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Procés congressual a CCOO
de Lleida: acabades les
conferències de segon nivell
A Lleida, el 19 de març va acabar el segon nivell del procés congressual de CCOO de Catalunya amb l’última conferència de les
federacions que integren les àrees en què s’organitza el sindicat
a les terres de Lleida. Les conferències van començar el dia 5 de
març amb la d’Indústria que va escollir de coordinador Ventura
Campo. Durant les dos setmanes següents es van celebrar les
conferències d’Educació, que va escollir de responsable Rosa
Montané; la de Sanitat, la responsable de la qual serà Helena
Motos; va continuar la conferència de Pensionistes i Jubilats que
escollí de coordinador Pere Vidal; la de Serveis, que va escollir de
responsable Raquel Collado; la de Construcció i Serveis, la responsable de la qual serà Pilar Ramos, i acabà amb la conferència
de Serveis a la Ciutadania, federació que serà encapçalada per
Alberto Rubio.
Els delegats i delegades que van participar a les conferències, escollits en les assemblees de primer nivell, van avalar els diferents
informes i plans d’acció que es van presentar a les conferències
i van aprovar les persones que s’integraran als diferents òrgans
de direcció i les delegacions que participaran als congressos de
la Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida i de les
federacions corresponents.
En les diferents conferències, hi ha intervingut la secretària general de CCOO de Lleida, Cristina Rodríguez, que hi ha presentat
els documents que es debatran en el 9è Congrés de CCOO de
les Terres de Lleida.
Ara toca agrair la feina feta als coordinadors i coordinadores que
han acabat el seu mandat i encoratjar les persones que prenen el
relleu a dur a terme la seva tasca amb il·lusió, treballant per a tota
l’afiliació i per extensió per a tots els treballadors i treballadores de
les nostres comarques.

9è Congrés de CCOO de les Terres de Lleida
LA FORÇA
DELS TREBALLS
LA FORÇA
DEL TERRITORI
9è Congrés Lleida,
27 d’abril de 2021

Us recordem que el proper 27 d’abril se celebrarà
a Lleida el 9è Congrés de CCOO de les Terres

de Lleida. En aquest congrés, el lema del
qual és “La força dels treballs, la força del
territori”, es discutiran i s’han d’aprovar
els documents que s’hi presentaran, entre
els quals destaca el Pla d’acció que ha de
guiar l’acció sindical de CCOO de Lleida els
propers quatre anys. En el congrés també
s’escollirà el nou equip directiu del sindicat
a Lleida i el càrrec de secretari o secretària
general, per al qual Cristina Rodríguez opta
a la reelecció.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

La força dels
treballs,
la força del
territori

CCOO de les Terres de Lleida centrem el treball
com la força per democratitzar els centres de
treball i els pobles i les ciutats del nostre territori.
Sense cap mena de dubte el nostre territori serà
més just, més igual i més democràtic si el treball
és digne i és de qualitat.
Les persones han de ser el centre de totes les
polítiques i de totes les accions. S’ha de donar
resposta a les seves necessitats i CCOO hi tenim un paper fonamental. CCOO volem participar activament en la presa de decisions, en les
polítiques que han de donar resposta a aquestes necessitats i en aquest sentit ens hem de
fer forts en els espais de concertació social, en
el diàleg social, però també en els centres de
treball. Els treballadors i les treballadores hem
de participar activament en les estratègies, els
plans de treball, els acords que la nostra empresa articuli per fer front al canvis inherents de
la digitalització, la sostenibilitat, els canvis en el
model energètic i la lluita contra el canvi climàtic.
Nosaltres som claus, som necessaris i hem
d’exigir la nostra participació com a agents importants per democratitzar els centres de treball.
El treball com a eix central de qualsevol projecte
de vida i com a eix central de qualsevol persona
que necessiti canvis que la dignifiquin. Treballar
i ser pobre és quelcom que no podem permetre.
Les desigualtats socials són fruit de no donar
resposta a aquestes necessitats i s’alimenten de
la precarietat laboral, de l’atur estructural i de la
falta de serveis públics.
CCOO de Lleida treballem per fer una mica millor la vida de les persones, des del compromís,
des de la perseverança, sabent que la força dels
treballs i la força del territori són claus per dignificar la vida de les persones.

