
 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

  

1
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 
 

2016 



 

  



ÍNDEX 

 

 

PRESENTACIÓ ...................................................................................................................... 5 

CONTINGUTS I OBJECTIUS .................................................................................................... 7 

COMUNICACIÓ .................................................................................................................... 9 

PROCÉS DE DEBAT ............................................................................................................. 11 

ASSEMBLEA 3 DE MARÇ ..................................................................................................... 19 

CONCLUSIONS ................................................................................................................... 23 

ANNEX .............................................................................................................................. 41 

 



 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

  

4 

  



 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

  

5 

PRESENTACIÓ 
Ara fa 25 anys de la primera Conferencia d’homes i dones de les CCOO de Catalunya amb el 

lema “Com fer un sindicalisme de i per als homes i les dones”. El balanç d’aquests 25 anys el 

resumia molt bé la Rosa Sans en la seva intervenció titulada “De la proporcionalitat a la 

paritat”1. 

La I Conferencia d’Homes i Dones de la CONC va marcar 3 objectius que podríem resumir en 

transversalitat de les propostes, generalització de les secretaries de la dona a totes les 

estructures i representació proporcional a l’afiliació de les dones en tots els organismes de 

direcció. 

Durant aquests 25 anys Comissions Obreres ha anat treballant en la constitució d’un sindicat de 

la diversitat i concretant el compromís per defensar la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones i eliminar qualsevol tipus de discriminació, directe o indirecte, per raó de gènere en 

l’àmbit laboral2.  

Hem recorregut un llarg camí des de la creació de les CCOO, hem fet avenços importants i hem 

contribuït a fer canvis des de la nostra acció sociopolítica tan en èpoques favorables a les 

polítiques públiques com en èpoques de retallades i retrocés dels drets. Així comença la 

intervenció de l’actual responsable de la secretaria de la dona de la CONC, Alba Garcia3 en la 

que recull el treball del Comitè de les dones des de la seva aprovació en el consell de la CONC 

el maig del 20134   

També durant els debats de L'Assemblea Sindical Oberta es van situar prioritats relacionades 

amb la participació de les dones en l’activitat sindical i en les diferents estructures del sindicat i 

es varem concretar propostes en clau de gènere tant en la negociació col·lectiva com en l’acció 

sindical que han servit de base i punt de partida per a la organització dels debats de la 

conferència. 

Amb aquests antecedents el Consell Nacional de la CONC el dia 10 de desembre de 2015 

pren la determinació d’organitzar la III Conferència de Dones i Homes per valorar la feina 

feta i transformar la organització posant al vell mig la sostenibilitat de les persones per anar 

més enllà de la quotes. 

El 16 de gener del 2016 el Comitè Confederal aprova el reglament5 que ha regulat el 

desenvolupament de totes les accions en el marc de la III Conferència de Dones i Homes: 

Feminitzant el sindicat.  

 

                                                 
1 Annex 2: Intervenció de la Rosa Sans fent balanç d’aquests 25 anys  
2 Annex 2 
3 Annex 3: El Comitè de Dones 
4 Annex 3: Presentació Balanç Comitè de Dones  
5 Annex 1: Reglament de la conferència. 

http://www.ccoo.cat/noticia/199303/memoria-de-lassemblea-sindical-oberta#.VubZzMsudM4
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CONTINGUTS I OBJECTIUS  
En els debats i propostes del Comitè de Dones i als de l’Assemblea Sindical Oberta, ha quedat 

palesa la necessitat de que com organització sociopolítica del s. XXI  tenim una gran oportunitat 

de repensar-nos, i de repensar-nos en clau de gènere.  

Volem plantejar-nos la reflexió a l’entorn de  tres eixos. El primer eix fa referència  a quina 

acció sindical i quines polítiques socials estem defensant, en el segon eix volem qüestionar-nos 

com treballem i reflexionar sobre participació i conciliació per afavorir la presencia de les 

dones en els espais de debat i decisió i per últim el tercer eix  vol avançar en la presencia de 

les dones en el sindicat i en el centre de treball.   

EIX 1: ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE. 

 Portem un registre dels plans d’igualtat Hem realitzat alguna diagnosi? 

 Quan es parla de mesures a la NC sobre salaris, s’inclouen mesures per corregir la 

bretxa salarial? 

 Quan es parla de salari, s’inclou el tema de bretxa? 

 Tenim reconegudes les accions per a fer visibles les desigualtats en l’impacta de les 

condicions de treball i els riscos laborals entre homes i dones?. 

 En la negociació col·lectiva, s’inclouen protocols per a prevenir i sancionar l’assetjament 

sexual i per raó de sexe? 

Eix 2: PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 

 La distribució dels diferents temps de treball i de cura condicionen la participació de les 

dones en el sindicat?, quines responsabilitats tenen les dones?, a quines edats? 

 La manera d’organitzar-nos i de participar condicionen la presència i participació de les 

dones? 

 Com i quan arriben les dones a ser delegades? 

 El treballar en equip facilita la conciliació?.  

 Treballar per projectes facilita la participació de les dones?  

 Com es relaciona la presencia de les dones a la feina sindical amb els horaris? 

 Troben factible revisar els espais formals i informals en la presa de decisió? 

EIX 3: PRESENCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 

 Qui negocia el conveni? Hi ha dones a les taules negociadores? S’introdueixen temes de 

conciliació, de jornada, de promoció, mesures de suport a les dones que pateixen 

violència masclista a l’àmbit de la parella?  

 Quina és la presencia de les dones en seccions sindicals d’àmbits laborals masculinitzats i 

feminitzats? 

 Quina és la presencia de dones en les diferents estructures del sindicat? En quines 

responsabilitats? I en les secretaries generals?  

 La manera d’escollir delegades i delegats facilita o dificulta la participació de les 

dones? 

 Com podem avançar en la visualització de les dones i dels continguts de gènere? 

 Propostes com co-lideratges, alternança o cremalleres poden  garantir la paritat més 

enllà de les quotes? 

 Com facilitaria la feminització del sindicat, formules innovadores com la rotació de les 

responsabilitats i el límit de mandats? 
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 Visualització externa i interna del sindicat en clau de gènere. 

Objectius de la conferència: 

 Analitzar l’evolució de la organització des de la primera conferència (valoració 

qualitativa que parteix dels punts i compromisos aprovats fa 25 anys) 

 Dibuixar les línies estratègiques de futur (treball del Comitè de Dones i ASO) 

 Concretar propostes pel XI Congrés CONC (opinions i propostes de l’ASO, treball del 

comitè de Dones i dels debats i concrecions de la conferència) 

Objectius de participació: 

 Implicar al conjunt del sindicat i a les seves estructures en el debat i desenvolupament de 

la conferència. 

 Oferir diferents espais de participació al conjunt de l’afiliació. 

 Promoure el debat en els diferents òrgans de direcció. 

 Involucrar a les seccions sindicals i els sindicats intercomarcals de forma expressa en el 

debat i en la implementació de propostes concretes. 
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COMUNICACIÓ 
Les eines utilitzades per a fer difusió de la conferència han estat diverses. S’ha fet una bona 

difusió amb els mitjans propis  que han tingut com a destinataris primers als afiliats i afiliades 

del sindicat i als delegats i delegades per a donar a conèixer els objectius i el procés de debat 

i fent una crida a la participació.   

També s’ha donat a conèixer a la opinió publica en general en diferents moments de procés 

utilitzant premsa escrita i xarxes socials.  

Seguidament detallem els instruments utilitzats: 

Lluita digital Nº 235 de 15 de gener, http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/235.pdf on 

s’anuncia la decisió del Consell Nacional de convocar la conferència. 

Lluita digital Nº 236 de 25 de gener, http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/236.pdf , 

edició especial de la Conferència de Dones i Homes. 

Lluita digital Nº 238 de 15 de febre, http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/238.pdf es 

publica el cartell de la conferència. 

Lluita digital Nº 239 de 29 de febrer, http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/239.pdf per 

detallar els eixos de debat i els objectius de la conferència. 

Lo sindicat http://www.ccoo.cat/revistes/losindicat/116.pdf anunciant la conferència. 

L’assemblea http://www.ccoo.cat/revistes/assemblea/revista%20ASO11.pdf amb un article 

de Maribel Ayné, responsable  de la secretaria de les dones del CCOO VOCC_CATC 

Treballadora http://www.ccoo.cat/revistes/treballadora/41.pdf amb articles de Alba Garcia 

responsable de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de la CONC i Dolors Llobet 

responsable de la Secretaria de comunicació i xarxes socials de la CONC. 

Disseny, edició i difusió del cartell de la conferència6  

La web de CCOO també ha recollit en l’apartat notícies la Conferència de Dones i Homes: 

- Conferència de Dones i Homes feminitzant el sindicat: 

http://www.ccoo.cat/noticia/198018/conferencia-de-dones-i-homes-feminitzant-el-

sindicat#.VuFmUssudM4 

- CCOO celebra una Conferència de Dones i Homes amb el lema “Feminitzant el 

sindicat”: http://www.ccoo.cat/noticia/199134/ccoo-celebra-una-conferencia-de-

dones-i-homes-amb-el-lema-feminitzant-el-sindicat#.VuFm0ssudM4  

- Celebrada la Conferència de Dones i Homes amb el lema "#feminitzantCCOO" : 

http://www.ccoo.cat/noticia/199178/celebrada-la-conferencia-de-dones-i-homes-

amb-el-lema-feminitzantccoo#.VuFnG8sudM4  

- Més de 7.000 persones responen l'enquesta de la Conferència de dones i homes de 

CCOO de Catalunya http://www.ccoo.cat/noticia/199210/mes-de-7000-persones-

responen-lenquesta-de-la-conferencia-de-dones-i-homes-de-ccoo-de-catalunya--

#.VuFngMsudM4  

                                                 
6 Annex 4  

http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/235.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/236.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/238.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/239.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/losindicat/116.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/assemblea/revista%20ASO11.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/treballadora/41.pdf
http://www.ccoo.cat/noticia/198018/conferencia-de-dones-i-homes-feminitzant-el-sindicat#.VuFmUssudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/198018/conferencia-de-dones-i-homes-feminitzant-el-sindicat#.VuFmUssudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199134/ccoo-celebra-una-conferencia-de-dones-i-homes-amb-el-lema-feminitzant-el-sindicat#.VuFm0ssudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199134/ccoo-celebra-una-conferencia-de-dones-i-homes-amb-el-lema-feminitzant-el-sindicat#.VuFm0ssudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199178/celebrada-la-conferencia-de-dones-i-homes-amb-el-lema-feminitzantccoo#.VuFnG8sudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199178/celebrada-la-conferencia-de-dones-i-homes-amb-el-lema-feminitzantccoo#.VuFnG8sudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199210/mes-de-7000-persones-responen-lenquesta-de-la-conferencia-de-dones-i-homes-de-ccoo-de-catalunya--#.VuFngMsudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199210/mes-de-7000-persones-responen-lenquesta-de-la-conferencia-de-dones-i-homes-de-ccoo-de-catalunya--#.VuFngMsudM4
http://www.ccoo.cat/noticia/199210/mes-de-7000-persones-responen-lenquesta-de-la-conferencia-de-dones-i-homes-de-ccoo-de-catalunya--#.VuFngMsudM4
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Vídeo conferència  http://ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=Reportatges&numero=126   

Retransmissió en directa de la conferència  https://www.youtube.com/watch?v=GcX8EHAIrNk 

Vídeo resum utilitzat per a fer difusió a facebook i twitter amb més de 1200 visualitzacions 

http://ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=Reportatges&numero=127  

Programa sindical CCOO de TV3: Feminitzant el sindicat 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa-sindical-cc-oo-/programa-sindical-ccoo-capitol-

229/video/5588816/#.Vue_WDDd3hY.google_plusone_share 

Notes de premsa 

- La direcció de CCOO de Catalunya aprova la convocatòria d’una conferència de dones 

i homes del sindicat en el mes de març de 20167 

- CCOO celebra una Conferència de Dones i Homes amb el lema “Feminitzant el 

sindicat”8 

Articles d’opinió: 

Res no canvia si no canvia res  article de Joan Carles Gallego Secetari general de CCOO a 

el blog de Joan Carles Gallego 

http://www.joancarlesgallego.cat/jcgallego/aspnet/article.aspx?clau=39499 

Feminitzant CCOO per guanyar la Igualtat a la societat article de Alba Garcia Secretària de 

la Dona i Cohesió social de la CONC a El Diari del Treball http://diaritreball.cat/14388-2/  

#feminitzantccoo amb més de 20.000 visualitzacions de @ccooatalunya  i amb el que varem 

ser tendència a Barcelona el 3 de març. 

Facebook conferencia #feminitzantccoo amb un abast de 3684 persones.  

e-carnet: s’han enviat 4217 missatges PUSH sense errors l’1 de febrer per animar a participar a 

l’enquesta dels que el 26% van ser llegits (1121) 

 

 

                                                 
7 Annex 6: Notes de premsa 
8 Annex 6: Notes de premsa 

http://ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=Reportatges&numero=126
https://www.youtube.com/watch?v=GcX8EHAIrNk
http://ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=Reportatges&numero=127
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa-sindical-cc-oo-/programa-sindical-ccoo-capitol-229/video/5588816/#.Vue_WDDd3hY.google_plusone_share
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa-sindical-cc-oo-/programa-sindical-ccoo-capitol-229/video/5588816/#.Vue_WDDd3hY.google_plusone_share
http://www.joancarlesgallego.cat/jcgallego/aspnet/article.aspx?clau=39499
http://diaritreball.cat/14388-2/
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PROCÉS DE DEBAT 
El debat, previ a la conferència, es realitza a partir de dues vies sense que aquestes siguin 

excloents: el debat presencial  i  una enquesta 

Debat Presencial: 

Cada organització territorial o federativa va organitzar el debat tenint present la seva pròpia 

realitat. En alguns casos es van convocar assemblees, en d’altres es va fer la reunió del orgue de 

direcció corresponent ampliant la participació a seccions sindicals i persones afiliades i d’altres 

varen aprofitar trobades de l’afiliació per a realitzar el debat.    

En aquestes assemblees o reunions, i partint de la realitat de cada organització, es varen recollir 

opinions i propostes concretes per cada un dels tres eixos proposats. En aquestes reunions també 

es va escollir les persones integrants de cada delegació  i que va participar a la conferencia del 

dia 3 de març. 

Les reunions i assemblees han estat dinamitzades per una dona i un home, principalment 

membres de la comissió executiva de la CONC que també ha fet el seu propi debat. 

