de cada 3 persones en situació de dependència reconeguda no rep cap
tipus de prestació o servei.

• Els desnonaments a Catalunya van augmentar un 4,75 % el 2018.
• El 27,7 % de les criatures estan per sota del llindar de la pobresa.
• Hi ha prop de 400.000 persones que tenen feina i, tot i així, són pobres.

Unes 400.000 més són a l’atur.
• Mentre els beneficis empresarials creixen, el conjunt dels salaris ha baixat

un 5,6 % i les pensions, un 9,4 %.
• Una tercera part dels contractes duren menys d’una setmana.
• Cada vegada hi ha més contractes a temps parcial, però amb les hores

extres treballades a Catalunya durant el 2018 s’haurien pogut fer 26.000
contractes a temps complet.

• L’any 2018, 82 persones van perdre la vida a la feina a Catalunya.

Derogació de les reformes laborals

Les reformes laborals imposades només han servit per precaritzar encara
més el nostre mercat de treball. El Govern no ha complert les seves pro-
meses de derogació de les parts més lesives de la reforma laboral tot i estar
consensuades a la Mesa de Diàleg Social amb CCOO, UGT i el Ministeri de
Treball.

Continuarem lluitant i exigint la derogació de les reformes laborals, l’ impuls
del diàleg social i el reforç de la negociació col· lectiva, restablint els equili-
bris i retornant-li el seu paper d’eina clau i essencial de distribució de la ri-
quesa.

La igualtat es guanya

• Llibertat d’expressió, llibertat de manifestació i dret de vaga.
• Inversions suficients en sanitat, en educació, en dependència, en la renda

garantida de ciutadania, en el Pacte nacional per a la indústria i en políti-
ques d’ infància, d’habitatge i d’energia.

• Una fiscalitat justa perquè la riquesa acumulada torni a les mans que l’han
creada.

• Treball digne i jornada de 35 hores.
• Una economia feminista, justa i harmoniosa amb el medi ambient.