www.ccoo.cat/lleida
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El Servei Lingüístic ha elaborat un nou dossier per a
l’actiu sindical, titulat Dossier de seccions sindicals.
Aquest material se suma
als altres quatre dossiers
que el Servei Lingüístic ha
anat elaborant al llarg dels
anys, que són el Dossier
d’eleccions sindicals, el
de salut laboral, el d’acció
sindical i el d’igualtat. El Dossier de seccions sindicals, que ha comptat amb
l’assessorament especialitzat de la Secretaria d’Acció Sindical i amb la supervisió
del Gabinet Tècnic Jurídic, està pensat
per facilitar els recursos per treballar
en català en l’àmbit d’aquestes agrupacions d’afiliats i afiliades a CCOO dins de
l’empresa, que s’uneixen per defensar de
manera organitzada les seves condicions
de treball.
El dossier consta d’un bloc teòric i d’un
bloc de documents sindicals. En el primer s’explica què són les seccions sindicals, com funcionen, quins òrgans de
direcció les componen i en què consisteixen les seves tasques; en el segon
bloc s’agrupen vint-i-quatre models de
documents específics de la tasca de les
seccions sindicals, com ara la comunicació als treballadors i treballadores de
l’empresa de la intenció de constituir la
secció sindical, l’acta de constitució de la
mesa electoral i de la secció sindical, o la
comunicació al Departament de Treball de
la constitució o la renovació d’una secció
sindical, entre d’altres.
Tots els dossiers elaborats pel Servei
Lingüístic estan disponibles en versió paper i també en versió digital a la
web (www.ccoo.cat/sl), concretament, a
l’apartat de “Papers sindicals”. L’opció
digital és interessant perquè permet la
descàrrega automàtica de les plantilles
de cada dossier perquè cada usuari o
usuària les empleni amb la seva casuística concreta.

8 de Març, CCOO de Lleida commemora el
Dia Internacional de les Dones Treballadores

El lema del 8 de Març d’enguany va ser “Som dones, som essencials” i volia reflectir com la crisi ha
evidenciat que les tasques de cura de les persones i de sostenibilitat de la vida són d’essencials.
Aquests treballs corresponen a professions molt
feminitzades i són molt exigents tant mentalment
com físicament.
Per commemorar aquest dia, CCOO de Lleida va
dur a terme l’acció reivindicativa “Els carrers es
tenyeixen de lila”. La commemoració va començar

a les 10 del matí, a la plaça de Ricard Viñes de
Lleida on es van concentrar una vuitantena de delegades i delegats i van elaborar un mosaic amb
les diferents reivindicacions, després la responsable de les Dones del sindicat va llegir el manifest
preparat per a aquest dia.
Després, els delegats i delegades es van concentrar al davant del sindicat i van pintar de
color lila el terra del carrer amb les proclames
d’aquest 8-M.

28 d’Abril: “Som essencials
per garantir la seguretat i
la salut”
El 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, és una jornada commemorativa dedicada a recordar totes les
persones víctimes d’accidents de treball o malalties d’origen laboral, i també dedicada a l’acció en la defensa de la salut laboral.
Enguany l’enfocament que fa CCOO de Lleida per commemorar
aquest dia és totalment diferent, no sortirem al carrer, però sí
que participarem en una jornada que es farà en format telemàtic
titulada “Teletreball i digitalització: a quins nous riscos laborals
ens enfrontem?”. La jornada es farà el dia 26 d’abril, a les 12 del
migdia. Si hi voleu participar, us hi podeu apuntar fent clic aquí.

M AIG 2 0 21

#AraToca

Dossier de
seccions sindicals,
nou material per a
l’actiu sindical

EL PAÍS TÉ
UN DEUTE
AMB
LA GENT
TREBALLADORA

1 de Maig del 2021
Manifestació estàtica
Seu Vella de Lleida
al davant de la Porta dels Apòstols

12 h del migdia

La manifestació es farà si no hi ha canvis en les
restriccions sanitàries. Us anirem informant.
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CCOO de Lleida participa en les
activitats paral·leles de l’exposició
“Feminista havies de ser”

El 15 d’abril, Imma Romeo, secretària de les Dones de CCOO de Lleida, ha participat en la xerrada al voltant de la importància del treball de cures,
que s’ha fet en el marc de les activitats paral·leles
de l’exposició “Feminista havies de ser”.