Les reunions realitzades han estat les següents: 

Data Estructura que organitza 

  16/02/2016 Federació d'Indústria 

16/02/2016 Federació d'Educació 

18/02/2016 Consell Intercomarcal de Girona 

12/02/2016 Lleida 

16/02/2016 Tarragona 

17/02/2016 Granollers 

19/02/2019 Mataró 

22/02/2016 Secretaria de la Dona 

22/02/2016 CE CONC 

23/02/2016 Sabadell 

25/02/2016 Federació de Serveis a la Ciutadania 

18/02/2016 Vic 

18/02/2016 Girona 

26/02/2016 Socioeconomia 

23/02/2016 Cornellà 

22/02/2016 Sanitat 

02/02/2016 Serveis 

27/02/2016 Secretaria de Política Territorial 

23/02/2016 Federació de Pensionistes i J. 

24/02/2013 Secretaria de cooperació internacional 

 

L’enquesta  
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L’enquesta9 , o sondeig d’opinió, s’ha realitzat entre gener i febrer de 2016 per via telemàtica i 

ha estat oberta a tothom malgrat la difusió s’ha fet internament utilitzant els canals de 

comunicació del propi sindicat. Ha es tat contestada per 6969 persones, d’aquestes 6314 són 

persones afiliades, 153 no afiliades i 502 no ho fan constar en el formulari. 

De les persones que han contestat l’enquestes el 52,9% són homes i el 47,1% són dones tal com 

recull l’anàlisi de resultats. 

La síntesi de les opinions i propostes recollides en les reunions, tenint present el resultat de 

l’enquesta, ha estat el següent: 

  

                                                 
9 Annex 7: l’Enquesta 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/resultats_enquesta_conferencia_dones_homes.pdf
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EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 

OPINIONS 

 A les empreses hi ha discriminació en les categories professionals. 

 Els permisos han de ser iguals per a homes i per a dones i aconseguir que els homes els 

agafin. 

 La precarització de les condicions laborals es dona més en sectors feminitzats. 

 La flexibilitat i contracte a temps parcial en mans de l'empresari poden ser motiu de 

discriminació. 

 La desigualtat s'incrementa amb la precarietat. 

 Tenim plans d'igualtat que un cop signats es queden al calaix. 

 Els complements salarials moltes vegades són un factor de discriminació. 

 En aquesta crisi la situació de les dones ha retrocedit en matèria d'ocupació i 

precarietat.  

 Hi ha d'haver "tolerància zero" contra la violència masclista i el sindicat ha de ser actiu 

en això. 

 Si els salaris de les dones són més baixos acaben agafant elles els permisos i 

excedències. 

 Si no hi ha serveis socials són les dones les que sacrifiquen el seu salari per assumir les 

tasques de cura. 

 El repte de la negociació col·lectiva en clau de gènere està en la conciliació. 

PROPOSTES 

1. Tenir un registre dels plans d'igualtat de les empreses i fer-ne seguiment i avaluació de 

l'aplicació. 

2. Negociació col·lectiva: incloure la figura del responsable d'igualtat a les empreses (llei 

d’igualtat). 

3. Que les empreses que contracti l'administració hagin de tenir un pla d'igualtat 

obligatori. 

4. Fer seguiment a tots els convenis de l'existència de mesures de conciliació.  

5. Permís de paternitat obligatori i ampliar-lo fins a 1 mes de durada (desplegament de 

la llei d’igualtat). 

6. Prioritzar la lluita contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina i ser 

contundents amb les actuacions contra la violència masclista. 

7. Ampliació del permís de maternitat i paternitat i que ambdós siguin obligatoris. 

8. Elaborar un registre dels protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a les 

empreses per fer-ne el seguiment. 

9. Intervenir perquè les carreres professionals siguin amb criteris objectius i no arbitraris. 

10. S'ha de lluitar perquè les mesures de conciliació no comportin pèrdua salarial. 

11. Per combatre la bretxa cal incidir tant en els salaris com en les categories i la promoció 

professional. 

12. Cal tenir en compte la segregació horitzontal quan parlem de bretxa. 

13. En el sector públic cal trencar rols i funcions masculinitzats i feminitzats. 

14. Revisar en clau de gènere les propostes en matèria de pensions i jubilació anticipada. 

15. Cal reclamar polítiques públiques de reforç de l'estat del benestar que permetin fer 

compatible el temps de treball i de vida. 

16. Elaborar propostes per actuar contra la precarietat i especialment en els sectors 

feminitzats. 
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17. Fer una anàlisi de la bretxa salarial en els diferents sectors. 

18. Cal donar valor als treballs de cura que estan feminitzats. 

19. Cal prioritzar sindicalment la millora de les condicions laborals més enllà del salari. 

20. Detectar en els convenis els complements, categories i plusos que produeixen bretxa 

salarial i eliminar-los. 

21. Fer formació sindical sobre la bretxa salarial a tot el sindicat. 

22. Fer formació sindical en igualtat de gènere a les persones que estan en meses 

negociadores i a quadres sindicals. 

23. Que la formació que es fa a les empreses en igualtat sigui per a tota la plantilla. 

24. Fer un recull de bones pràctiques sindicals en qüestions d'igualtat de gènere. 
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EIX 2 PARTICIPCIÓ I CONCILIACIÓ 

OPINIONS 

 Els problemes de conciliació al sindicat són els mateixos que a les empreses. 

 La plena disponibilitat exclou a les dones de la participació. 

 La conciliació ha de ser per homes i dones. 

 La clau de la conciliació està en la responsabilitat compartida. 

 Cal trencar els models de gestió masculins. 

 Amb l'organització actual que tenim al sindicat les persones amb poques hores sindicals 

ho tenen molt difícil per participar. 

 Que les dones assumeixin els treballs de cura fa més difícil que participin al sindicat. 

 Al sindicat hi ha un problema de càrregues de treball i de dedicació i per això la 

conciliació és un handicap per participar. 

 Si no canviem la manera com ens organitzem no aconseguirem que s'incorporin més 

dones. 

 El treball en equip facilita el repartiment de tasques i la participació. 

 Cal canviar les dinàmiques de presa de decisions en reunions "informals", cal 

racionalitzar els horaris i la seva durada. 

PROPOSTES 

1. Prioritzar el treball en equip i per projectes. 

2. Cal revisar els horaris i la durada de les reunions per facilitar la participació. 

3. Utilitzar les noves tecnologies per guanyar temps i facilitar la participació 

(videoconferències, participació on-line…) 

4. Cal fer menys reunions presencials i que siguin més curtes, amb hora d'inici i final i 

durada dels punts a tractar. 

5. Cal canviar els horaris de les reunions i millorar l'eficiència en la gestió del temps. 

6. Cal incorporar la transversalitat de gènere a totes les àrees de treball. 

7. Cal fer compatible racionalitzar els horaris de tots els sindicalistes amb l'atenció a 

l'afiliació a les hores que ho necessiten. 

8. El sindicat ha d'evolucionar cap a una estructura més horitzontal i més col·laborativa. 

9. S'ha de canviar el presentisme i l'extensió d'horaris de sindicalistes per sistema. 

10. Generalitzar els plans de treball, amb objectius concrets i avaluació periòdica. 

Identificant responsabilitats, marcant prioritats, analitzant càrregues de treball i dotant 

de recursos suficients. 

11. Fer un grup de treball que proposi un codi de bones pràctiques en l'ús racional del 

temps en el sindicat. 

12. Dotar al sindicat d'eines per facilitar la participació no presencial, a distància i fer 

formació en el seu ús. 

13. Procurar sempre que sigui possible que els horaris de les reunions siguin compatibles 

amb la conciliació. 

14. Garantir l'equitat en l'accés de les dones als recursos sindicals. 
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EIX 3 PRESENCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 

OPINIONS 

 Cal més visibilitat interna i externa de les dones del sindicat i de les tasques que fan. 

 Les quotes són necessàries. 

 Falten secretàries generals i més dones en les responsabilitats de l'àmbit d’acció sindical 

i negociació col·lectiva. 

 Al sindicat també hi ha sostre de vidre.  

 Hi hauria d'haver secretàries generals, sobretot als sectors feminitzats. 

 La presència de dones hauria de ser com a mínim proporcional a l'afiliació. 

 La visualització de les dones ajuda a l'afiliació i la participació. 

 A les dones els costa molt sortir de la secció sindical. 

 Les quotes s'han d'aplicar amb flexibilitat. 

 L'acompliment amb les quotes de participació de dones, a vegades amaga una altra 

realitat. Cal treballar des de baix. 

 Cal rotació en les responsabilitats i facilitar la dedicació parcial perquè els delegats i 

delegades no deixin les empreses. 

 El sindicat projecta una imatge massa masculinitzada i fa que les dones no s'hi vegin 

reflectides. 

 Els homes no deixen els càrrecs perquè són llocs de poder i les dones sovint ens hi 

conformem. 

 A l'hora d'optar a llocs de responsabilitat les dones analitzem altres coses com les 

càrregues familiars. 

 De vegades quan les dones accedeixen a càrrecs actuen amb patrons masculins. 

 La renovació és un bon moment per promoure dones a les secretaries generals. 

 És impossible negociar amb perspectiva de gènere si a les taules negociadores no hi ha 

dones. 

 Hi ha més rotació de dones delegades que d'homes. 

 Es valora positivament la tasca del comitè de dones i de les secretaries de les dones. 

PROPOSTES 

1. Per renovar els òrgans de direcció amb més dones cal fer el treball des de la base i en 

les candidatures de les EESS. 

2. Garantir la proporcionalitat de dones a les meses de negociació en l'àmbit d'empresa 

amb un mínim d'una dona a cada mesa. 

3. Limitació de mandats. Acotar a 2 i regular als estatuts els criteris d'excepcionalitat d'un 

tercer mandat. 

4. Avançar en la paritat dels òrgans de direcció i representació i reformar els estatuts i els 

procediments interns per garantir-ne la seva aplicació. 

5. Impulsar la renovació de responsabilitats per facilitar la presència de dones . 

6. Facilitar la dedicació parcial i altres fórmules de col·laboració perquè es combini el 

treball a l'empresa i al sindicat. 

7. Que les candidatures de CCOO a les EESS reflecteixin la diversitat del centre de 

treball, avancin en la paritat i en fer llistes cremallera on sigui possible. 

8. Impulsar mesures d'acció positiva per incentivar la presència de dones en 

responsabilitats i àmbits on estan infrarepresentades. 
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9. Elaborar plans de treball específics per incorporar dones a llocs de direcció en sectors 

amb molta afiliació femenina. 

10. Si a la secretaria general hi ha un home que la funció de portaveu o càrrec similar sigui 

per a una dona i a l'inrevés. 

11. Elaborar un pla de treball específic per augmentar l'afiliació de dones i de delegades 

sindicals. 

12. Plans d'acollida i acompanyament específics per a les dones delegades. 

13. Participació de les secretaries de la dona en les jornada d'acollida de delegats i 

delegades. 

14. Consolidar el comitè de dones de la CONC i valorar la seva extensió a les 

organitzacions.  

15. En els actes que organitza i participa el sindicat visibilitzar les dones del sindicat. 

16. Cal que hi hagi presència activa de dones en l'assessorament, equips d'extensió sindical, 

acollida a l'afiliació… 

17. Cal recuperar en la memòria històrica el paper de les dones sindicalistes que han estat 

referent en la tasca sindical. 

18. Que en a formació sindical bàsica per delegats i delegades hi hagi un mòdul específic 

de gènere. 

19. Revisar els continguts de formació sindical amb perspectiva de gènere. 

20. En la cooperació sindical internacional contribuir a l'empoderament de dones 

sindicalistes d'altres països. 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

ASSEMBLEA 3 DE MARÇ 
L’assemblea del 3 de març ha estat l’acte final del procés de debat de la III Conferencia de 

Dones i Homes: Feminitzant el sindicat.  

La mesa de la conferència va estar formada per en per  Joan Carles Gallego, Alba Garcia, 

Juan Jiménez, Manel Arambudo, Ana Rosa Sevillano, Maria Gracia Morillas  i presidida per 

Aurora Huerga, Secretaria General de la Federació de Serveis Privats.  

Ens varen acompanyar en aquesta conferència els companys i companyes de la comissió 

executiva CS CCOO,  Tania Pérez, Empar Pablo, Cristina Faciaben, Pedro Linares i l’Ana 

Herranz. 

També volem destacar la presencia les diferents responsables, durant aquest temps, de la 

Secretaria de la Dona: Núria Casals, Mercè Civit, Ester Boixadera, Rosa Bofill. 

La conferència es van acreditar 311 persones, el 94,8% de les persones delegades i  es va 

desenvolupar segons l’horari previst10. 

El debat es va organitzar en 9 grups, tres grups per a cada un dels eixos. Cada grup de debat 

estava format per el mateix nombre de dones que d’homes i hi havia representació de totes les 

organitzacions de CCOO. 

El debat en grups va ser dinamitzat per dues persones, dona i home, segons la relació següent: 

EIX 1 EIX 2 EIX 3 

GRUP 4 Silvia Espinosa 
Lalo Plata 

GRUP 2 Maribel Ayné 
Manolo Fages 

GRUP 1 Marian Pérez 
Luís Jiménez 

GRUP 5 Montse Sanahuja 
Enrique Rodríguez 

GRUP 6 Estefania Navarro 
Javier Pacheco 

GRUP 3 Maite Hernández 
Pau Gálvez 

GRUP 9 Belén López 
Lluís Filella 

GRUP 8 Aurora Richarte 
Toni Moya 

GRUP 7 Merche Paredes 
Toni Mora 

La coordinació del debat en grups va anar a càrrec de l’Andrés Querol, la Lídia Sandalinas i la 

Carme Martínez. L’objectiu d’aquest debat era, en cada proposta, analitzar les oportunitats i les 

dificultats per a la seva aplicació, els instruments necessaris per a portar-la a terme i, en funció 

del debat, concretar-la a curt, mig i llarg termini. 

 

Per facilitar el debat, les propostes de cada eix es varen agrupar en línies estratègiques: 

EIX 1. ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 
                                                 
10 Annex 8: Horari 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROPOSTES PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

1. Tenir un registre dels plans d'igualtat de les empreses i fer-ne seguiment i avaluació de 

l'aplicació. 

2. Negociació col·lectiva: incloure la figura de responsable d'igualtat a les empreses (llei 

d’igualtat). 

3. Que les empreses que contracti l'administració hagin de tenir pla d'igualtat obligatori. 

4. intervenir perquè les carreres professionals siguin amb criteris objectius i no arbitraris. 

5. S'ha de lluitar perquè les mesures de conciliació no comportin pèrdua salarial. 

6. Per combatre la bretxa cal incidir tant en els salaris com en les categories/promoció 

professional. 

