
L’Observatori de la Igualtat de Gè-
nere va recordar que les dones, 
tot i portar la “càrrega” del treball 
remunerat i no remunerat, no es-
tan reconegudes ni cobren prou. 
Amb motiu de l’1 de Maig, l’orga-
nisme ha elaborat un dossier es-
tadístic que ofereix un panorama 
de la situació de les treballadores 
a Catalunya. El document visibi-

litza que el 61,5% de les dones 
ocupades creuen que no se les 
valora a la feina, el 54% se senten 
discriminades en els ascensos i el 
47,2% han rebut faltes de respec-
te mentre treballaven. 

Les dades mostren que el 
15,1% de les dones han patit dis-
criminació laboral. Un 46% de 
l’assetjament sexual a la feina ha 

L’Observatori de la Igualtat 
fa palès l’1 de Maig que    
les dones “no cobren prou”

El PSC defensa que 
es tanquin carrers 
per eixamplar 
l’activitat dels bars

Costers del Segre 
defensa la venda 
on-line com una 
sortida a la crisi

El comerç català 
pateix pèrdues en 
facturació de 3.150 
milions d’euros

El PSC de Lleida proposa que es 
puguin tancar carrers perquè 
restaurants, bars i cafeteries 
puguin eixamplar la seva acti-
vitat i mantenir els llocs de tre-
ball. Es tracta d’una proposta 
que vol “optimitzar l’espai pú-
blic”, sempre respectant el des-
cans veïnal, i que afavoreixi la 
posada en marxa del sector de 
l’hostaleria mentre s’assoleix la 
“nova normalitat. Els socialistes 
aposten perquè en aquest Pri-
mer de Maig confinat “la lluita 
laboral” passi per la protecció 
de l’ocupació, a mesura que 
avança el desconfinament. El 
portaveu Jaume Sellés va expli-
car que els llocs de treball han 
de ser “segurs” i va afegir que 
presentarà un document de 
mesures amb altres qüestions.

Els cellers de la DO Costers del 
Segre aposten per la venda 
on-line i l’alimentació per fer 
front a la crisi de la covid-19. 
El seu president, Tomàs Cu-
siné, va explicar ahir que amb 
el tancament de la restaura-
ció i l’hoteleria el 13 de març, 
els van caure en picat les ven-
des, que en aquest àmbit són 
d’un 75%. De la quarantena 
de cellers, només una desena 
es dediquen a la venda de vi al 
sector de l’alimentació, amb un 
total del 25% de la facturació. 
Cusiné remarca que ara cal fer 
arribar un missatge d’aposta 
pel “consum de producte de 
proximitat” i avisa que caldrà 
canviar l’estratègia de difusió. 

El sector del comerç a Cata-
lunya ha patit unes pèrdu-
es en la facturació de 3.150 
milions d’euros des de l’inici 
de l’estat d’alarma i fins al 26 
d’abril, segons dades publica-
des aquest divendres pel de-
partament d’Empresa. La xifra 
suposa unes pèrdues de 525 
setmanals. A més, s’han decla-
rat 12.410 ERTO que afecten 
55.530 treballadors.
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Baixa un 81% 
l’activitat 
empresarial al 
Pallars Jussà   
i al Sobirà
L’activitat empresarial al Pallars 
Jussà i al Pallars Sobirà durant 
l’estat d’alarma per la Covid-19 
s’ha reduït a un 81%. Segons 
una enquesta elaborada per 
l’entitat empresarial Pallarsac-
tiu que ha pretès analitzar la 
situació entre l’empresariat 
pallarès, el sector econòmic 
que s’ha vist més colpejat per 
aquesta crisi ha estat el de la 
restauració i el turisme ja que 
van ser els primers en tancar 
els seus negocis i es preveu que 
siguin els darrers a poder rea-
litzar la seva activitat al 100%. 
Es tracta d’un sector “clau” 

Lleida registra 
5.285 ERTO 
des de l’inici 
de la crisi del 
coronavirus
Lleida compta amb 5.285 
ERTO, amb un total de  
29.824 persones afectades. 
Des de l’inici de la crisi sani-
tària Catalunya ha registrat 
95.555 ERTO amb un total 
de 701.585 treballadors 
que hauran d’anar a l’atur 
temporalment, segons les 
dades actualitzades pel De-
partament de Treball En les 
últimes hores, s’han regis-
trat 1.960 treballadors més 
i 252 empreses han presen-
tat un expedient temporal. 