Durant la xerrada s’ha explicat en què consisteix
el treball de cures, qui s’ocupa de fer-lo —de manera remunerada o no— i en quines condicions,
també s’ha parlat de la seva visibilitat en l’àmbit
privat i públic, així com dels reptes professionals
i familiars que necessiten respostes. I de com la
pandèmia provocada per la COVID-19 ha posat en
evidència que el sistema econòmic actual depèn
per al seu funcionament del treball domèstic i de
cures, que garanteix la reproducció de la vida humana i sosté tot el cicle de cures al llarg de la vida.
Imma Romeo, ha aportat la visió del sindicat sobre
la necessitat de reivindicar el reconeixement del
treball de cures no remunerat com a part el circuit
econòmic. Uns treballs ara invisibilitzats, relegats
a l’espai privat i desvalorats, i per això les cures
remunerades estan precaritzades i són realitzades en un 70 % per dones. A més, ha dit Romeo,
cal reivindicar la desfeminització de les cures per
fer veure als homes que les han d’assumir de manera corresponsable.
CCOO proposa un decàleg per a la conciliació
corresponsable que posa l’accent en la necessitat
de polítiques i mesures concretes per solucionar
la problemàtica de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que constitueix una barrera
laboral per a les dones.

Concentració de treballadors del comerç
per un conveni digne
CCOO de Lleida i la UGT van convocar,
el dissabte 27 de febrer, els treballadors i
treballadores del sector del comerç per reclamar un conveni digne i per reivindicar-se
com a personal essencial.
El sector del comerç de la província de Lleida no té conveni signat des de fa més d’un
any, i és per aquest motiu que els seus treballadors i treballadores no han tingut cap
pujada salarial. La patronal FECOM es nega
a pactar cap pujada i vol aplicar una congelació salarial per als anys 2020 i 2021, però els treballadors
i treballadores no ho volen permetre i demanen que se’ls reconegui l’esforç, el treball i la dedicació per
donar servei al conjunt de la ciutadania a més de millores en les condicions laborals i la formació.
En la concentració els treballadors i treballadores van reclamar també que se’ls consideri i se’ls valori
com a servei essencial que han estat durant tot aquest període de pandèmia quan han estat, estan i
continuaran estant a primera línia davant de la COVID-19.

La reestructuració
de Correos al
Pallars: supressió
de llocs de treball i
augment de tasques

CCOO i UGT han denunciat que el 22 de març
s’inicià una reestructuració en els serveis de
Correos que fa referència als nuclis urbans de
la Pobla de Segur, Sort, Llavorsí i poblacions
adjacents.
Aquestes poblacions i la resta de pobles que en
depenen es veuran molt afectats en el servei
que Correos pugui oferir, ja que s’ha de tenir en
compte que aquest redimensionament ha suprimit sis llocs de treball, amb les conseqüències
que això suposa: no poder oferir un servei de
qualitat per dur a terme la tasca encomanada
pel servei postal universal, que ha de complir
Correos.
Aquestes modificacions minvaran, i molt, l’eficàcia
del servei, una de les causes és la supressió de
places, com ja s’ha apuntat, i l’altra la poca lògica emprada a l’hora de realitzar les noves rutes
que hauran de fer els carters i carteres. També
sorprèn molt l’actuació de l’empresa tenint en
compte que una de les seves apostes comercials és Correos Market o PaqFarma, nous serveis que incrementaran la feina.
CCOO i UGT han exigit que l’empresa rectifiqui
i diàleg i negociació per poder trobar una millor
solució per a la zona del Pallars, una zona de
muntanya on les comunicacions no són sempre
les millors i on la feina dels carters i carteres
és indispensable perquè són els únics que van
a totes les poblacions a donar el millor servei
cada dia de la setmana.
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Fes la declaració de la renda 2020 a CCOO de Lleida
IMPORTANT! Per fer la declaració de la renda 2020 a CCOO de Lleida,
cal demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic.
CCOO de les Terres de Lleida
Julià Rodríguez Fondevilla
Carrer d’Enric Granados, 6
25006 Lleida
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 26 36 66 o enviar un correu
a irpf2019@infoserveis.eu
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimarts i dijous de les 15.30 a les 18.00 hores

