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Aquests versos de Maria Mercè Marçal, del seu Cau de 
llunes (1976), que m’han acompanyat al llarg dels anys, 
avui em són més vigents que mai.

Les dones de CCOO som moltes “voltes” rebels en aquesta 
època que ens toca viure. Com a dones treballadores estem 
rotundament en contra de les mesures que suposadament ens han 
d’ajudar a sortir d’una crisi que no hem generat nosaltres i que no 
volem que sigui l’excusa per retrocedir en drets polítics i socials. En 
contra d’una reforma laboral que per molt que defensi el Govern del 
PP i faci olor de naftalina no veiem que generi més ocupació. Ans 
al contrari: el que estem veient és que desregula i precaritza l’ocu-
pació, incentiva la inactivitat, té la missió de desmantellar l’estat 
de dret i de benestar social i, sobretot, genera més pobresa, més 
desigualtats i més injustícia cada dia. Estem assistint a un intent de 
trencar el pacte social i el respecte entre qui té la possibilitat de 
crear feina i produir, i la gent que, treballant, tenim la possibilitat 
de fer que les coses funcionin, consumint i fent moure l’economia.

Estem en contra de la recessió econòmica, del retrocés en drets i, 
sobretot, de suportar amb gran patiment el cúmul d’obstacles dia 
rere dia per al desenvolupament de la vida quotidiana. 

Ens estem empobrint i, cada vegada, el nostre poder adquisitiu és 
menor, tenim més dificultats per arribar a final de mes i, encara 
que hi hagi qui ho negui, estem entrant en una dimensió que tindrà 
seqüeles durant molts anys en diverses generacions.

El cost de la vida és cada vegada més alt i, cada cop més, hem 
de pagar per recursos i serveis que fins fa poc eren patrimoni col-
lectiu del fràgil sistema de benestar social públic 
i universal.

Com a treballadores, tenim més atur, 
som contractades a temps parcial, 
som les reines dels contrac-
tes temporals, el sistema ens 
convida a tornar a casa i 
tornem a l’economia infor-
mal per poder suportar la 
situació com podem.

Com a ciutadanes també 
som rebels perquè estem 
assistint a una altra reces-
sió, la democràtica. Estem 
veient com molts drets que 
han costat tantes vides i tan-
tes lluites a les nostres mares i 
als nostres pares s’estan retallant 
amb l’excusa de la crisi per fer més 
prima la democràcia i fer-nos més febles.

Estem assistint a una ofensiva que va més enllà de les 
nostres fronteres i que pretén, sense treure els tancs a les places, 
esborrar pactes, tractats, acords signats i aconseguits gràcies a 
la lluita de moltes ciutadanes i ciutadans, dels moviments socials, 
dels moviments de dones i feministes: el dret a la salut sexual i 
reproductiva, a decidir sobre el nostre cos, a escollir si volem ser 
mares i que això no sigui un delicte; el dret a l’atenció sanitària 
universal, el dret al treball remunerat, el dret a un sou digne sense 
cap tipus de discriminació, el dret a la igualtat d’oportunitats en 
tots els àmbits, inclús en el de la presa de decisió, el dret a rebre 
una pensió justa, el dret a viure lliures de cap violència masclista ni 
a casa ni a la feina ni a l’espai públic, el dret a no ser explotades, 
el dret a una vida digna…, el dret a tenir una vida.

ditorial

Alba Garcia Sánchez, 
secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya

e
“A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 

de classe baixa i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.” 

“No 
a la modificació 

de la Llei de salut sexual 
i reproductiva, sí a la negociació 

col·lectiva, no a la segregació vertical i 
horitzontal, sí a la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a l’ocupació, no a l’assetjament sexual 
ni per raó de sexe, sí a la paritat i als plans 

d’igualtat, no a la bretxa salarial, sí a la paritat 
en els llocs de presa de decisions, sí als drets 

de les dones, sí a viure una vida lliure 
de violència masclista, explotació i 

discriminació per raó de sexe 
i de gènere.”

