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PIMEC constata la gran jornada de sensibilització que 
ha suposat el 8M, tot i que la vaga no ha estat la 

fórmula majoritàriament escollida  
 

Un 7,3% ha optat per aturar l’activitat durant 2 hores, tal com 

demanaven els sindicats majoritaris; mentre que al voltant de l’1% ha 

fet vaga durant tota la jornada 

Barcelona, 8 de març de 2019. PIMEC ha pogut constatar el gran seguiment de les 

accions reivindicatives per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i 

dones que s’han produït durant el dia d’avui. La important sensibilització per part del 

teixit empresarial i persones treballadores per mostrar el rebuig total a la bretxa salarial, 

l’assetjament sexual i la violència masclista s’ha viscut a tot el territori.   

Tot i això, la patronal constata que la vaga no ha estat la fórmula majoritàriament 

escollida per part de les persones treballadores. Concretament, un 7,3% ha optat per 

aturar l’activitat durant 2 hores, tal com demanaven els sindicats majoritaris; 

mentre que al voltant de l’1% ha fet vaga durant tota la jornada.   

A l’inici de la jornada s’han detectat problemes als accessos a les grans ciutats que 

han dificultat l’accés al lloc de treball d’aquells/es treballadors/es que han volgut 

exercir el seu dret a treballar, un fet condicionat per la manca de serveis mínims.  

PIMEC assenyala que les empreses catalanes han facilitat als treballadors i 

treballadores sumar-se a les diferents reivindicacions a través de pactes entre 

ambdues parts. Alguns dels acords són la recuperació d’hores perquè el/la 

treballador/a no vegi disminuïda la seva remuneració o la variació d’horaris i torns per 

poder accedir a les diferents concentracions convocades.  

Accions a PIMEC 

A més a més, en el marc de les accions de sensibilització del Dia Internacional de la 

Dona, la patronal ha organitzat una sessió informativa dirigida a totes les persones 

treballadores de l’entitat per reivindicar i sensibilitzar sobre la importància d’aquesta 

jornada i donar a conèixer el protocol de PIMEC per prevenir les situacions 

d’assetjament sexual i per raó de sexe. La sessió ha anat a càrrec d’Itziar Ruedas, 

responsable d’Igualtat de PIMEC.  

L’entitat també ha volgut ressaltar la veu i l’experiència de diferents dones 

empresàries a través d’articles publicats al portal Pime al dia.  
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