7. Cal tenir en compte la segregació horitzontal quan parlem de bretxa. 

8. En el sector públic cal trencar rols i funcions masculinitzades i feminitzades. 

9. Revisar en clau de gènere les propostes en matèria de pensions i jubilació anticipada. 

10. Cal reclamar polítiques públiques de reforç de l'estat del benestar que permetin fer 

compatible el temps de treball i de vida. 

11. Elaborar propostes per actuar contra la precarietat i especialment en els sectors 

feminitzats. 

12. Fer una anàlisi de la bretxa salarial en els diferents sectors. 

13. Cal valoritzar els treballs de cura que estan feminitzats. 

14. Cal prioritzar sindicalment la millora de les condicions laborals més enllà del salari. 

15. Detectar en els convenis els complements, categories i plusos que produeixen bretxa 

salarial i eliminar-los. 

16. Fer formació sindical sobre bretxa salarial a tot el sindicat. 

17. Fer formació sindical en igualtat de gènere a les persones que estan en meses 

negociadores i a quadres sindicals. 

18. Que la formació que es fa a les empreses en igualtat sigui per a tota la plantilla. 

19. Fer un recull de bones pràctiques sindicals en qüestions d'igualtat de gènere. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: PER LLUITAR CONTRA L’ASSETJAMENT I LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

20. Prioritzar la lluita contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina i ser 

contundents amb les actuacions contra la violència masclista. 

21. Elaborar un registre dels protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a les 
empreses per fer-ne el seguiment. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PER MILLORAR LA CONCILIACIÓ I EL TEMPS DE TREBALL 

22. Fer seguiment a tots els convenis de l'existència de mesures de conciliació.  

23. Permís de paternitat obligatori i ampliar-lo fins a 1 mes de durada (desplegament de 

la llei d’igualtat). 

24. Ampliació del permís de maternitat i paternitat i que ambdós siguin obligatoris. 
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EIX 2. PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: FORMES DE REUNIÓ I COMUNICACIÓ PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ 

EN CLAU DE GÈNERE 

1. Utilitzar les noves tecnologies per guanyar temps i facilitar la participació 

(videoconferències, participació on line, etc). 

2. Fer un grup de treball que proposi un codi de bones pràctiques en l'ús racional del 

temps en el sindicat. 

3. Dotar el sindicat d'eines per facilitar la participació no presencial, a distància i fer 

formació en el seu ús. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN CLAU DE GÈNERE 

4. Prioritzar el treball en equip i per projectes. 

5. Cal incorporar la transversalitat de gènere a totes les àrees de treball. 

6. El sindicat ha d'evolucionar cap a una estructura més horitzontal i més col·laborativa. 

7. S'ha de canviar el presentisme i l'extensió d'horaris de sindicalistes per sistema. 

8. Generalitzar els plans de treball, amb objectius concrets i avaluació periòdica. 

Identificant responsabilitats, marcant prioritats, analitzant càrregues de treball i dotant 

de recursos suficients. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PER MILLORAR LA PARTICIPACIÓ EN CLAU DE GÈNERE 

9. Cal revisar els horaris i la durada de les reunions per facilitar la participació. 

10. Cal fer menys reunions presencials i que siguin més curtes, amb hora d'inici i final i 

durada dels punts a tractar. 

11. Cal canviar els horaris de les reunions i millorar l'eficiència en la gestió del temps. 

12. Cal fer compatible racionalitzar els horaris dels i les sindicalistes amb l'atenció a 

l'afiliació a les hores que ho necessiten. 

13. Procurar sempre que sigui possible que els horaris de les reunions siguin compatibles 

amb la conciliació. 

14. Garantir l'equitat en l'accés de les dones als recursos sindicals. 
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EIX 3. PRESÈNCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: MESURES PER GARANTIR LA PARITAT I LA VISIBILITAT DE LES DONES AL 

SINDICAT 

1. Per renovar els òrgans de direcció amb més dones cal fer el treball des de la base i en 

les candidatures de les EESS. 

2. Garantir la proporcionalitat de dones a les meses de negociació en l'àmbit d'empresa 

garantint un mínim d'una dona a cada mesa. 

3. Avançar en la paritat dels òrgans de direcció i representació i reformar els estatuts i els 

procediments interns per garantir-ne la seva aplicació. 

4. Que les candidatures de CCOO a les EESS reflecteixin la diversitat del centre de 

treball, avancin en la paritat i en fer llistes cremallera on sigui possible. 

5. Si el secretari general és home, que la portaveu o càrrec similar sigui dona i a l'inrevés. 

6. Participació de les secretaries de la dona en les jornades d'acollida de delegats i 

delegades. 

7. En els actes que organitza i participa el sindicat visibilitzar les dones del sindicat.  

8. Cal que hi hagi presència activa de dones en l'assessorament, equips d'extensió sindical, 

acollida a l'afiliació… 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: FORMACIÓ PER A LA IGUALTAT 

9. Que a la formació sindical bàsica per a delegats i delegades hi hagi un mòdul específic 

de gènere. 

10. Revisar els continguts de formació sindical amb perspectiva de gènere. 

11. En la cooperació sindical internacional contribuir a l'empoderament de dones 

sindicalistes d'altres països. 

12. Cal recuperar en la memòria històrica el paper de les dones sindicalistes que han estat 

referents en la tasca sindical. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: POTENCIAR ELS ÀMBITS D’IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE AL 

SINDICAT 

13. Limitació de mandats. Acotar a dos i regular als estatuts els criteris d'excepcionalitat 

d'un tercer mandat. 

14. Impulsar la renovació de responsabilitats per facilitar la presència de dones.  

15. Facilitar la dedicació parcial i altres fórmules de col·laboració perquè es combini el 

treball a l'empresa i en el sindicat. 

16. Impulsar mesures d'acció positiva per incentivar la presència de dones en 

responsabilitats i àmbits on estan infrarepresentades. 

17. Elaborar plans de treball específics per incorporar dones a llocs de direcció en sectors 

amb molta afiliació femenina. 

18. Elaborar un pla de treball específic per augmentar l'afiliació de dones i de delegades 

sindicals. 

19. Plans d'acollida i acompanyament específics per a les dones delegades. 

20. Consolidar el comitè de dones de la CONC i valorar la seva extensió a les 

organitzacions.  
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CONCLUSIONS 
EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 

Els plans d’igualtat, la reducció de la bretxa salarial, la lluita contra l’assetjament i a violència 

de gènere i la conciliació dels temps dels treballs ha situar-se entre les nostres prioritats 

sindicals. 

Per això ens cal concretar una estratègia confederal i criteris comuns per a la negociació 

col·lectiva i l’acció sindical, fer-ne el seguiment i avaluar-ne els resultats. 

Una estratègia confederal que passa per l’exigència de la generalització dels plans d’igualtat  

a totes les empreses, a situar-los com a condició en la contractació pública i privada, en fer-ne el 

seguiment i denunciar el seu incompliment. 

Aquesta aposta per a feminitzar el sindicat, la NC i  l’acció sindical ha d’anar acompanyada de 

la formació necessària pels quadres sindicals i els delegats i delegades, per a la incorporació 

de dones en les meses de negociació fins arribar a la paritat i per a la difusió de les 

reivindicacions i experiències positives per a donar-li visibilitat. 

L’acció sindical en l’empresa i en el sector reclamant els drets laborals ha d’anar acompanyada 

d’un impuls en la reclamació de la millora de drets socials amb una forta presencia de CCOO en 

la mobilització i la concertació social. 

EIX 2 PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 

Per potenciar la participació i facilitar la conciliació hem d’evolucionar cap a una organització 

que potencií els equips de treball i faciliti el treball per projectes per a desenvolupar els plans 

de treball acordats i compartits per l’organització. Una estructura més col·laborativa que obri la 

participació i l’aportació de sabers al projecte comú de més sindicalistes. 

La resposta als reptes i a les necessitats i demandes dels afiliats i afiliades i del conjunt dels 

treballadors és responsabilitat de tota la organització que ha de millorar la seva eficàcia sense 

sobre carregar les tasques dels i les sindicalistes. No es tracta de treballar més sinó de treballar 

diferent. 

També és important millorar la gestió del temps, selecciona bé el tipus de reunió i la 

metodologia de treball a utilitzar segons els objectius platejats que han de ser coneguts 

prèviament per tots totes les persones convocades. Utilitzar les noves tecnologies per elaborar 

documents de manera col·laborativa, realitzar videoconferències i planificar el treball de 

manera diferent permet reduir el nombre de reunions presencials i obrir la participació. 

Però cal que la paritat sigui present en la organització del treball, en la gestió dels recursos, en 

la composició dels equips, perquè la participació i la conciliació ha de ser cos de tots i totes
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EIX 3 PRESENCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 

Entenem que cal visibilitzar la paritat en tots els àmbits sindicals i de comunicació interna i 

externa, en l’acció sindical a les empreses i també en les comunicacions públiques. 

La paritat és un objectiu principal per al sindicat. Però la paritat no és només un número o una 

quota. És un estil de fer sindicalisme, noves maneres de treballar i relacionar-se i passa per 

vèncer resistències. 

Aquest canvi s’ha de fer de forma dual: de dalt a baix i de baix a dalt i cal planificar-lo i 

sistematitzar-lo. 

Per fer això, la formació de gènere i les jornades de benvinguda són instruments bàsics per a 

desenvolupar elements concrets: com l’ús del llenguatge, la visibilització de les dones, per donar 

eines concretes per desenvolupar l’acció sindical. Per això, la Secretaria de la Dona ha de 

participar activament en el disseny dels continguts. 

Paral·lelament cal reforçar i visibilitzar el Comitè de Dones de la CONC i dotar-lo de recursos 

perquè el seu funcionament no suposi un sobreesforç per les dones o per l’organització. 

Per últim, cal reivindicar el llegat femení de les dones de CCOO. I, en aquest sentit, refermar el 

paper de l’Arxiu Històric de la CONC. 
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EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 
LINIA ESTRATÈGICA 1: PROPOSTES PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT: 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

1.- Tenir un registre dels plans d’igualtat de 
les empreses i fer-ne seguiment i avaluació 
de l’aplicació 

Oportunitat: 

 L’avaluació ens permetrà concretar 
prioritats, línies de treball, 
desenvolupament d’altres propostes 

 Aprofitar canals oficials ja existents. 

 Control dels protocols d’assetjament 
sexual.  

 Fer un registre propi al sindicat.  

 Introduir en els convenis la obligació 
de registrar els Plans. També recollir-
la com a criteri en la Negociació 
Col·lectiva. en els Acords 
Interconfederals.  

 Formar als delegats i delegades en 
plans d'igualtat.  

   

Dificultats: 
La Llei no obliga als registres dels Plans 
d’igualtat. 

2.- Negociació col·lectiva: incloure la figura 
de responsable d’igualtat a les empreses (llei 
d’igualtat) 

Oportunitat: 

 Per incorporar dones a les meses de 
negociació. 

 Donar visibilitat al concepte d'igualtat en 
les empreses, impregnar la NC. 

 Assegurar interlocució amb formació a les 
negociacions amb les empreses: convenis i 
Plans d'Igualtat. 

 Formació específica i transversal en 
igualtat de gènere per a les persones 
de CCOO que estiguin a les meses de 
negociació. 

 Canvi de nomenclatura en els convenis 
per evitar el llenguatge sexista. 

 Incloure la obligació d’aquesta figura 
en el Convens Col·lectius.  

   

Dificultat: 
Manca de verdadera voluntat 

3.- Que les empreses que contracti 
l’administració hagin de tenir pla d’igualtat 
obligatori 

Oportunitat: 
Per fer avançar els plans d’igualtat i 
estendreu a totes les subcontractes. 

 Obrir espais de concertació amb les 
administracions i concretar-ho en la NC 

 Reforçar la coordinació del l’acció 
sindical en les diferents empreses que 
coincideixen en un mateix centre de 
treball. 

 Negociació de plans d’igualtat  

   
Dificultats: 
Molt depenent de la voluntat política del 
govern de torn.  

4.- intervenir perquè les carreres 
professionals siguin amb criteris objectius i no 
arbitraris 

Oportunitat 
Aprofitar que tenim criteris interconfederals 
de negociació col:lectiva. 
Reduir la bretxa salarial Establir criteris confederals de 

Negociació Col·lectiva 
   

Dificultat 
No sempre hi ha delegats i delegades amb 
la formació i la sensibilitat a les meses de 
negociació.  
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EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 
LINIA ESTRATÈGICA 1: PROPOSTES PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT: 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

5.- S’ha de lluitar perquè les mesures de 
conciliació no comportin pèrdua salarial 

Oportunitat: 

 Implantació CCOO 

 Lluita contra la bretxa salarial. 

 Vida laboral més continuada per a les 
dones.  

 Continuar amb la lluita per la millora 
dels serveis públics. 

 Enfocament de les mesures de 
conciliació des de la corresponsabilitat  

 Negocià per complementar d’alguna 
manera la reducció de jornada per 
cura..  

   
Dificultat 

 Cost econòmic* 

 No hi ha prou centres d'educació infantil 
ni centres per a persones depenents , 
serveis públics empobrits.  

6.- Per combatre la bretxa cal incidir tant en 
els salaris com en les categories/promoció 
professional. 

Dificultat: 
La distribució per categories 

 Eliminar les categories i parlar de 
grups professionals. 

 La obligació legal serà un bon 
instrument per fer-ho.  

 Negociar Plans d'igualtat. 

 Pla específic per tenir més dones 
delegades al sindicat.  

 Formació en clau de gènere.  

 Introduir la transversalitat de gènere a 
totes les nostres accions. 

   

7.- Cal tenir en compte la segregació 
horitzontal quan parlem de bretxa 

 
 

    

8.- En el sector públic cal trencar rols i 
funcions masculinitzades i feminitzades 

Dificultats: 
Resistència cultural, no superació dels rols 
de gènere a la societat.  

 Un pla d'Igualtat, tant al sector públic 
com privat.  

 Mesures d'acció positiva.  

   

9.- Revisar en clau de gènere les propostes 
en matèria de pensions i jubilació anticipada 

Oportunitat: 
Lluitar contra la bretxa salarial.  
  Diàleg social 

 Acció Sindical  
   

Dificultats:  
Els acords tancats no sempre es poden 
reobrir 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 
LINIA ESTRATÈGICA 1: PROPOSTES PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT: 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

10.- Cal reclamar polítiques públiques de 
reforç de l’estat del benestar que permetin 
fer compatible el temps de treball i de vida 

Oportunitat: 
Deslliurar a les dones de carregar amb la 
responsabilitat del treballs de cura.  
Aconseguir la Corresponsabilitat de la 
societat amb els treballs de cura.  

 Acció Sindical.  