Les dones de CCOO som conscients que el discurs dominant està 
ple de trampes i que, tot i així, cal treballar per a un nou model eco-
nòmic diferent de veritat, ja que les coses es poden fer d’una altra 
manera i es poden trobar sortides dignes per millorar les nostres 
vides i la dels que ens envolten. 

El missatge constant d’inseguretat, resignació i conformisme 
forma part del mateix discurs dominant perquè en treu benefici 
econòmic i polític. 

Les secretaries de la Dona de federacions, territoris i sectors, les 
seccions sindicals i els comitès fan una tasca fonamental, a la qual 
ara se suma tot el que podrà fer el Comitè de Dones de la CONC. 

Les dones de CCOO no ens resignem. Estem lluitant per tal que el 
nostre sindicat sigui una organització exemplar, tant a dins com a 
fora, perquè es tinguin en compte la veu, l’experiència i els anhels 
de les dones. 

Estem treballant per seguir implementant plans d’igualtat a les 
empreses, mesures en els convenis, perquè la negociació col-
lectiva no faci cap pas enrere. Seguim lluitant per una societat 
aquí, ara i demà, més justa i respectuosa amb les persones, comp-
tant amb les dones, amb les ciutadanes. 

Lluitem, resistim i compartim amb altres agents socials, instituci-
ons i organitzacions, sumant-nos a les reivindicacions pel dret a 
l’habitatge, perquè les nenes i nens puguin fer àpats suficients, 
perquè la Llei de la dependència no sigui una broma pesada, 
perquè els serveis i els recursos públics tinguin passat, present i 

futur, perquè no ens discriminin pel nostre nivell de renda 
en l’accés als serveis bàsics, perquè no ens 

privatitzin el que ja funciona i és públic (de 
totes i de tots), perquè no ens acomi-

adin, perquè no ens enganyin.

Estarem molt pendents i actives 
davant l’amenaça de modi-

ficació de la Llei de salut 
sexual i reproductiva, de les 
propostes tant de l’Estat 
com de la Generalitat per 
reformar els ens locals, 
sobre la Llei d’igualtat 
de Catalunya, sobre la 

proposta de modificació 
del Reglament del Consell 

Nacional de Dones, sobre la 
vigència dels convenis i de la 

ultraactivitat, els plans d’igualtat, els 
protocols d’assetjament sexual i per raó 

de sexe, sobre les mesures anunciades de 
modificació de les pensions, sobre com les empre-

ses apliquen els drets de les dones davant la violència masclista 
en l’àmbit de la parella. 

Avancem i servim d’exemple també en el dia a dia als llocs de 
treball, tant a l’empresa pública com a la privada, tant si som grans 
com si som joves, per no perdre ni recular en drets. Estem sos-
tenint moltes unitats familiars i moltes llars, estem sostenint com 
podem sobre les nostres espatlles les conseqüències de les reta-
llades tant del Govern de l’Estat com del Govern de la Generalitat. 

Les dones de CCOO cada dia que passa som i hem de ser més 
rebels!
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a Alba Garcia, secretària de 
la Dona i Cohesió Social de 
CCOO de Catalunya

Alba, com vius la teva nova etapa com a secretària de la Dona de CCOO de Catalunya?

En primer lloc, em sento molt honorada. Sóc filla d’un fundador de CCOO, Antonio 
Garcia, del Metall, i és per a mi un orgull tenir l’oportunitat de formar part d’aquest 
sindicat i fer sindicalisme. En segon lloc, assumir aquest nou repte en la meva carrera 
esdevé assumir una gran responsabilitat en uns moments poc favorables per a les dones 
en general i per a les dones assalariades de qualsevol edat —o que ho volen ser— en 
particular, tant a l’empresa pública com a la privada, tant a la gran empresa com a la 
petita, així com en l’autoocupació. CCOO esdevé un espai perfecte per treballar per i 
amb les dones en tots els camps i en tots els àmbits que envolten la vida quotidiana.

