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CAMPANYA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LES DONES
EN EL TREBALL A LES ZONES RURALS

• Exigim una bona xarxa de comunicacions a les zones rurals, i que la seva
implantació sigui una lluita del present.
• Defensem la millora dels equipaments assistencials (Centres
d’assistència primària, llars d’avis, escoles bressol), i de les escoles, que
són indispensables per treballar i viure a les zones rurals.
• Impulsar i difondre  la igualtat entre la pagesia garantirà el seu futur com
a sector estratègic en el conjunt del país.
• Superar el estereotips de gènere és indispensable per arribar a la igualtat
de dones i homes.

Superem la pandèmia!
La nostra societat no es pot permetre ignorar la capacitat, els coneixements,
l’experiència i la creativitat de les dones i els homes que viuen i treballen a les
zones rurals.

Trenquem rols i plantem cara al futur!
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XIII Congrés de la Unió de Pagesos de Catalunya, febrer 2020 a Falset, en la
ponència “Propostes Agràries”, es va aprovar:
10.7.- Llacunes de cotització per cura dels familiars.
“La Unió de Pagesos de Catalunya va treballar, en el seu dia, per assolir en la
integració de llacunes de cotització el temps esmerçat pels homes en la mili, en

aquesta mateixa línia cal treballar per incorporar les reduccions de jornada o
les dedicacions de cura i assistència a les persones de la família en el seu

sentit més ampli, com ara els fills i les persones grans o les dependents,

que encara exerceixen moltes dones exclusivament, per tal que aquests
períodes en què s’ha disminuït la cotització o no s’ha pogut cotitzar puguin ser
comptabilitzats al final de la seva vida laboral, i tenir dret a una pensió una mica
més equitativa”.
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