 Pressió als partits polítics que ens 
escolten.  

 

   

Dificultats: 
Empobriment del benestar social amb la 
"crisi". Polítiques de retallades 

11.- Elaborar propostes per actuar contra la 
precarietat i especialment en els sectors 
feminitzats 

Oportunitat: 
Lluita contra la precarietat i per la justícia 
social. 

 Empoderament comités 

 Increment SMI 

 Potenciar diàleg social 

 Control encademanemt contractes. 

   
Dificultat: 
Poc valor social dels treballs feminitzats 

12.- Fer una anàlisi de la bretxa salarial en 
els diferents sectors 

Oportunitat: 
Lluita contra la bretxa salarial  Universlització PIO’s 

 Enquestes salarials a les empreses. 

 Impuls a l’observatori tripartit de NC 

   
Dificultats:  
Els complements salarials poc transparents i 
la falta de representació legal 

13.- Cal valoritzar els treballs de cura que 
estan feminitzats 

Oportunitats: 
Forma part de la lluita contra la retallada 
de drets. 

 Reduir la bretxa salarial 

 Bonificar els permisos quan els agafen 
els homes. 

 Serveis socials gratuïts i de qualitat 

 Evitar que disminueixin les cotitzacions 
pels permisos de conciliació. 

   Dificultat:  
Retallades de l’estat del ben estar i 
retallades de drets amb una concepció 
patriarcal de la societat. 

14.- Cal prioritzar sindicalment la millora de 
les condicions laborals més enllà del salari 

Oportunitats:  
Lluita contra la reforma laboral 
 

 Fer contractacions per suplir les 
reduccions de jornada. 

 NC hauria d’abordar com fer les 
concrecions horàries de les reduccions 
de jornada. 

 Controlar les hores complementàries i 
la temporalitat 

 Incrementar el salari mínim 

   
Dificultats:  
Els salaris són massa baixos. Està extesa la 
mentalitat de prolongació de les jornades. 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 
LINIA ESTRATÈGICA 1: PROPOSTES PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT: 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

15.- Detectar en els convenis els 
complements, categories i plusos que 
produeixen bretxa salarial i eliminar-los 

Oportunitat 

 Eliminar bretxa salarial  

 Estudi i millor coneixement dels plusos 

 En comptes eliminar plusos 
generalitzar-los. 

 Més dones a les meses negociadores. 

 Creació de comissions d’avaluació de 
llocs de treball 

 Establir criteris confederals  

 Cal treure de l’enunciat categories i 
referir-se a grup professional. 

   
Dificultats:  

 Poca formació i sensibilitat de delegats i 
delegades.  

 Fan falta més dones a les meses de 
negociació. . 

16.- Fer formació sindical sobre bretxa 
salarial a tot el sindicat 

Oportunitats:  

 Existència EFOSI i persones preparades 

 Aconseguir que la igualtat sigui el nostra 
segell i s’integri en tot el que fem.  

 Increment les aportacions de les 
organitzacions a l’EFOSI 

 Formació obligatòria pels quadres 
sindicals. 

 Formació específica negociació en 
temes de bretxa per a les persones 
que estan en meses de  

   
Dificultats:  
Econòmica, manca de sensibilitat. 
La formació en igualtat es voluntària i no 
obigatòria 

17.- Fer formació sindical en igualtat de 
gènere a les persones que estan en meses 
negociadores i a quadres sindicals 

Oportunitats:  
Més qualitat de formadors i formadores i 
del material editat.  

 Increment les aportacions de les 
organitzacions a l’EFOSI 

 Introduir en els estatuts la 
obligatorietat de que els quadres 
estiguin formats en gènere. 

 Introduir la formació en gènere dintre 
del bloc de formació bàsica per als 
nous delegats i delegades, inclòs el 
tema del llenguatge no excloent 

   
Dificultats:  
econòmica 
 

18.- Que la formació que es fa a les 
empreses en igualtat sigui per a tota la 
plantilla 

Oportunitats:  
sensibilització i formació general 

 Que als plans de formació de les 
empreses s’inclogui formació en 
igualtat de gènere. 

 Prèvia negociació d’un pla d’igualtat 
sigui necessari fer una formació sobre 
el tema. 

 

   Dificultats:  
No existeix valoració objectiva de tenir 
competències en matèria de gènere.  
 



 

 
  

29 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 
LINIA ESTRATÈGICA 1: PROPOSTES PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT: 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

19.- Fer un recull de bones pràctiques 
sindicals en qüestions d’igualtat de gènere 

Oportunitat: 
Coneixement per negociar millor. 
Secretaries de la Dona, conferències 
específiques. 
.  

 Crear la figura responsable 
d’analitzar que inclouen convenis I 
pactes d’empresa en relació a la 
igualtat, de recopilar bones practiques 
i maneres i de com fer front des de 
l’acció sindical a la discriminació de 
gènere. 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 

LINIA ESTRATÈGICA 2: PER LLUITAR CONTRA L’ASSETJAMENT I LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

20.- Prioritzar la lluita contra l'assetjament 
sexual i per raó de sexe a la feina i ser 
contundents amb les actuacions contra la 
violència masclista 

Oportunitat: 
Ha de ser una prioritat del sindicat 

 Campanya de sensibilització per a 
fer-ho visible. 

 Introduir la violència per raó de 
gènere en la formació sindical bàsica. 

 Formació en els territoris per enfortir el 
SIAD. 

 Participar en la xarxa pública de 
recursos. 

   

Dificultat: 
Identificar-ho perquè moltes víctimes no 
associen determinades actituds am 
violència. 

21.- Elaborar un registre dels protocols 
contra l'assetjament sexual i per raó de sexe 
a les empreses per fer-ne el seguiment 

Oportunitats: 
Protocol tipus acordat amb el Consell de 
Relacions Laborals 

 Impuls de la negociació de protocols.  

 Denúncies sistemàtiques a aquelles 
empreses que no s'avinguin a 
negociar-los.  

 Incloure'ls en el registre de CCOO de 
Plans d'Igualtat.  

 Com a criteri de negociació col·lectiva, 
annexar-los als corresponents convenis.  

   

Dificultats 
Poca formació i coneixement dels delegats i 
delegades 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 1 ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE 

LINIA ESTRATÈGICA 3: PER MILLORAR LA CONCILIACIÓ I EL TEMPS DE TREBALL: 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

22.- Fer seguiment a tots els convenis de 
l'existència de mesures de conciliació 

 
Pactar canvis d’horari com a alternativa 
a la reducció de jornada i de sou. 

   

23.- Permís de paternitat obligatori i 
ampliar-lo fins a 1 mes de durada 
(desplegament de la llei d’igualtat) 

 Fer Campanya de sensibilització.    

24.- Ampliació del permís de maternitat i 
paternitat i que ambdós siguin obligatoris 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 2 PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 
LINIA ESTRATÈGICA 1: FORMES DE REUNIÓ I COMUNICACIÓ PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ EN CLAU DE GÈNERE 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

1.- Utilitzar les noves tecnologies per 
guanyar temps i facilitar la participació 
(videoconferències, participació on line, etc). 
 

Oportunitats: estalvi en recursos i temps, més 
participació. 
No pot substituir l’atenció directa i l’acció 
sindical amb delegats/des i afiliats/des 

 Impulsar-ho des de les federacions i 
els territoris. 

 Adequar i habilitar sales i 
ordinadors. 

 Dissenyar una pastilla formativa de 
fàcil accés. 

 
 

   

Dificultats: necessitats tècniques ,formatives, 
econòmiques i organitzatives això sempre 
que sigui treball intern. 

2.- Fer un grup de treball que proposi un 
codi de bones pràctiques en l'ús racional 
del temps en el sindicat. 

Oportunitats: racionalització del temps, grup 
que sigui paritari. El grup haurà de fer 
valoració per reduir la duplicitat de reunions. 

Elaborar un codi de bones pràctiques 
per a discutir en el proper congrés i 
recollir-ho en els estatuts. 

   

Dificultats: posar-se d’acord objectivament 
sobre l’ús racional del temps ja que cadascú 
té realitats personals distintes. 

3.- Dotar el sindicat d'eines per facilitar la 
participació no presencial, a distància i fer 
formació en el seu ús. 
 

Oportunitats: estalvi en recursos i temps, més 
participació. 
No pot substituir l’atenció directa i l’acció 
sindical amb delegats/des i afiliats/des 

 Impulsar-ho des de les federacions i 
els territoris. 

 Adequar i habilitar sales i 
ordinadors. 

 Dissenyar una pastilla formativa de 
fàcil accés. 

 
 

   

Dificultats: necessitats tècniques ,formatives, 
econòmiques i organitzatives això sempre 
que sigui treball intern. 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 2 PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN CLAU DE GÈNERE 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

4. - Prioritzar el treball en equips i per 
projectes. 
 

Oportunitats: transversalitat, estalvi en temps 
i rrhh, més participació. 
 

Debatre i aprovar en el congrés un 
model d’organització que ho faciliti. 

   

Dificultats: bona organització, voluntat per 
part de tothom en treballar en equip. 
Exigència en el compliment dels objectius 
marcats. 

5.- Cal incorporar la transversalitat de 
gènere a totes les àrees de treball. 
 

Oportunitats: reforçar que la transversalitat 
es pugui donar de forma natural.  

 Impuls de federacions, territoris i 
CONC 

 Tendir a la paritat en les diferents 
àrees de treball. 

 Difondre les bones pràctiques  

   

Dificultats: difícil que sigui en totes les àrees 
de treball ja que no hi ha paritat en totes 
elles. 

6.- El sindicat ha d'evolucionar cap a una 
estructura més horitzontal i més 
col·laborativa. 
 

Oportunitats: Ampliar la participació a més 
persones. 

Impuls des de tota la organització 
concretant els canvis a fer. 

   

Dificultat: Major compromís de participació 
perquè s’ha de canviar la organització del 
treball. 

7.- S'ha de canviar el presentisme i 
l'extensió d'horaris de sindicalistes per 
sistema. 

Oportunitats: estalvi en recursos i temps, més 
participació i flexibilitat. S’ha de concretar a cada organització 

que n’és la responsable de donar 
resposta a totes les necessitats. Això és 
un treball d’equip.  

   

Dificultats: les sindicalistes han de tenir 
present les necessitats horàries dels 
treballadors i treballadores ( Ex: eess, TLC, 
Inspecció, reunions amb empreses...) 

8.- Generalitzar els plans de treball, amb 
objectius concrets i avaluació periòdica. 
Identificant responsabilitats, marcant 
prioritats, analitzant càrregues de treball i 
dotant de recursos suficients. 
 

Tot oportunitats cap dificultat. Impuls des de tota la organització 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 2 PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PER MILLORAR LA PARTICIPACIÓ EN CLAU DE GÈNERE 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

9.- Cal revisar els horaris i la durada de les 
reunions per facilitar la participació. 
 

Oportunitat: facilita la participació en l’àmbit 
intern del sindicat, gestió del temps i estalvi 
en recursos i millorar la cobertura de totes les 
tasques del sindicat (Concentracions, actes, 
assessorament, formació...). 

 Impulsar des de tota la organització 

 Concretar en cada convocatòria els 
objectius de la reunió. 

 

   

Dificultat: voluntat i compromís per trencar 
determinades inèrcies part de tothom, 
principalment de l’òrgan convocant. 

10.- Cal fer menys reunions presencials i 
que siguin més curtes, amb hora d'inici i 
final i durada dels punts a tractar. 

Oportunitat: estalvi en recursos i temps. 
Utilitzar metodologies diferents en funció dels 
objectius de la reunió  

 Potenciar el treball en equip. 

 Concretar com a de ser la reunió 
segons els seu objectiu. 

 Concretar les feines prèvies en la 
mateixa convocatòria. 

 Distribuir tasques per evitar 
acumulació en les mateixes persones.  

 

   

Dificultat: compromís de puntualitat en l´inici i 
final de les reunions i necessitat de treball 
previ per guanyar en eficàcia.  

11.- Cal canviar els horaris de les reunions i 
millorar l'eficiència en la gestió del temps 
 

Oportunitat: millorar eficàcia en gestió de 
temps, estalvi de temps. Respectar l’hora 
d’inici i de final de les reunions.  

 Elaborar un codi de bones 
practiques. 

 Convocar les reunions amb temps i 
amb el material necessari. 

 Utilitzar la videoconferència. 

 Utilitzar les noves tecnologies per a 
elaborar documents col·laboratius. 

   

12.- Cal fer compatible racionalitzar els 
horaris dels i les sindicalistes amb l'atenció 
a l'afiliació a les hores que ho necessiten. 
 

Oportunitat: millorar la organització del 
treball i facilitar la conciliació dels i les 
sindicalistes.  Formació en gestió del temps 

 Limitació de mandats i rotació de 
persones en les tasques. 

   

Dificultat: no podem desatendre les urgències 
dels treballadors i treballadores. I hi ha 
d’haver certa disponibilitat dels i les 
sindicalistes. 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 2 PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PER MILLORAR LA PARTICIPACIÓ EN CLAU DE GÈNERE 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

13.- Procurar sempre que sigui possible que 
els horaris de les reunions siguin 
compatibles amb la conciliació. 
 

Oportunitat: facilitar la conciliació  Codi de bones pràctiques de les 
reunions concretant metodologia: 
reunions amb objectius concrets, ordre 
del dia definit i temporitzats per 
punts, complir amb l’horari i retorn 
del treball fet. 

 Reduir les reunions presencials 

   

14.- Garantir l'equitat en l'accés de les 
dones als recursos sindicals. 
 

Oportunitat: garantir igualtat de gènere. 
Control de recursos. 
 

 Diagnosi de la situació. 

 Establir criteris per l’ús dels recursos. 

 Anàlisi de l’ús de les hores sindicals i 
de la distribució dels alliberament.. 

   

Dificultat: concepte cultural ha canviar 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 3 PRESENCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 
LINIA ESTRATÈGICA 1: MESURES PER A GARANTIR LA PARITAT I LA VISIBILITAT DE LES DONES AL SINDICAT 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

1.- Per renovar els òrgans de direcció amb 
més dones cal fer el treball des de la base i 
en les candidatures de les EESS. 
 

Oportunitat: començar en el centre de 
treball 

 Ha de ser prioritari escollir a dones 
com a delegades i delegades LOLS. 

 Preparar les EESS amb temps suficient 
amb assemblees en els centres de 
treball i amb l’afiliació a l’empresa. 

   

Dificultats: els treballs de direcció es 
presenten com de total dedicació i això 
dificulta la conciliació. 

2.- Garantir la proporcionalitat de dones a 
les meses de negociació en l'àmbit d'empresa 
garantint un mínim d'una dona a cada mesa 

Oportunitats aprofundir en la negociació 
col·lectiva. 