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
Les persones afiliades hauran d’acreditar estar al corrent en el pagament de la quota sindical.
Per possibilitar l’assessorament s’haurà d’aportar la declaració del 2019, el DNI i, si escau, aquella altra documentació que
sigui necessària.
TARIFES DEL SERVEI
És un servei professional extern i no és gratuït. Té unes tarifes reduïdes acordades que cal pagar i que són:
DECLARACIÓ SIMPLIFICADA INDIVIDUAL, 35 €
DECLARACIÓ ORDINÀRIA, 40 €
Recorda que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots deduir quan realitzis la declaració anual de la
renda, tal com marca la Llei de l’IRPF. Si necessites un certificat per justificar les quotes pagades durant l’any 2020, el pots
sol·licitar directament des de l’app del sindicat per a mòbils o des de la web de la seu electrònica de CCOO de Catalunya.

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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INFORME DEL 8 DE MARÇ, 2021
Imma Romeo Mallafré, Secretària de les Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat de CCOO de les Terres de Lleida

Situació de les dones al món laboral a Lleida
(Comparativa de dades del 4t trimestre del 2020 i del 4t trimestre del 2019, segons l’Enquesta de població activa)
1. DADES DE POBLACIÓ OCUPADA, ATURADA I INACTIVA, PER SEXES, A LLEIDA

Població ocupada

Població aturada

2020

2019

2020

Homes

107.800

112.577

15.018

Dones

93.809

93.963

201.609

206.540

Total

Població inactiva

2019

Total població activa

2020

2019

2020

2019

9.010

59.567

59.727

122.818

121.587

9.849

12.199

73.639

70.212

103.658

106.162

24.867

21.209

133.206

129.939

226.476

227.749

A la demarcació de Lleida, al 2020, les dones de més de 16
anys són el 49,3 % de la població total, igual que al 2019,
però, en canvi, són el 45,8 % de la població activa, que és un
punt menys que al mateix període del 2019.

centatge de població a l’atur, i no pel creixement del nombre
de dones ocupades. Al 4t trimestre del 2020 les dones són
el 39,6 % de la població aturada quan al mateix període del
2019 representaven el 57,5 %.

Amb les mateixes dades, les dones representen el 46,5 % de
la població ocupada, un punt més que al mateix període del
2019; això últim és conseqüència de la important davallada
del nombre d’homes ocupats, que han incrementat el per-

Mentre, respecte de la població inactiva, les dones representen el 55,2 % del total del 4t trimestre del 2020 quan amb les
dades del 2019 suposaven el 54 %.

LLEIDA

Taxa d’activitat

Taxa d’atur

Taxa d’ocupació

2019 T4

2020 T4

2019 T4

2020 T4

2019 T4

2020 T4

Homes

67,06 %

67,34 %

7,41 %

12,23 %

62,09 %

59,11 %

Dones

60,19 %

58,47 %

11,49 %

9,50 %

53,27 %

52,91 %
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A la demarcació de Lleida la taxa d’activitat de les dones,
amb les dades del 4t trimestre del 2020, és gairebé 9 punts
inferior a la dels homes. Mentre que al 2019 era de 7 punts.

I, finalment, al sector de la construcció les dones són l’11 % del
sector i representen el 0,9 % en les ocupacions totals, mentre
per als homes la xifra és del 7 % del total de la població ocupada.

Al 4t trimestre del 2020, la taxa d’ocupació és 6 punts superior en els homes (59 %) que en les dones (53 %).

PER TIPUS DE JORNADA
Si observen la situació de les dones ocupades segons el tipus de jornada, podem veure com el percentatge de parcialitat és més elevat en les dones ocupades, que representen el
73 % de les persones que treballen a temps parcial, mentre
que són el 42 % de les que treballen a jornada completa. Si
comparem les dades amb el 2019 veiem que les dones eren
el 81,5 % les ocupades a temps parcial i el 39 % de les persones ocupades a jornada completa.