Què vol dir parlar de feminisme avui en dia i des del sindicat?

El feminisme, ara i sempre, ha estat i és una filosofia de vida i d’entendre el món i també 
un model de praxi política que ha anat assolint fites importants al llarg de la història i que 
cal tenir molt presents. La lluita sindical està plena de dones que, amb el seu dia a dia 
als llocs de treball i a tots els espais, han fet avançar les condicions de vida i de treball 
de tothom al llarg dels anys. 

Les secretaries de la Dona han estat un bon exemple per a la lluita pels drets de les 
dones i per la igualtat d’oportunitats. També han estat i són imprescindibles per aconse-
guir una vida millor tant per a homes com per a dones i superar les discriminacions i la 
violència vers les dones.

El sindicalisme ha tingut i té molta necessitat d’aquesta perspectiva en moments com els 
que ens toca viure, en què cal estar molt alerta per no perdre més drets, recuperar els 
que teníem i canviar el món. Un nou model de societat comporta un nou contracte social 
en què ja no es pot ignorar l’experiència i la manera de veure i viure el món de les dones.  

Amb la situació actual, quines eines té el sindicalisme de classe per pal·liar els retroces-
sos en matèria d’igualtat? 

El fet de no callar, de no resignar-se, de dir prou als atropellaments i abusos, de sumar, 
d’apoderar-se, d’expressar la nostra veu en tot moment i a tot arreu, d’estar molt 
amatents i molt alerta perquè no es retrocedeixi en matèria de negociació col·lectiva, 
de tenir molta informació sobre esquerdes del sistema que ens permeten protegir els 
nostres drets, d’omplir candidatures amb dones des del convenciment i no només des 
de la militància, de fer plataformes electorals amb objectius, accions i programes que 

M
El Consell Nacional de 
CCOO de Catalunya ha 
aprovat la substitució 

de la fins ara representant de la 
Secretaria de la Dona i Cohesió 
Social del sindicat. Alba Garcia 
ha estat l’escollida per substituir 
Montse Pérez, que deixa el càrrec 
per motius personals. 

N
ascuda a Barcelona, el 
1962, l’Alba és treballado-
ra de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat. És llicenciada 
en Geografia i Història i Història de 
l’Art per la Universitat de Barcelona 
(UB). Té el Màster d’Estudis sobre 
les Dones per la UB, el Màster 
en Polítiques d’Igualtat de Gènere: 
Agents d’Igualtat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i el 
Màster en Polítiques Públiques de 
Seguretat per la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC). També comp-
ta amb un postgrau sobre Gènere i 
Igualtat d’Oportunitats per la UAB, 
a més d’haver participat com a 
ponent en un gran nombre de jor-
nades i seminaris a escala nacional 
i internacional. 

ens tinguin en compte com a dones, com a ciutadanes i com a treballadores, de millorar l’afiliació de dones i de ser un sindicat 
més fort i més violeta.

S’ha constituït el Comitè de Dones de CCOO de Catalunya. Què es pretén aconseguir amb aquest nou espai? 

Per poder canviar les coses en la societat cal fer els primers passos, donar exemple. En el darrer Congrés de la CONC aquesta 
organització va arribar a un acord històric que recull el treball fet per totes les dones que hi han treballat fins ara. 

Més enllà de les secretaries de la Dona, el Comitè de Dones esdevé un pas molt important. Cal posar les bases per anar més 
lluny, i el sindicat és un espai idoni per posar en marxa espais per sumar experiències, sinergies i reforçar la pràctica política 
de totes les dones que ja han accedit a llocs de presa de decisió i que tot pugui contribuir a fer un sindicalisme per canviar, 
transformar i defensar els drets que tant han costat d’aconseguir. El Comitè de Dones no és un conjunt de secretaries de la 
Dona, sinó que és un espai per conèixer, millorar i reforçar tot el que fan les dones en tots els àmbits d’acció política sindical de 
CCOO. Ens servirà per adequar CCOO als temps que corren, fer més fort el sindicalisme i poder participar del canvi de societat 
que necessitem les treballadores i els treballadors d’avui en el nostre dia a dia.