En els àmbits superior de la negociació 
col·lectiva i qualsevol altre àmbit de 
negociació amb la patronal constitució 
de meses peritaries (60/40) i 
proporcionals en sectors molt feminitzats.  
 

   

Dificultat: es compta amb poques dones i hi 
ha el risc de que siguin sempre les mateixes 
que estiguin a totes les taules. 

3.- Avançar en la paritat dels òrgans de 
direcció i representació i reformar els estatuts 
i els procediments interns per garantir-ne la 
seva aplicació 

Oportunitats:  
Per assolir la paritat en tots els òrgans de 
direcció del sindicat. 

Mesura per a aplicar-la immediatament.     

Dificultats:  
Per renovar els òrgans de direcció amb més 
dones cal organitzar millor els temps de 
reunions 

4.- Que les candidatures de CCOO a les 
EESS reflecteixin la diversitat del centre de 
treball, avancin en la paritat i en fer llistes 
cremallera on sigui possible 

Oportunitats: 
Incorporació de dones en l’activitat sindical. 

S’ha d’implementar la discriminació 
positiva. 

   

Dificultats: 
Les llistes de les EESS han de recollir la 
diversitat als centres de treball però 
l’afiliació també.  

5.- Si el secretari general és home, que la 
portaveu o càrrec similar sigui dona i a 
l'inrevés 

Oportunitat: 
Per donar més visibilitat al principi de 
paritat. 

Modificar la manera d’escollir les 
Comissions executives. 

   

6.- Participació de les secretaries de la dona 
en les jornades d'acollida de delegats i 
delegades 
 
 

 Elaborar els continguts    
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 3 PRESENCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 
LINIA ESTRATÈGICA 1: MESURES PER A GARANTIR LA PARITAT I LA VISIBILITAT DE LES DONES AL SINDICAT 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

7.- En els actes que organitza i participa el 
sindicat visibilitzar les dones del sindicat 

Oportunitats: Visibilitat de les dones i de la 
tasca que realitzem en tots els actes que son 
molts. 

Incorporar-ho en les criteris a l’hora de 
organitzar actes. Fer el seguiment de les 
secretaries d’organització. 

   

Dificultat: 
No pot ser només un acte estètic. 

8.- Cal que hi hagi presència activa de dones 
en l'assessorament, equips d'extensió sindical, 
acollida a l'afiliació 

Oportunitats: 
Engrandir la cohesió interna i introduir noves 
formes de relació entre homes i dones del 
sindicat. Més coherència entre el que fem i 
el que diem. 

 Elaborar un mapa de situació. 

 Creació de una comissió que faci el 
seguiment, que ofereixi formació i 
tutoria i concreti el procediment 
d’incorporació de dones en aquests 
equips.  

   

Dificultats: 
Una certa resistència en els espais o 
responsabilitats encara poc feminitzades. 
Distribució de les hores sindicals. 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

EIX 3 PRESENCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL 
LINIA ESTRATÈGICA 2: FORMACIÓ PER A LA IGUALTAT 

PROPOSTA OPORTUNITAT/DIFICULTATS INSTRUMENTS APLICACIÓ 

   CURT MIG LLARG 

9.- Que a la formació sindical bàsica per a 
delegats i delegades hi hagi un mòdul 
específic de gènere 

Oportunitats: 
No només pels delegats i delegades sinó 
també pel conjunt de l’afiliació. 
Fer visible les possibilitats d’acció sindical: 
protocols, llei d’igualtat,.. 

 Adreçar la formació a tot l’actiu 
sindical. 

 I incidir especialment en el col·lectiu de 
gent jove. 

 Formar en conciliació i altres matèries 
d’igualtat. I fer-ne un valor singular i 
tret diferencial de CCOO 

 Mòdul específic de formació 

   

Dificultats: 
l’accés a la formació (sempre ha estat 
limitada i ara més) 
 

10.- Revisar els continguts de formació 
sindical amb perspectiva de gènere 

Oportunitats: 
Per implicar a més dones 

 Aprofitar propis cursos que tenim 

 Incloure temes de conciliació a la  
formació de formadors/es. 

 En els cursos de tècniques de 
negociació i negociació col·lectiva 
incloure estratègies i propostes amb 
perspectiva de gènere 

   

Dificultats: 
Cal formar als formadors i formadores i 
adequar els mòduls  

11.- En la cooperació sindical internacional 
contribuir a l'empoderament de dones 
sindicalistes d'altres països 

Oportunitats: 
Empoderar les dones també del nostre 
sindicat. 
  

 Pla de treball de cooperació 

 Formació només per a dones de com 
parlar en públic i estratègies de 
negociació. 

   

Dificultats: 
Diversitat de les organitzacions sindicals 
europees. 

12.- Cal recuperar en la memòria històrica el 
paper de les dones sindicalistes que han estat 
referents en la tasca sindical 

Oportunitats:  
Possibilitat de difondre el nostre llegat i 
donar a conèixer el paper de les dones en 
fer d’aquest sindicat la primera força 
sindical. 
Defensar aquesta feina feta com a memòria 
històrica i com a valor de futur. 
Millorar la imatge de les dones 

 Difusió de vídeos i pel·lícules 

 Tallers i xerrades 

 Exposicions 

 Lluitar per noms de fundacions, carrers, 
etc de dones del sindicat 

 Paper actiu de l’arxiu històric. 

 Aprofitar les publicacions periòdiques  

   

Dificultats: 
Manca de informació centralitzada. 
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13.- Limitació de mandats. Acotar a dos i 
regular als estatuts els criteris 
d'excepcionalitat d'un tercer mandat. 

Oportunitats: 
Permet incorporar nous actius sindicals 
dones i joves, regenerar quadres i canviar 
dinàmiques  
Dificultat: 
Limitar els mandats pot fer perdre la feina 
acumulada, per tant, imprescindible treball 
per equip i per àrees de manera horitzontal 

    

14.- Impulsar la renovació de 
responsabilitats per facilitar la presència de 
dones 

Oportunitats:  
Permet potenciar el treball en equip. 

Prioritzar discriminació positiva fins 
assolir la paritat. 

   

 Dificultats: 
Poden haver certes reticències a abandonar 
responsabilitats.  

15.- Facilitar la dedicació parcial i altres 
fórmules de col·laboració perquè es combini 
el treball a l'empresa i en el sindicat 

Oportunitats: 
Reforçar el sindicat en els centres de treball 
amb presencia forta de sindicalistes. 

 Limitar temps reunions i repartir més el 
treball sindical. Per tant afavorir 
conciliació de totes les dones i homes. 

 implicar dones en el repartiment del 
treball sindical 

 Reforçar equips de treball i treballar 
per projectes.. 

   

Dificultats: 
La creença en el presencialisme i la 
disponibilitat absoluta fa difícil exercir una 
responsabilitat amb dedicació parcial.   

16.- Impulsar mesures d'acció positiva per 
incentivar la presència de dones en 
responsabilitats i àmbits on estan 
infrarepresentades 

Oportunitats:  
Acabar amb la divisió sexual de les 
responsabilitats internes del sindicat.  

 Polítiques de corresponsabilitat i plans 
d’igualtat. 

 Paritat en els orgues de direcció i en 
la distribució de responsabilitats entre 
la secretaria organització i acció 
sindical  

   

17.- Elaborar plans de treball específics per 
incorporar dones a llocs de direcció en 
sectors amb molta afiliació femenina 

Oportunitat: 
És un instruments per assolir les propostes de 
la línia 1 

Aquesta proposta és u instrument 
emmarcada en la línia 1 
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18.- Elaborar un pla de treball específic per 
augmentar l'afiliació de dones i de delegades 
sindicals 

Oportunitat: 
És un instruments per assolir les propostes de 
la línia 1 

Aquesta proposta és u instrument 
emmarcada en la línia 1 

   

19.- Plans d'acollida i acompanyament 
específics per a les dones delegades 

Oportunitat: 
És un instruments per assolir les propostes de 
la línia 1 

Aquesta proposta és u instrument 
emmarcada en la línia 1 

   

20.- Consolidar el comitè de dones de la 
CONC i valorar la seva extensió a les 
organitzacions 

Oportunitats:  
El comitè de dones ha estat una oportunitat 
la seva consolidació ens permetrà avançar  

 Incloure el comitè de dones als estatuts 
i regular la seva composició. 

 Difondre el seus debat a l’intern del 
sindicat. 

 Ampliar la participació del comitè de 
dones. 
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Conferència de dones i homes de CCOO de Catalunya  

FEMINITZANT EL SINDICAT   
3 de Març de 2016 

 

 
 

Objectius de la conferència: 

 

 Analitzar l’evolució de la organització des de la primera conferència 

(valoració qualitativa que parteix dels punts i compromisos aprovats fa 25 

anys) 

 Dibuixar les línies estratègiques de futur (treball del Comitè de Dones i ASO) 

 Concretar propostes pel XI Congrés CONC (opinions i propostes de l’ASO, 

treball del comitè de Dones i dels debats i concrecions de la conferència) 

Objectius de participació: 

 

 Implicar al conjunt del sindicat i a les seves estructures en el debat i 

desenvolupament de la conferència. 

 Oferir diferents espais de participació al conjunt de l’afiliació. 

 Promoure el debat en els diferents òrgans de direcció. 

 Involucrar a les seccions sindicals i els sindicats intercomarcals de forma 

expressa en el debat i en la implementació de propostes concretes. 

Instruments: 

 Disseny de la metodologia de treball. 

 Reglament de la conferència (inclou elecció participants, mètode de debat i 

desenvolupament conferència 3 de març) 

 Documents o línies de debat. 

 Enquesta a l’afiliació. 

 Pla de Comunicació (intern i extern) 

Calendari: 

 Fins el 15 de gener: Elaboració instruments. 
 

 21/1:   Aprovació Reglament Comitè Confederal Conc. 
 

 Del 25/1 al 25/2:  Reunions òrgans de direcció i assemblees 
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o Elecció de les delegacions organitzacions 
o Discussió eixos temàtics 
o Suggeriment d’òrgans de direcció ampliats 

(consells o comités) amb participació SSE i 
altres formules participació ampliada 

 

 Del 25/1 al 17/2:  Enquesta a l’afiliació. 
 

 25/2 al 29/2:   Recollida d’aportacions i preparació de la 
conferència.  
 

 3/3:    Acte cloenda de la conferència 
METODOLOGIA  

 

 

Continguts del Debat: 

 

El debat del procés de la Conferencia es desenvoluparà en 3 eixos atenent a les 

propostes prioritzades a l’ASO i de les reflexions col·lectives i treballs del Comitè de 

Dones. 

 

1.  Acció i Prioritats sindicals en clau de gènere 
 

 Bretxa Salarial 
 Polítiques i plans d’igualtat 

 Lluita contra les violències masclistes. 
 

2. Participació i  conciliació: 
 

 Temps de treball i temps de vida 

 Horaris 
 Corresponsabilitat 
 Participació presencial i no presencial 
 Formes de Treball (treball en equip i per projectes) 

 

3.  Presència de les dones al sindicat i al centre de treball 
 

 Òrgans de Direcció i estructura sindical 
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 Representació al centre de treball:  
o Composició candidatures EESS 
o Funcionament quotidià i pràctiques SSE 

 Meses de Negociació, participació i representació institucional 
 Visualització externa i interna del sindicat en clau de gènere 

 

 

Procés de Debat:  

 

Es farà a través de 2 vies, a través del debat presencial i d’una enquesta preparada a 

tal efecte 

 

 Enquesta: 
 

 Elaboració una enquesta tipus “ASO” amb propostes concretes, 
agrupades en els 3 eixos de debat 

 Participació oberta a tota l’afiliació 
 Contestació via telemàtica (i presencial si s’escau) 
 

 Debat Presencial: 
 

 Debat ampli al conjunt de l’estructura sindical. Màxims òrgans de 
direcció del sindicat (consells i comitès federacions i unions, Comitè 
Confederal CONC, altres) que inclou la proposta d’ampliar a seccions 
sindicals i sectors.  

 Concretar compromisos amb els objectius de la conferència. Anàlisi 
de la situació de cada organització i aprovació de propostes 
d’implementació en cadascun dels eixos de debat.  

 Escollir delegacions per a l’acte de cloenda de la conferència del dia 3 
de març. 

COMPOSICIÓ CONFERÈNCIA:   

 

 330 integrants  
 

 280 provinents de l’estructura federativa i territorial. 
 

o Les delegacions tindran número parells per garantir la paritat en 
la seva composició 

o Les federacions garantiran la presència de les SSE en les seves 
delegacions. Es buscarà que la paritat també hi sigui present en 
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la representació de les SSE 
o L’afiliació del Barcelonès (47 membres) està incorporada a les 

federacions. Aquestes han de garantir que la presència sigui 
efectiva en els termes indicats. 

o Les delegacions de les unions incorporaran els seus òrgans de 
direcció, els sindicats intercormarcals i l’expressió comarcal 
diversa existent.  

 

 30 provinents de la quota lliure. Aquest apartat inclou la participació de 
la CECONC i persones del CN escollides al X Congrés a través del 
contingent. La proposta será formulada per la CECONC. 
 

 20 provinent d’entitats, moviment feminista i personalitats d’interès, a 
proposta del comité de dones de la CONC. Podria ser ampliat a 10 
persones més. 

 
 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FEDERACIÓ O UNIÓ AFILIATS PARTICIPANTS
AFILIACIÓ 

BARCELONÈS

PART. 

BARCELONÈS 
(**)

TOTAL
TOTAL 

PARTICIPANTS *
HOMES DONES

SERVEIS PRIVATS 9817 9,67 10 4312 4,30 4 14 14 7 7

AGROALIMENTÀRIA 5543 5,46 5 807 0,80 1 6 6 3 3

FSC 30011 29,58 30 11372 11,33 12 42 42 21 21

SERVEIS 36589 36,06 36 16533 16,47 16 52 52 26 26

CONSTRUCCIÓ I FUSTA 5523 5,44 5 1385 1,38 1 6 6 3 3

EDUCACIÓ 9429 9,29 9 3039 3,03 3 12 12 6 6

INDÚSTRIA 37266 36,72 37 7211 7,18 7 44 44 22 22

SANITAT 7707 7,60 8 3480 3,47 3 11 10 5 5

ACCIÓ JOVE 178 0,18 1 49 1 2 1 1

Total 142063 140 141 48188 48 47 188 188 94 94

BLLAPAG 27790 27,39 28 28 14 14

VOCCIDENTAL-CATALUNYA CENTRAL 20478 20,18 20 20 10 10

VORMAROS 15171 14,95 14 14 7 7

COMARQUES GIRONINES 10778 10,62 10 10 5 5

TERRES DE LLEIDA 7092 6,99 8 8 4 4

COMARQUES TARRAGONINES 12566 12,38 12 12 6 6

BARCELONÈS (**) 48188 47,49 48 0 0 0

Total 142063 140 140 92 46 46

QUOTA LLIURE  (inclou CE CONC) 30 30

ENTITATS I CONVIDATS EXTERNS 30 20

330
* Han de ser números parells per reforçar la paritat a les delegacions

** Aquests s'han distribuït per federacions
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HORARI:   

8:30 A 9h. Acreditacions.  