La taxa d’atur de les dones al 4t trimestre del 2020 és el 9,5
%, gairebé 3 punts per sota de la dels homes. Però aquesta millora no s’explica per la millora de les taxes d’activitat o
d’ocupació, sinó pel creixement més elevat de la inactivitat de
les dones o pel desistiment a incorporar-se al mercat laboral,
potser a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19.
Si concretem segons la durada de l’atur, les dones se situen
per sobre en relació amb els homes en les franges d’atur de
llarga durada, són el 70 % en la franja d’1 a 2 anys i representen gairebé el 63 % del total de les persones aturades de
més de 2 anys.
Amb l’anàlisi d’aquestes mateixes dades observem com les
dones lleidatanes s’ocupen majoritàriament en els sectors
clàssicament feminitzats, hi ha una clara divisió sexual en el
mercat laboral lleidatà.

La taxa de parcialitat de les dones el 4t trimestre del 2020 és
del 22 % i la dels homes és del 7 %. En el mateix període del
2019 era del 27 %, per a les dones i del 5 % per als homes.
Probablement la crisi provocada per la pandèmia, els ERTO
i els confinaments hauran tingut alguna cosa a veure en el
descens de les dades percentuals de parcialitat de les dones,
tot i ser encara més elevades que les dels homes.

PER GRANS SECTORS D’OCUPACIÓ
En el de serveis, el primer sector generador d’ocupació al
territori lleidatà, les dones representen el 57 % d’un sector
que ocupa el 40,5 % del total de les dones ocupades de la
demarcació de Lleida i ocupa el 30 % dels homes.

PER TIPUS DE CONTRACTE
Respecte del tipus de contracte de la població assalariada, en
general, les dades posen de manifest que la precarietat laboral
és la tònica general del mercat laboral lleidatà. El percentatge
de la contractació temporal és reparteix al 50 % en ambdós
sexes, el que empitjora les dades de les dones respecte del
2019, quan les dones lleidatanes representaven el 48,3 %.

Al sector de la indústria, el segon en importància, tot i tenir una
potent indústria agroalimentària, les dones només representen
el 4 % del total de la població ocupada i els homes el 8 %. Les
dones són el 33 % del total de persones treballadores del sector.

Al 4t trimestre del 2020, segons les dades de l’EPA (Enquesta de població activa) a la demarcació de Lleida, la taxa de
temporalitat de les dones assalariades és del 19 % i la dels
homes, del 18 %, un punt menys que la de les dones.

A l’agricultura, el tercer sector econòmic lleidatà en importància, les dones representen el 13 % del sector, però l’1 %
del total de les persones ocupades, mentre que els homes
representen el 8 %.

Tot i la precarietat enquistada en el mercat laboral lleidatà,
constatada per l’elevada temporalitat, són les dones les que
més la pateixen, especialment si tenim en compte la taxa
d’ocupació i la taxa de parcialitat.

Taxa de parcialitat

Taxa de temporalitat

Taxa de parcialitat Taxa de temporalitat
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2. DADES SALARIALS A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA. LA BRETXA SALARIAL A LLEIDA
Segons dades de l’IRPF del 2019 que publica l’Agència Tributària, les persones assalariades de la demarcació de Lleida
són les que tenen el salari mitjà anual menor de tot Catalunya:
19.289 euros a Lleida davant dels 23.122 euros al conjunt de
Catalunya.
És prou conegut que tenim alguns dels convenis col·lectius
provincials de caràcter sectorial amb les taules salarials més
baixes de Catalunya.
PER SEXE
Si incorporem la visió de gènere i desagreguem les dades per
sexe: les dones van cobrar a Lleida, al 2019, un salari mitjà
anual de 17.541 euros i els homes 20.754 euros. Per tant, les
dones cobren 3.213 euros menys de mitjana que els homes.
Així doncs, la bretxa salarial corresponent és del 15,48 %.
Segons les mateixes dades del 2018 les dones cobraven
3.270 euros menys de mitjana a l’any que els homes. La bretxa salarial entre homes i dones era del 16,3 %. No hem millo-

Pel que fa a la bretxa salarial de gènere en relació amb l’edat,
s’observa que les diferències salarials entre homes i dones
són molt elevades entre el jovent de fins als 25 anys, després
es va escurçant la bretxa, però es va eixamplant a mesura que l’edat augmenta, especialment a partir dels 36 anys
en endavant, edat que coincideix amb les etapes en què les
dones, majoritàriament, es dediquen a la criança i la cura de
persones dependents.