I per acabar, què els demanes a les dones i als homes de CCOO?

Compromís, suport, generositat, sororitat, suma i cooperació en la transformació. 

ntrevistae
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La crisi i les desigualtats 
amb impacte de gènere

CCOO al Parlament de Catalunya

El dimecres 15 de 
maig, la Comissió 
d’Igualtat del 

Parlament de Catalunya 
va demanar la comparei-
xença dels sindicats més 
representatius (CCOO, 
UGT, USOC i CGT) per 
explicar quina és la situ-
ació de les dones amb 
l’impacte de la crisi i 
quines són les nostres 
propostes.
L’Alba Garcia, en repre-
sentació de la Secretaria 
de la Dona de CCOO de 
Catalunya, va presentar 
un petit informe sobre 
la crisi i les desigualtats 
amb impacte de gènere. 
A continuació reproduïm 
parts de la seva inter-
venció:

“Les posicions de partida, 
quant a l’assoliment del prin-
cipi d’igualtat d’oportunitats i 
l’equitat de gènere quan va 
esclatar la crisi que patim ara, 
encara quedaven lluny, per a 
les dones de Catalunya, dels 
objectius marcats pels poders 
públics pel que fa a accés als 
recursos econòmics, socials, 
financers, treball assalariat, 
repartiment equitatiu de res-
ponsabilitats de cura, ús dels 
temps o accés i gaudi de l’es-
tat del benestar social.
 
”[…] Quan els temps són de 
recessió, les dones som les 
primeres convidades a ‘tornar 
a casa’: per cobrir necessitats 
derivades de l’aprimament de 
l’estat del benestar, que es 
concreten en menys recursos 

i serveis (salut, serveis soci-
als, etc.); per suportar sobre 
les nostres espatlles la sos-
tenibilitat econòmica i la dis-
minució del poder adquisitiu; 
per compaginar treball formal 
i informal. Alhora, estem més 
concentrades en sectors pro-
fessionals feminitzats, que 
tenen molta relació amb la part 
de l’estat del benestar que 
minva, patim de primera mà la 
desregulació i la precarització 
del treball, i protagonitzem la 
temporalitat i la parcialitat.

”A Catalunya, amb les dades 
més recents de l’Enquesta 
de població activa (EPA, 1r 
trimestre del 2013), podem 
fer visible la persistència de 
les desigualtats de gènere 
en l’actual conjuntura i el seu 

caràcter estructural, i plante-
gem posar en marxa accions 
correctores per eradicar-les.

”Hi ha diversos elements que 
indiquen que les dones patim 
un retrocés en drets tant labo-
rals com socials, més enllà de 
la crisi econòmica. Tornem a 
estar en el context de recessió 
en què ens mantenim, que fa 
que una bona part dels aven-
ços obtinguts en el passat 
més recent estiguin posant en 
risc diverses generacions. 
•”La taxa d’activitat de les 
dones està estancada en un 
56% i la taxa d’ocupació està 
en clar retrocés des del 2008 
(el primer trimestre del 2013 
és d’un 42,7%). La taxa d’atur 
femení ha pujat fins al 23,7% 
(entre les dones joves de 16 

nformei
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a 19 anys la taxa d’atur és del 
72,6%, i entre les de 20 a 24 
anys, del 42,93%).
 
•”Hi ha una participació dife-
rent de les dones i els homes 
en les activitats productives, fet 
que ha donat lloc a un augment 
de la segregació laboral:
 

•”Horitzontal (concentració 
de dones i homes en sectors 
i ocupacions específiques):

-”Dones: comerç, hoteleria, 
serveis a edificis, educació, 
activitats sanitàries, serveis 
socials, serveis personals i 
personal domèstic.