A cada persona, delegada a la conferència, se li entregarà una credencial a on i 

constarà el seu nom i l’assignació del grup de debat de la conferència.  

9 a 9:30h Constitució de la mesa i benvinguda per part de la presidenta de la 

mesa. 

La mesa estarà formada per 3 dones i 3 homes més una dona que presidirà la 

conferència. El responsable d’organització en nom del comitè confederal, informarà de 

la composició de la mesa.  

9:30-10h Balanç i valoració de la situació dels darrers 25 anys, des de la 

primera conferència d’homes i dones. 

Es farà una presentació del reptes i propostes acordades en la primera conferència i el 

corresponent balanç a la vagada que es situen els nous reptes, a partir de l’ASO i del 

treball del comitè de dones, per a seguir feminitzant el sindicat. 

10h- 10:30h Presentació del resultat  dels debats i de l’enquesta 

Es presentarà al plenari de la conferència el resultat del debat i de l’enquesta i les línies 

estratègiques, fruit del debat per a cada eix. 

Posteriorment s’explicarà la metodologia de treball dels grups de debat.   

10:30h – 11h pausa 

11 – 13 h. Grups de debat: 

A cada grup de debat hi haurà persones de totes les delegacions. Les persones 

delegades a la conferència s’incorporaran al grup que se’ls hi ha assignat. 

En cada grup de debat s’escollirà una persona per dinamitzar el debat i una persona 

com a relatora dels resultats del treball. 

Cada grup de treball valorarà de cada línia estratègica del seu eix: 

1. L’oportunitat que suposa per a l’organització la proposta,  

2. Les dificultats de la seva aplicació  

3. Les maneres de portar-la a la pràctica. 

Un cop finalitzat el treball les persones escollides com a dinamitzadores i relatores de 

cada crup es trobaran per a recollir els resultats del debat i que finalment la 

conferència votarà.   
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13- 13:30h presentació del resultat del treball del comitè de dones. 

13:30 – 14hPresentació de les conclusions en el plenari de la conferencia i 

votació. La votació es farà a mà alçada. 

14 - 14:30 h Tancament de la conferència per part del Secretari General de 

la CONC 

 



 

 

2.- INTERVENCIONS 

  



 

 

  



 

 
 

De la proporcionalitat a la paritat 

25 anys de la I Conferència d’Homes i Dones de CCOO de Catalunya 
Rosa Sans Amenos 

És ben clar que la lluita del moviment feminista i d’organitzacions com CCOO han fet 

avançar consciència i pràctica, però també és evident que no ha estat suficient per canviar 

una societat basada en la desigualtat entre homes i dones, fonamentada en la divisió sexual 

dels treballs. Aquests apunts no són un resum exhaustiu de tot allò que s’ha fet, que és molt, 

sinó una reflexió de com hem arribat fins avui: com hem anat de la proporcionalitat a la 

paritat.  

Des dels seus orígens, i al llarg de la història contemporània, un dels atributs tradicionals 

del moviment obrer ha estat la masculinització de la seva cultura, de la seva pràctica 

organitzativa i dels seus lideratges. És a dir, la concepció del moviment obrer com una 

realitat formada fonamentalment per homes i, per això, orientat cap a les 

reivindicacions dels barons, deixant sovint en un segon ordre les reivindicacions de les 

dones treballadores, que vivien una realitat material de discriminació de gènere 

específica en el món del treball. 

Aquestes qüestions dificulten les relacions de les dones amb el moviment sindical i, fins i 

tot, la seva incorporació. Això no vol dir pas que l’acció i el protagonisme de les dones 

en les reivindicacions laborals i polítiques no s’expressessin de diverses formes. Aquestes 

són precisament les que van permetre que el sindicat, ja fa 25 anys, convoqués la I 

Conferència d’Homes i Dones de Comissions Obreres. Per comprendre el que va 

significar aquesta conferència, cal explicar abans quina ha estat la contribució de les 

dones a la història del moviment obrer. 

Els foscos anys del franquisme 

En acabar la Guerra Civil milers de dones van ser condemnades a l’exili o a les presons. 

La situació econòmica i el paper que el franquisme assignava a les dones, de mestresses 

de casa, dificultava el seu accés al món laboral.  

La conflictivitat laboral d’aquells primers anys estava lligada a la carestia de la vida, a 

la necessitat de donar menjar a la família. Per això, van ser empreses del sector tèxtil 

de Manresa i, després, de Mataró, Terrassa i Barcelona, les primeres que es van 

mobilitzar. 

El creixement econòmic dels seixanta va comportar per a les dones una certa obertura 

quant a presència en el mercat de treball. Ben aviat es van donar noves mobilitzacions a 

empreses del metall i del tèxtil.  

A les primeres comissions obreres, hi col·laboraven moltes dones, donant suport a 

familiars, facilitant llocs de reunió i d’organització, repartint propaganda, amb la 

solidaritat amb els presos… La voluntat de Comissions Obreres d’aprofitar les eleccions 

sindicals per arribar als treballadors i treballadores va produir un augment de la 



 

 
 

participació de les dones a les organitzacions de Comissions Obreres, encara que moltes 

vegades no eren reconegudes pels companys.11 

Als anys setanta, la conflictivitat laboral va mantenir un caràcter ascendent, també en 

sectors fortament feminitzats, on cada vegada més es produïa un increment de la 

militància de dones a les comissions obreres. També comencen a aparèixer 

reivindicacions de les dones en els documents elaborats (com “La conquista de una 

igualdad real para las mujeres y el joven trabajador, y la promoción y defensa de los 

derechos específicos de ambos”), així com la formació de grups femenins integrats en les 

comissions obreres. 

La construcció del sindicat 

L’any 1976 passa per uns moments de gran efervescència política. El mes de febrer, les 

mobilitzacions per la llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’autonomia; a la primavera, la 

conflictivitat laboral al Baix Llobregat i al Vallès, i, al maig, la celebració de les I 

Jornades Catalanes de la Dona, on es van reunir milers de dones de la més variada 

procedència. Aquest fet va provocar un gran moviment feminista unitari.  

La situació de la dona era discriminatòria. Hi havia lleis civils i penals que tractaven la 

dona com una ciutadana menor d’edat. A les comissions obreres s’havien anat creant 

grups de dones a la banca, el metall i el tèxtil al Maresme o a Santa Coloma, on es 

debatia la situació de discriminació directa a la feina per temes com l’embaràs, el fet 

de no deixar accedir les dones a alguns llocs de treball… 

En el I Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, l’any 1978, les 

reivindicacions de les dones i la necessitat de l’existència de la Secretaria de la Dona hi 

són presents. Ara bé, la primera Comissió Executiva acaba sent formada per 50 

membres, dels quals només 4 són dones. Cal tenir en compte també que a les eleccions 

sindicals només hi ha un 11,3% de delegades. 

El grup de dones se seguia reunint per donar a la Secretaria de la Dona un altre 

contingut. Eren dones que tenien interès per treballar el tema de gènere encara que no 

tinguessin càrrec. Amb el temps, intenten coordinar dones de l’estructura.  

També ben aviat es reflexiona al voltant de les demandes d’igualtat per a la dona en 

el món del treball i fora d’aquest, i s’hi aprofundeix.12 La participació en la campanya 

d’amnistia total (78), les demandes de despenalització de l’adulteri i l’avortament, de la 

llei del divorci, del dret al propi cos i de la creació de centres de planificació familiar, 

així com la reivindicació de la igualtat legal en els codis civil i penal, en la constitució i 

en l’Estatut del treballador (1980) per no ser discriminades per raó de sexe o estat civil 

en són prova. 

 

La consolidació del sindicat 
                                                 
11 VARO MORAL, Nadia (2014). Las militantes ante el espejo. Clase y género en las CC. OO. del área de 
Barcelona (1964-1978). Alzira: Germania (“Col·lecció Materials d’Història de l’Arxiu”, 5). 
12 BELENGUER MERCADÉ, Elisenda; GÓMEZ, Aurora (2009). Una vida de compromís. Barcelona: DeBarris 
(“D’Altres. Militàncies ignorades”, 24). 



 

 
 

El fracàs del procés de concertació davant la crisi política i econòmica dels primers anys 

de la Transició va portar a un període de conflictivitat i va fer palès el malestar de la 

ciutadania: la vaga general del 20-J contra la reducció de pensions el 1985 i la del 14-

D del 1988 contra els contractes porqueria. 

S’inicien lluites que marcaran el treball de les dones per la igualtat salarial i contra la 

discriminació. És en aquest període quan es donen importants mobilitzacions per la 

igualtat salarial a empreses com Jaeger Ibérica o per l’abolició de categories femenines 

a Telefónica o Renfe.  

Ja en la celebració del IV Congrés del sindicat, el 1987, es veu la necessitat de 

potenciar la participació de les dones en els òrgans de direcció. Al congrés confederal 

es proposa el famós 25% de quota de dones, que no es va arribar a aprovar, però sí 

que es va acordar una proposta de proporcionalitat proporcional, encara que no es va 

aplicar, i a Catalunya tampoc va comportar una major presència de dones a la Comissió 

Executiva. 

Des de la Secretaria de la Dona reforçada s’impulsen jornades de debat i es treballa 

perquè les dones es presentin a delegades i tenir, així, més companyes amb possibilitat 

d’entrar a formar part de l’estructura sindical i anar incorporant una política sindical 

dirigida de forma específica vers les dones. Es treballa pel reconeixement de la 

discriminació i l’exigència del compromís per la igualtat. Es planteja el treball amb 

sectors amb problemàtica específica.  

La relació amb el moviment feminista produeix un transvasament d’idees i reflexions cap 

a les companyes vinculades a la Secretaria de la Dona, a la qual cosa també 

contribueix la participació en la celebració unitària dels 8 de Març i en les diferents 

campanyes, fet que permet una major conscienciació sobre les discriminacions de les 

dones en l’àmbit laboral.  

Com estàvem fa 25 anys? 

A Catalunya, amb una població activa femenina del 35%, l’afiliació al sindicat només 

era del 22% de dones. El perquè d’aquesta situació té les seves arrels en la divisió 

sexual del treball. La dona assalariada era considerada com a auxiliar del productor 

principal de la família. A més, la presència de dones es dóna en els sectors més dèbils 

del sindicalisme —petita empresa, treball temporal, treball domèstic o sectors marginals 

de l’economia—, juntament amb unes propostes i unes pràctiques sindicals realitzades 

des d’una estructura masculina.  

Això no vol dir que no existissin propostes sindicals cap a les dones. De fet, sí que n’hi 

havia respecte a l’accés al treball, la igualtat salarial, la promoció professional, la 

formació o l’assetjament sexual, elaborades per les secretaries de la dona, però 

aquestes no eren impulsades pel conjunt del sindicat en la negociació col·lectiva o en 

l’acció sindical. 

 A més, la presència de dones als organismes de direcció era només del 10%, malgrat 

la “voluntat” expressada en els debats congressuals: s’havia comprovat que només amb 

la recomanació “caldrà potenciar la proporcionalitat” no s’avançava. 



 

 
 

En aquell any, el 1991, de lluita per la pau i contra la guerra, el sindicat entra en un 

nou procés de reflexió: des de la realitat de la unitat de la classe treballadora, cal tenir 

en compte que aquesta presenta la diversitat del conjunt assalariat, que palesa 

situacions diferents de sexe, de generació, de categories, etc. Es va veure, per tant, com 

l’acció reivindicativa del sindicat no tenia en compte la diversitat de la classe 

treballadora, és a dir, era un sindicat que no emparava suficientment una part de la 

classe: les dones.13 

El treball constant de la Secretaria de la Dona i, de ben segur, la influència dels debats 

del moviment feminista no van ser aliens a aquestes reflexions i a la convocatòria de la I 

Conferència d’Homes i Dones, que va tenir lloc el 9 de maig d’aquell any. 

La I Conferència d’Homes i Dones: com fer un sindicalisme de i per als homes i les 

dones  

Des de la Secretaria de la Dona es va impulsar una reflexió profunda, fet que va 

permetre plasmar en un document breu aquelles reflexions que, des del principi, la 

secretaria havia realitzat sobre la situació de la dona en el món laboral i fora d’aquest. 

Es va reflexionar sobre les discriminacions que patia la dona en tots els àmbits i es van 

plantejar propostes per avançar en l’eliminació d’aquestes discriminacions. Es pretenia, 

amb un procés de debat al més ampli possible en totes les estructures, que les qüestions 

de gènere passessin de ser acceptades a ser cada cop més assumides pel conjunt del 

sindicat, per impregnar la pràctica sindical. 

Tres eren els objectius que es van marcar a la conferència. El primer que es proposava 

és que la política cap a les dones fos de tot el sindicat, en lloc de delegar-se en la 

Secretaria de la Dona. És el que coneixem com a transversalitat de les propostes cap a 

les dones. També es pretenia que cada sector conegués i elaborés les seves propostes. 

El segon objectiu era enfortir les secretaries de la dona. Crear secretaries en tots els 

àmbits perquè allà on hi havia secretaria, s’avançava. Es tractava que les mateixes 

dones fossin el motor de les propostes sindicals cap a les dones. Des de les secretaries 

de la dona s’havia de coordinar totes les dones que estiguessin en organismes de 

direcció.  

El tercer objectiu era augmentar la presència de les dones en organismes de direcció. Es 

va plantejar la proporcionalitat. Els organismes de direcció havien de respondre a la 

realitat afiliativa entre homes i dones de cada àmbit.  

També les formes en què es realitzen les activitats són importats i, així, la conferència 

també va significar un canvi en la manera de debatre al sindicat. Ja en la carta de 

convocatòria es va “prioritzar” la presència de dones i es va proposar la realització de 

quatre comissions de debat per aprofundir en un dels aspectes proposats: ocupació, 

negociació col·lectiva, formes organitzatives i temps i qualitat de vida. Les comissions van 

discutir els temes a partir d’un guió qüestionari, la qual cosa va permetre un debat més 

ric, menys encotillat i més obert. 