CCOO i UGT exigeixen 
allunyar les retallades i 
potenciar el servei públic 
després del coronavirus
Alvárez i Sordo recorden les víctimes 
mortals causades per la malaltia
Barcelona
ACN
La sortida de la pandèmia de la 
Covid-19 ha de passar per refor-
çar els serveis públics i allunyar 
les retallades i la política d’aus-
teritat que va caracteritzar la res-
posta al xoc financer del 2008, 
segons van reclamar ahir CCOO i 
UGT en un discurs televisat amb 
motiu del Primer de Maig davant 
de l’Hospital del Mar. El secretari 
general de la UGT, Camil Ros va 
assegurar que la “porta de sor-
tida no pot ser la pobresa” i va 
reclamar que s’allarguin les me-
sures excepcionals dels ERTO i es 
garanteixi un ingrés mínim vital 
perquè totes les llars arribin a fi-
nal de mes. “Les retallades maten 
i s’estan emportant vides. Hem 
de ser capaços de posar en valor 
els serveis públics, essencials i el 
treball digne”, va dir el secretari 
general de CCOO, Javier Pacheco.

En un Dia del Treballador “ex-
cepcional”, els líders dels sindicats 
majoritaris a Catalunya van voler 
reconèixer la feina dels treballa-
dors que han lluitat a primera lí-
nia contra l’epidèmia: els profes-
sionals sanitaris, de residències, 
de la neteja, de l’alimentació, de 
distribució, de subministraments 

bàsics, d’assessorament, de ser-
veis tecnològics. Molts dels quals 
que han hagut de treballar en 
condicions adverses i –sovint– 
sense les mesures de protecció 
adients. “Hem vist com la gent 
que havia de curar la malaltia es-
tava patint en primera persona la 
falta de seguretat i de salut”, va 
lamentar el líder de CCOO.

Per la seva banda, a Madrid l’1 
de Maig també es va viure de ma-
nera virtual. Els secretaris gene-
rals dels dos principals sindicats, 
CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Al-
várez, no van encapçalar cap ma-

nifestació, sinó que van pronunci-
ar els seus discursos en una sala 
buida davant de dos imatges de 
la Puerta del Sol: una mostrava la 
plaça plena de gent en manifesta-
cions anteriors i l’altra, totalment 
buida arran del confinament. 
Ambdós líders van tenir un re-
cord per les víctimes mortals del 
coronavirus i van fer una crida a 
tota la població a participar a les 
manifestacions convocades a tra-
vés de les xarxes socials sota l’eti-
queta #socprimerdemaig i acabar 
a les 20.00 hores amb l’aplaudi-
ment solidari. 

FOTO: CCOO / Els secretaris generals de Catalunya durant l’intervenció 

estat per part d’un usuari o d’un 
client mentre que en un 36% dels 
casos l’assetjador era un cap.

Amb motiu de la commemo-
ració del dia 1 de Maig, la con-
sellera del departament de la 
Presidència, Meritxell Budó, i la 
presidenta de l’Institut Català de 
les Dones (ICD), Laura Martínez, 
han presentat aquest divendres 
el dossier estadístic Dones en el 
Treball a través d’una emissió en 
directe a les xarxes. Aquest infor-
me també assenyala que la crisi 
sanitària de la covid-19 ha supo-
sat una “inflexió” pel que fa al 
reconeixement de la importància 

que s’atorga a les feines de cura 
de les persones i de totes aque-
lles activitats essencials per a la 
vida de les persones que històri-
cament han realitzat les dones.

EL 77% DE SANITAT

“Durant l’emergència sanitària 
actual s’ha observat que aquelles 
ocupacions remunerades que ara 
cobren especial rellevància són 
les més feminitzades”, apunta 
l’estudi. El dossier posa de mani-
fest que les dones son el 77% de 
la força del treball del sector de la 
sanitat i els serveis Socials a Ca-
talunya.

UN DIA DEL TREBALL MARCAT PEL COVID-19

cfarre
Resaltado
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