rat gaire, però és un pas positiu, segurament fruit de la pujada
de l’SMI (salari mínim interprofessional) que es va aconseguir
amb el diàleg social amb el Govern de l’Estat.
Caldrà veure les dades del proper exercici tributari i l’efecte
econòmic, segurament desastrós en els sectors més feminitzats, per la pandèmia provocada pel virus de la COVID-19.
SALARITZACIÓ
La taxa de salarització (població assalariada respecte de la
població ocupada) de la població ocupada total de la demarcació de Lleida és 80,5 %, al 2020. La taxa de salarització de
les dones és del 84 % i la dels homes és del 77 %.
El salari mitjà anual de les dones lleidatanes és 2.570 euros
menys que el del conjunt de les dones catalanes. Per tant, hi
ha una bretxa salarial del 15 % entre les dones lleidatanes i
el conjunt de les catalanes. I, si es fa referència als homes,
hi ha una bretxa salarial amb el conjunt d’homes catalans
del 20 %.

Les dones arriben al màxim salarial entre els 46 i els 55
anys, mentre que els homes ho fan entre els 56 i els 65
anys, és a dir, el salari mitjà anual dels homes creix al llarg
de la vida laboral i el de les dones no, cosa que repercuteix
en les futures pensions de jubilació.
Aquestes dades de bretxa salarial de gènere també deixen
entreveure els dos tipus de discriminació per segregació
vertical, com són, el terra enganxós i el sostre de vidre.
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La realitat és que el mercat laboral discrimina les dones als
sectors productius en què treballen, els molt feminitzats, amb
salaris més baixos. La bretxa salarial més elevada per ocupacions es troba en les ocupacions altament feminitzades i en
els sectors feminitzats.

2019

Dones

Homes

Bretxa de
gènere

menors 18 anys

1.436

2.107

32 %

de 18 a 25 anys

7.157

8.654

17 %

de 26 a 35 anys

16.371

18.183

10 %

de 36 a 45 anys

19.555

22.154

12 %

de 46 a 55 anys

20.723

24.685

16 %

de 56 a 65 anys

20.392

26.141

22 %

S’observa, així, una altra discriminació: la segregació horitzontal, fruit de la divisió sexual del treball.

% dones de
Bretxa de gènere dones assalariades
al sector

Dones

Homes

Agrari

10.749

11.718

8,0 %

22,5 %

Indústria

18.449

24.132

23,5 %

37,4 %

Construcció, activitats immobiliàries

16.684

19.167

13,0 %

13,4 %

Comerç, transports

13.547

19.684

31,0 %

44,0 %

Entitats financeres, asseguradores

36.166

47.518

24,0 %

53,0 %

Serveis a empreses

13.280

17.615

25,0 %

53,0 %

Serveis socials

24.321

28.123

13,5 %

64,0 %

9.617

12.683

24,0 %

59,0 %

2019

Altres serveis personals i oci
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PRESTACIONS
Al 2019 les dones aturades representaven el 49,5 % del total
de persones aturades. Amb dades de l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària) del 2019, a Lleida, les dones
van percebre de mitjana anual 157 euros menys de prestació
d’atur que els homes.

Així doncs, la bretxa de gènere també es fa palesa en la
prestació d’atur mitjana anual que reben les dones respecte
dels homes. A Lleida se situa en el 5 % de mitjana anual.

I si ens fixem en les percepcions de la pensió mitjana anual a
Lleida al 2019, les dones van cobrar 12.839 euros i els homes
16.740 euros. Les dones 3.901 euros menys que els homes.
La bretxa és del 23,32 %.

3. DAVANT D’AQUEST ESCENARI, CCOO DE LLEIDA CONSIDERA NECESSARI:
— Implementar sistemes retributius i de promoció interna
transparents per erradicar la bretxa salarial i garantir la no
discriminació per raó de gènere.

— Doblar els drets de guarda legal en famílies monoparentals
per garantir el dret de cura a les criatures.
— Integrar la visió de gènere a la prevenció i la vigilància de la salut.

— Teletreballar amb drets, que el teletreball no suposi un retrocés en el camí avançat cap a la igualtat de gènere real i
efectiva. Per això tenim la nova llei i el seu desplegament als
convenis i als plans d’igualtat.

— Redefinir la jornada laboral perquè impacti positivament en la
reducció de la parcialitat, i també evitar el presentisme laboral i
la desconnexió digital.