                                                 
13 LÓPEZ BULLA, José Luis (1991, març-abril). “El sindicato de las diversidades”. Lluita Obrera, núm. 101. 



 

 
 

En la Comissió d’Ocupació es va debatre sobre la doble jornada, i tot això lligat amb 

l’ocupació, amb mesures que facilitessin la permanència de les dones en el mercat de 

treball i amb la necessitat de potenciar un canvi cultural perquè els homes poguessin 

dedicar-se també a les tasques domèstiques. 

A la Comissió de Negociació Col·lectiva s’apunta la necessitat d’una major participació 

de dones en l’elaboració de les plataformes de convenis per incloure les reivindicacions 

de les dones i la lluita contra la discriminació com a part important de les reivindicacions, 

així com la presència de dones en les meses de negociació. 

En el debat sobre formes organitzatives es va tractar la reorganització interna, la 

delegació de tasques i la revisió de formes de participació, la incompatibilitat de 

càrrecs interns, el canvi en la valoració del nivell de participació de la quantitat a la 

disponibilitat, el control de l’acumulació d’hores, la revaloració del temps lliure i el 

repartiment de les tasques domèstiques. 

La proposta de representació proporcional, com a mínim, al nombre d’afiliades de cada 

àmbit (organismes de direcció, congressos, conferències, comissions de representació, 

plataformes de negociació, llistes electorals…) sense que signifiqués l’ampliació de cap 

organisme va ser aprovada. 

Aquest fet va suposar un punt d’inflexió en la consolidació de les secretaries de la dona, 

perquè aquestes havien d’estar als secretariats i tenir un nivell d’autonomia suficient per 

poder realitzar la doble vessant de tasca sindical i de relació amb el moviment 

feminista. 

La Comissió sobre Temps i Qualitat de Vida va aixecar una gran expectació. Per al 

conjunt del sindicat aquest era un debat molt nou: temps laboral, jornada retribuïda 

amb un rellotge masculí, sense tenir en compte la vida; el temps social, que és l’esfera 

pública i és on es realitzen les intervencions sindicals, i el temps propi, que és el que 

queda per a nosaltres mateixos.14 

De l’experiència d’aquell dia, en què es van fer visibles moltes dones que eren a 

l’organització, però que no arribaven a participar en els diversos organismes, es va 

veure la necessitat de debatre idees, algunes de les quals molt assumides per les dones 

actives, però en molts casos no compreses pels companys del sindicat. 

Aquesta conferència es convertia en una experiència pionera en la realitat del moviment 

sindical. Per primera vegada s’implicava tota l’organització en un debat orientat a 

superar les discriminacions i a afavorir la participació de les dones, i en el qual s’insistia 

en el tema de les diversitats i en la necessitat de donar un caràcter transversal a la 

política sindical respecte de les dones, i que aquestes exercissin el protagonisme dins 

l’organització a tots els nivells amb l’objectiu de desenvolupar un sindicalisme de i per 

als homes i les dones.  

  

                                                 
14 SANS, Rosa. Un pas endavant… sempre que s’apliqui. Lluita Obrera, núm. 102 (juny del 1991). 



 

 
 

Què s’aconsegueix? 

És ben cert que les resistències no són fàcils de trencar i, perquè es produeix un gir 

qualitatiu respecte d’etapes anteriors, allò que estava escrit en els papers havia de 

passar a ser una pràctica del dia a dia del sindicat. Per primer cop, el sindicat en el seu 

conjunt assumeix el tema. Les qüestions relatives a la igualtat, la promoció i l’eliminació 

de les discriminacions de les dones passen a ser temes de tot el sindicat. S’inicia el 

treball sobre quines són les discriminacions indirectes i directes a cada sector i es 

proposen les mesures per corregir-les. 

Les conclusions es van traslladar al V Congrés, que va tenir lloc el novembre del mateix 

any i on es va ratificar el que s’havia aprovat a la conferència. En els Estatuts s’incloïa 

clarament la proporcionalitat. En els congressos de territoris i en les federacions es van 

anar aplicant les propostes, principalment la proporcionalitat i la creació de secretaries 

de la dona. 

També té una gran importància la influència de les federacions catalanes en els seus 

congressos a escala estatal. Així mateix s’hi va incidir en el congrés confederal, on es va 

generar un fort debat i la complicitat de les dones assistents al congrés, encara que no 

s’assumís d’igual manera. 

Un cop acabat el procés congressual, l’aplicació de la proporcionalitat en els organismes 

de direcció, encara que va ser de forma desigual, va fer visibles les dones, que van 

anar ocupant diferents responsabilitats. 

L’altre objectiu que es va aconseguir va ser l’enfortiment de les secretaries de la dona, 

mitjançant la seva extensió als sindicats comarcals i a les federacions, on s’anaven 

consolidant i anaven adquirint estabilitat, amb plans de treball, pressupostos, activitats 

formatives… 

De llavors en endavant, la necessitat que la transversalitat de gènere fos present en les 

propostes d’acció sindical, i que aquestes sortissin de tota l’estructura, es va anar 

consolidant encara que es desenvolupava de forma desigual, com es va poder veure en 

el seguiment que es va realitzar del compromís de seguiment de les propostes 

aprovades i que es va realitzar en la II Conferència “CCOO sindicat de dones i homes”, 

que va tenir lloc dos anys després i va donar un nou impuls a la mesura.  

Comissions Obreres ha anant treballant en la constitució d’un sindicat de la diversitat: es 

defineix con a sindicat d’homes i dones en el VI Congrés, consolida les secretaries de la 

dona per al seu desenvolupament amb un compromís per defensar la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones, i per eliminar qualsevol tipus de discriminació directa 

o indirecta per raó de gènere en l’àmbit laboral; de fet, com a sindicat sociopolític, ens 

comprometem en la lluita per eliminar qualsevol tipus de discriminació en la societat.  

Amb l’impuls de la Secretaria de la Dona i amb un esforç per transversalitzar, durant 

molts anys hem treballat per implementar mesures d’acció positiva. Aprofundint sobre 

l’acció positiva vers les dones per eliminar qualsevol discriminació a les empreses: la 

discussió de plantilles, l’evolució de l’ocupació, la promoció i la formació professional, i 

les mesures que vagin eliminant les discriminacions directes i indirectes.  



 

 
 

Es treballa contra l’assetjament sexual als centres de treball, per eradicar les violències 

de gènere a l’empresa, i es treballa també amb la Plataforma contra la Violència 

Masclista, implementant protocols sobre assetjament sexual a l’empresa. S’elaboren 

propostes contra la segregació laboral de gènere —cosa que vam denominar guanyar 

espais— i contra la bretxa salarial, i també propostes per a la negociació col·lectiva. 

S’impulsen campanyes per a la conciliació de la vida familiar i la laboral: valorem els 

treballs en igualtat, amb la realització de propostes per a la conciliació de la vida 

laboral i la familiar, reflexions sobre els temps de treball, personal i de vida, i ara pel 

debat sobre el temps. 

L’aprovació de la llei d’igualtat i l’impuls per a la negociació dels plans d’igualtat a les 

empreses i als convenis sectorials han estat una eina fonamental per actuar en les 

desigualtats a les empreses. També la realització de propostes de gènere en formació 

professional, salut laboral, mobilitat… I de ben segur moltes altres que em puc haver 

oblidat. 

Aquest és un treball intens, lent, però continuat, cada vegada amb més complicitats en 

l’intern del sindicat. És cert que seguim lluitant perquè no és fàcil posar fi a una 

estructura patriarcal. 

La lluita sindical per la igualtat, en totes les seves dimensions, és un element central de la 

lluita per la qualitat de les condicions de treball, en el més ampli objectiu de millorar les 

condicions de vida dels treballadors i treballadores. 

La importància de tenir instruments per impulsar les polítiques es veu en la feina del 

Comitè de Dones, que es va posar en marxa després del darrer congrés. Aquest òrgan 

de caràcter consultiu ha treballat per millorar la direcció sindical des de la perspectiva 

de gènere, així com per reforçar el paper de les dones a la direcció de CCOO a 

Catalunya i a les seves respectives organitzacions. Una experiència rica per la capacitat 

de fer propostes i, sobretot, de compartir experiències i avançar col·lectivament. 

 Notes d’avui: feminitzant el sindicat 

Unes dades: quan va esclatar la crisi econòmica l’any 2008, el 45% de la població 

activa eren dones, el 37,13 de l’afiliació, el 25,15% de les persones delegades i el 

50% de la Comissió Executiva.  

Aquesta crisi ha comportat un atac als drets dels treballadors i treballadores amb 

reformes laborals, retallades salarials i congelació de les pensions. Fins i tot les darreres 

reformes laborals dels governs espanyols s’han dirigit a desarticular la negociació 

col·lectiva, el debilitament del dret del treball, la descentralització productiva i la 

subcontractació i el desmuntatge del projecte de l’estat del benestar, de manera que 

han comportat més desigualtat, precarietat i uns nivells de pobresa insuportables, que 

han afectat les dones molt profundament. S’han buidat de contingut les mesures, els 

plans d’igualtat i tots els avenços cap a la igualtat entre dones i homes en el món 

laboral. 



 

 
 

Malgrat la crisi, però, les dones no reculen. L’any 2014 la població activa femenina era 

del 47%. És evident que la societat ha canviat, encara que persisteixi la divisió en 

sectors feminitzats, en categories i la bretxa salarial, i que la violència de gènere sigui 

un flagell. 

El món dels treballadors i treballadores i les formes de vida i els espais de relació han 

anat canviant. S’ha erosionat la identitat col·lectiva dels assalariats, amb un atac intensiu 

al sindicalisme. Però aquest s’ha mantingut com un dels principals actors contra les 

regressions socials i afronta, a la vegada, un procés de replantejament general de les 

seves estratègies i formes d’organització.  

Aquest context en el qual s’emmarca la convocatòria de l’Assemblea sindical oberta i 

ara la Conferència de Dones i Homes per feminitzar el sindicat que avui realitzem és 

una oportunitat per al conjunt del sindicat, un revulsiu per canviar les coses. És el 

compromís del sindicat que totes aquestes propostes siguin patrimoni col·lectiu de les 

dones i els homes de Comissions Obreres amb el convenciment que aquestes són les que 

han d’ajudar a construir un nou model de societat en què dones i homes puguin viure 

amb dignitat i puguin ser lliures. 

El camí d’ara en endavant l’hem de fer entre tots i totes. 

Bona feina! 

Rosa Sans Amenos 

 

 

  



 

 
 

Conferencia de Dones i Homes: Feminitzem el Sindicat 

El Comitè de dones  

Alba Garcia Sánchez 

Secretaria de la Dona i de Cohesió social 

 

Hem recorregut un llarg camí des de la creació de les CCOO, 

hem fet avenços importants i hem contribuït a fer canvis 

des de la nostra acció sociopolítica tan en èpoques 

favorables a les polítiques públiques com en èpoques de 

retallades i retrocès dels drets. 

El debat sobre la governança fa temps que implica analitzar 

conceptes com participació ciutadana o democràcia. Ambdós 

incomplerts si no es plantegen des de la perspectiva de 

gènere. La qualitat democràtica passa per reconèixer que 

les dones som el 51% de la població i per tant hem 

d'arribar a poder tenir al menys el 50% de la participació 

en tots els àmbits i especialment el de la presa de 

decisió.  

Del 1976 fins el I Congrès un grup de dones de la CONC, la 

majoria vinculades al mateix temps al moviment feminista, 

començà a treballar en les reivindicacions de gènere i la 

representació i la defensa de les treballadores dins i fora 

del sindicat. 

Cal fer un reconeixement a les dones del sindicat que varen 

tenir un paper importantíssim en els primers temps de vida 

d'una organització gairebé masculina en la seva totalitat, 

per a traslladar i compartir les reivindicacions de les 

dones treballadores i sindicalistes en tant que dones. 

L'impuls de la Secretaria de les Dones com a espai 

imprescindible al mateix nivell que la resta de 

secretaries, ha estat clau per abordar i aprofundir en la 

situació de discriminació de les dones, incorporar les 

reivindicacions de les dones a les propostes sindicals i 

incidir en l'extern en la lluita per aconseguir una 

societat on s'eliminin les desigualtats i les 

discriminacions per raó de sexe i de gènere, on les dones 

trobem per fi el nostre lloc amb llibertat i sense haver de 

renunciar ni a drets ni anhels . 

 



 

 
 

Als anys 90 el treball sindical i sociopolític de les dones 

de CCOO en defensa de la igualtat s'orienta cap a la 

transversalitat. El 1991 la taxa d'ocupació de les dones 

era del 35%, l'afiliació sindical el 24% i la representació 

en òrgans de direcció del 10%. La CS CONC celebra,al 1991, 

la 1
a
 Conferencia d'Homes i Dones i fa un pas endavant, 

fonamentalment perquè hi ha una voluntat de reconèixer que 

la classe treballadora és diversa i que en aquesta 

diversitat, la de gènere, és la més transversal i genuïna.  

Es van acordar un nombre important de propostes en aquest 

sentit que avui dia segueixen sent plenament vigents: posar 

en el centre el temps de vida per poder valorar el temps 

lliure, la corresponsabilitat en el treball domèstic, la 

necessitat de revisar les formes de participació per veure 

on radicaven els obstacles i resistències per a la 

participació de les dones, i que les secretaries de les 

dones havien d’estendre’s a rams i territoris, amb 

autonomia, pressupost i reconeixement. 

També hi va haver conclusions importants relatives a la 

potencialitat que tenen algunes eines com la Negociació 

col·lectiva no només per reivindicar la igualtat sinó també 

per posar al mateix nivell d’importància la vida laboral, 

la vida personal i la vida familiar. 

Els anys 90 van ser una dècada important per al 

desenvolupament i l'avenç de les polítiques de dones en 

general i això va repercutir en un augment de la 

representació i participació política de les dones, la 

creació de consells de participació o la creació d'espais 

per a desenvolupar les polítiques de dones i d'igualtat de 

gènere per esmentar alguns dels resultats. També va ser la 

dècada on es va portar a terme la IV Conferència Mundial de 

Beijing, el 1995, amb la seva Plataforma per a l'Acció que 

ha servit de full de ruta per a governs, institucions i 

diferents organitzacions fins avui dia.  

La primera dècada del s.XXI va donar lloc a les primeres 

lleis sobre igualtat, sobre protecció de la violència 

masclista així com la creació d'Òrgans responsables de la 

igualtat de Gènere.  

A partir del 2008 en masses ocasions s'ha justificat la 

crisi per fer canvis de calat democràtic. Les retallades en 

igualtat i en polítiques socials han tingut un impacte 



 

 
 

sobre la lluita per la igualtat i la cojuntura política, 

social i econòmica ha tingut un efecte negatiu per la 

igualtat efectiva.   

 

UN SINDICAT D'HOMES I DONES, UN SINDICAT DE DONES I HOMES 

El 2004 el sindicat es compromet a «defensar la igualtat 

d'oportunitats entre homes i dones i a treballar per 

eliminar qualsevol tipus de discriminació directa o 

indirecta, per raó de gènere en l'àmbit laboral (...) i com 

a sindicat sociopolític, es compromet a treballar per 

aconseguir la igualtat real entre homes i dones en la 

nostra societat». El 2008, en el Ixè Congrés també es 

compromet a «avançar en la paritat en els òrgans de 

direcció» i a «lluitar contra l'assetjament i la violència 

de gènere» 

El 2012 els termes son «assetjament sexual i per raó de 

sexe», «igualtat real i efectiva» i «assetjament sexual i 

per raó de sexe»  

Hi hagut dos elements contemporanis que han estat 

importants per tornar a plantejar una reflexió com a 

sindicat en l'avenç cap a la igualtat efectiva. El primer 

és el que ha resultat del procés de reconeixement de les 

nostres arrels iniciat amb la commemoració del 50
è
 

aniversari de les CCOO i que ha derivat en el procés de 

l'Assemblea Sindical Oberta que ens han permès, entre 

d'altres, concloure que tenint en compte els nostres valors 

volem esdevenir un sindicat plenament del segle XXI. Això 

passa per analitzar què fem, com ho fem i amb qui, i alhora 

fer propostes de millora des de la nostra acció sindical, 

la nostra manera d'organitzar-nos i que les nostres 

reivindicacions sociopolítiques responguin a les noves 

realitats del mon laboral, del model econòmic i productiu i 

del nou context sociopolític. Amb tot també ser conscients 

que tot i la igualtat de gènere formal encara no podem 

parlar de la igualtat efectiva. 

El Xè Congrés (2012) aprovava, agafant el model de la CES,  

la creació del Comitè de Dones, espai estable de 

participació de les dones amb responsabilitats a les 

direccions de la CONC amb la finalitat de «compartir 

experiències, avaluar i fer propostes sobre polítiques i 

actuacions del sindicat amb perspectiva de gènere».  



 

 
 

Al maig del 2013 el Consell Nacional aprovaba el reglament 

del Comitè 

COMITÈ DE DONES DE CCOO DE CATALUNYA 

Virgínia Wolf el 1929 en Una cambra pròpia, arquetipus de 

l’emancipació del feminisme dels anys 60,  ja parla d’un 

espai propi que més enllà de la igualtat de drets i 

d’oportunitats és imprescindible per assolir una nova 

subjectivitat en tant que dones,  per tant un diferent i 

nou lloc en el Món.  

Al nostre país és un terme que comença a utilitzar-se en 

aquest sentit i a incorporar-se en les agendes del moviment 

de dones a finals dels anys 60 i principis dels 70 quan es 

comença a percebre per enèsima vegada que la participació 

de les dones en els moviments socials, sindicals i polítics 

reivindicant conjuntament i unitàriament els drets bàsics, 

la llibertat i la democràcia, era insuficient per a assolir 

una veritable igualtat, llibertat individual per a les 

dones i eradicar la discriminació. 

 

Cronologia del Comitè de Dones  

 2012 Desembre: X Congrés de la CONC 

 2013 Maig: Aprovació Consell Nacional CONC 

 2013 Juliol: Constitució del Comitè de Dones 

 2014 Febrer: Pla de Treball 2014-2016 

 2015 Gener: Resultats Eix 3 i Eix 1+ Eix 2 

transversal.  

 2015 Novembre: ASO 

 2016 Març Conferència D+H i Avaluació  

 

   

 

El maig del 2013 El Consell Nacional de la CONC aprovava el 

reglament del Comitè i poc després es va aprovar la seva 

constitució. 

El Comitè de Dones es defineix com «un espai transversal, 

de foment de la participació de dones dels òrgans de 

direcció, de caràcter consultiu i per a la millora de la 

direcció sindical pel que fa a la perspectiva de gènere i l’enfortiment del 

paper de les dones a la CONC i en les seves respectives organitzacions». 



 

 
 

Les seves competències i funcions son les de «reflexionar, compartir experiències, 

avaluar i fer propostes sobre les polítiques i actuacions del sindicat en relació a la 

perspectiva de gènere» 

Compta amb una presidència, coordinació, grups de treball, 

plenari i el Pla de treball 2014-2016 que entre d'altres va 

establir la creació de tres eixos per poder acomplir la 

seva missió: 

1. L'eix 1, Les polítiques i accions externes del 

sindicat amb perspectiva de gènere per incidir en la 

millora de les condicions de treball i de vida de les 

dones. 

2. L'eix 2, Les polítiques de formació del sindicat. 

3. L'eix 3, Les polítiques i accions internes del 

sindicat. 

Una de les primeres decisions arran d'aquest pla de treball 

va ser convertir l'eix de la formació en transversal 

En segon lloc decidir que el debat sobre els usos dels 

temps tenia un abast més gran i coincidia amb els treballs 

que la Secretaria de la Dona estavem fent en altres espais 

com el CETESC o el CRL, per tant el Comitè de Dones se'ls 

feia seus per ampliar el debat a la resta de 

l'Organització. 

Per últim a partir de l'anàlisi de dades de participació de 

les dones a les estructures de direcció de CCOO de 

Catalunya sumat a les aportacions de debats i espais de 

reflexió sobre la representació de les dones i l'accés a la 

presa de decisió es va arribar a conclusions que han estat 

la base de moltes de les aportacions dels procesos de 

l'Assemblea Sindical Oberta i de la preparació de la 

Conferencia de Dones i Homes. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Principals resultats  

(2014) 

 

 Diversitat de càrregues i funcions + secretaria dona 

 Segregació horitzontal 

 Diversitat de noms 

 18 Estructures (CONC+ 11 federacions -contemplant 

acció jove i area pública-, +6 territoris): 

◦ 2014: 4 Secretàries generals o similars (3 

federacions i acció jove) 22,2% dones 

◦ 2016: 1 Secretària general de federació  5,5% 

dones 

 21% dels sectors a les Federacions estan coordinats 

per dones  

 Al 32,7% de les Seccions Sindicals la secretària 

general és una dona 

 

 

 

Una anàlisi que ha estat extremadament útil per tenir una 

radiografia de com ens organitzem, com treballem, com fem 

la nostra acció sociopolítica i amb quin imapcte de gènere 

.  

El Comitè de Dones  ha tingut també un valor afegit com a 

espai de suma de sinergies, intercanvi d'experiències, 

generador de subjectivitat de les dones  

Aquest ha estat un instrument clau per reforçar 

l'empoderament col·lectiu de les dones del Sindicat en 

aquest mandat .  

Si mirem les dades d'afiliació i representació sindical 

actuals podem projectar que en un futur immediat la 

presencia de les dones tendeix al creixement important i a 

la fidelització per tant podem pensar que el Sindicat de 

Dones i Homes és l'aposta de CCOO de Catalunya pel nostre 

futur. 

  



 

 
 

AFILIACIÓ 2016 
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FEMINITZANT EL SINDICAT 

4.- PRESENTACIÓ BALANÇ DEL COMITÈ DE DONES 



 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

5.- CARTELL DE LA CONFERENCIA  



 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

6.- NOTES DE PREMSA 



 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

7.- ENQUESTA 



 

 
 

Enquesta Conferència de Dones i Homes. Feminitzant el sindicat 

 

Entrevista núm. _____ 

(no empleneu aquest espai) 

 

 

Assenyala amb una X la resposta que correspongui a les següents preguntes: 

 

1. Tractament/sexe. 

 

2. Edat.  

 

3. Situació laboral actual. 

 

4. Si estàs ocupat/ada com a assalariat/ada, indica: a. La teva situació contractual i b. El tipus de 

jornada. 

 

a. Tipus de contracte: 1 Temporal 2 Indefinit 3 Altres (autònoms, sense contracte…) V4a 

 

b. Tipus de jornada: 1 Jornada completa 2 Jornada a temps parcial 3 Altres V4b 

 

5. Naturalesa de l’empresa o institució on treballes. 

 

1 Empresa privada 2 Administració o empresa pública 3 No ho sé  V5 

 

6. Ets delegada o delegat de personal a la teva empresa? 

 

 

7. Ets membre d’algun òrgan de direcció del sindicat? 

 

 

8. Estàs afiliat/ada al sindicat? 

 

 

9. Quin és el teu grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política que du a terme el sindicat en els següents 

aspectes relacionats amb la discriminació per raó de gènere, segons la següent escala? 
 

 

<1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord / <88> NS/NC 

 

La lluita contra la discriminació salarial entre homes i dones. 1 2 3 4 5 88 V9a 

El foment i la implementació de polítiques d’igualtat de gènere. 1 2 3 4 5 88 V9b 
La lluita contra les violències masclistes. 1 2 3 4 5 88 V9c 
La negociació de mesures per combatre la bretxa salarial. 1 2 3 4 5 88 V9d 
L’impuls a la conciliació entre el temps de treball i el temps de vida.  1 2 3 4 5 88 V9e 
 

1 Dona 2 Home V1 

1 Fins a 30 anys 2 De 31 a 45 anys 3 De 46 a 64 anys 4 65 anys i més V2 

1 Ocupat/ada 2 En situació d’atur 3 Pensionista 4 Altres V3 

1 Sí 2 No V6 

1 Sí 2 No V7 

1 Sí 2 No V8 



 

 
 

 

 

 

 

 

10. De les següents propostes concretes per combatre la discriminació per raó de gènere a l’empresa, assenyala el 

grau de prioritat. 
 

 

<1> Cap / <2> Poca / <3> Alguna / <4> Bastant / <5> Molta / <88> NS/NC  

Aconseguir que, per a dones i homes, a un lloc de treball del mateix valor li 

correspongui sempre un mateix salari. 

1 2 3 4 5 88 V10a 

Formació específica per a les dones a les empreses, perquè puguin accedir a llocs 

de treball millor remunerats. 

1 2 3 4 5 88 V10b 

Que en la creació d’ocupació i en la promoció professional es reservin places 

perquè les dones puguin accedir a llocs de treball millor remunerats. 

1 2 3 4 5 88 V10c 

Donar importància i prioritzar les mesures i els plans d’igualtat en la negociació 

col·lectiva. 

1 2 3 4 5 88 V10d 

Incloure en la negociació col·lectiva protocols per prevenir i sancionar 

l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

1 2 3 4 5 88 V10e 

Incorporar, de forma efectiva, en els convenis col·lectius, l’eliminació del 

llenguatge masclista i de les formes de comunicació discriminatòria. 

1 2 3 4 5 88 V10f 

Ampliar els permisos retribuïts per a la cura de persones dependents a dones i 

homes. 

1 2 3 4 5 88 V10g 

11. De les següents propostes concretes per facilitar la conciliació entre el temps de treball i el temps de vida, per 

tal d’afavorir la participació de les dones en l’activitat del sindicat, assenyala el grau de prioritat. 
 

 

<1> Cap / <2> Poca / <3> Alguna / <4> Bastant / <5> Molta / <88> NS/NC  

Prioritzar l’acció sindical dirigida a reduir la jornada real de treball. 1 2 3 4 5 88 V11a 

Orientar l’acció sindical a eliminar o minimitzar la distribució irregular de la 

jornada. 

1 2 3 4 5 88 V11b 

Horaris de reunions sindicals que facin compatible el temps de treball i el temps de 

vida amb la participació sindical.  

1 2 3 4 5 88 V11c 

Potenciar els sistemes d’informació i les preses de decisió per via telemàtica. 1 2 3 4 5 88 V11d 

Reduir les reunions presencials i potenciar altres formes de comunicació i debat. 1 2 3 4 5 88 V11e 

Prioritzar el treball en equip i per projectes. 1 2 3 4 5 88 V11f 

Sistematitzar més les reunions i reduir-ne la durada. 1 2 3 4 5 88 V11g 

Garantir l’equitat en l’accés de les dones a alliberacions i hores sindicals. 1 2 3 4 5 88 V11h 

12. De les següents propostes concretes per augmentar la representació de les dones al sindicat i al centre de 

treball, assenyala el grau de prioritat. 
 

 

<1> Cap / <2> Poca / <3> Alguna / <4> Bastant / <5> Molta / <88> NS/NC  

Fixar una paritat de sexes en els òrgans de direcció del sindicat. 1 2 3 4 5 88 V12a 

Introduir l’alternança de sexes a la Secretaria General del sindicat. 1 2 3 4 5 88 V12b 
Incrementar la presència de dones en les candidatures a les eleccions sindicals. 1 2 3 4 5 88 V12c 
Incrementar la presència de dones en les meses de negociació. 1 2 3 4 5 88 V12d 

Incrementar la presència de dones en la representació institucional del sindicat. 1 2 3 4 5 88 V12e 

13. Quin criteri de proporció de presència de dones creus que s’hauria d’utilitzar en cadascun dels àmbits de 

representació? Assenyala només una de les propostes per a cada àmbit. 

 

 

 Segons la proporció 

de dones a cada 

àmbit 

La paritat. 

50% de cada 

sexe 

Mínim de 

40% de cada 

sexe 

Cap 

d’aquestes 

 

Candidatures a les eleccions sindicals. 1 2 3 4 V13a 

Meses de negociació. 1 2 3 4 V13b 



 

 
 

 

 

 

Espai per afegir alguna altra valoració o proposta que consideris d’interès.

Representació institucional. 1 2 3 4 V13c 
Òrgans de direcció del sindicat.  1 2 3 4 V13d 

14. De les següents propostes concretes per augmentar la visibilitat interna i externa en clau de gènere, assenyala 

el grau de prioritat. 
 

 

<1> Cap / <2> Poca / <3> Alguna / <4> Bastant / <5> Molta / <88> NS/NC  

Reforçar la Secretaria de la Dona a totes les estructures del sindicat. 1 2 3 4 5 88 V14a 

Potenciar espais de trobada de les dones d’estructures. 1 2 3 4 5 88 V14b 
Confluir amb els moviments i les associacions feministes. 1 2 3 4 5 88 V14c 
Incrementar la presència en el debat públic sobre la desigualtat de gènere a través 

de l’organització d’activitats de debat, denúncia i acció. 

1 2 3 4 5 88 V14d 

Augmentar la visibilitat interna i externa de les dones que ocupen llocs de 

responsabilitat al sindicat. 

1 2 3 4 5 88 V14e 

Elaborar plans de formació específics en valors de gènere per a persones delegades 

i quadres sindicals. 

1 2 3 4 5 88 V14f 



 

 

FEMINITZANT EL SINDICAT 

 