-”Homes: indústria, cons-
trucció, venda de vehicles, 
transport, serveis de tecno-
logies de la informació i ser-
veis tècnics d’arquitectura i 
enginyeria.

•”Vertical (escassa presèn-
cia de dones en llocs direc-
tius, altrament dit sostre de 
vidre):

-”Dones: personal admi-
nistratiu, ocupació en ofici-
nes i treballs de serveis en 
restauració, personals i de 
venda.

-”Homes: treballs qualificats 
a la indústria i la construcció, 
i operadors d’instal·lacions, 
maquinàries i muntadors.

•”La contractació a temps 
parcial ha augmentat per a 
tothom, però el contracte a 
temps parcial continua sent 
majoritàriament de dones. 
Del total de dones contrac-
tades gairebé una de cada 
quatre (24%) tenen contracte 
a temps parcial.

•”La gran majoria de la pobla-
ció és assalariada i entre les 
persones empresàries i coo-
peratives les dones són menys 
de la meitat.

•”El salari mitjà de les dones, 
a Catalunya, és el 76,24% del 
dels homes (6.500 €). El 2010 
les dones encara no cobren 
el salari mitjà que els homes 
cobraven el 2004. La bretxa 
salarial augmenta a partir dels 
35 anys, amb l’antiguitat, i 
en les professions més altes 
(segons dades de l’Enquesta 
d’estructura salarial de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística).

•”La taxa de protecció de l’atur 
cobreix tan sols el 30,1% de 

les dones aturades (8 punts 
per sota de la taxa de protec-
ció dels homes). S’arriba a una 
diferència de 13 punts en les 
edats compreses entre els 45 
i els 64 anys.

•”Les dones tenen les pensions 
més baixes i són la gran majoria 
en les pensions no contributi-
ves. De totes les pensions con-
tributives cobren, sobretot, la 
pensió de viduïtat.

•”La incidència de malalties 
professionals s’ha disparat per 
a les dones del 2010 al 2011 
(segons dades del CEPROS, 
del Ministeri de Treball). A 
mesura que augmenta l’edat 
augmenten les desigualtats. 
Tot i que hi ha menys dones 
en el mercat laboral, es comu-
niquen més malalties professi-
onals de dones que d’homes. 
Aquestes diferències, les hem 
de veure des de la perspectiva 
de grup de malalties professio-
nals, i aquí veiem com les con-
dicions de treball a les quals 
s’exposen dones i homes són 
diferents.

•”El nombre de dones mor-
tes per suïcidi no deixa d’aug-
mentar des del 2007 (segons 
dades de l’INE).

•”Les dones tenim una taxa 
de risc de pobresa superior, 
sigui quin sigui l’àmbit geo-
gràfic en què ens movem. Cal 
destacar el risc de pobresa de 
2 a 16 anys (28% de dones i 
24,3% d’homes).

•”Algunes de les dones immi-
grants que perden la feina o 
algunes de les que treballen 
a les llars, amb el canvi de 
règim, estan perdent l’afiliació 
a la Seguretat Social i estan 
en risc de perdre el permís de 
residència.

”Els convenis col·lectius són 
el marc per combatre aques-
tes desigualtats, ja que hi 
incorporen mesures d’igual-
tat, tal com estableix la Llei 
3/2007, de 22 de març, per a 

la igualtat efectiva de dones i 
homes. Segons l’estudi rea-
litzat per la Secretaria de la 
Dona de la CONC ‘Els plans 
i les mesures d’igualtat en 
la negociació col·lectiva’, el 
61% dels convenis sectorials 
incorporen mesures d’igualtat, 
el 35,4% incorporen articula-
cions de plans d’igualtat i el 
33% no han incorporat encara 
la Llei d’igualtat.

”Hem d’estar molt alerta per-
què amb la reforma laboral i la 
retroactivitat dels convenis no 
caiguin els avenços en mesu-
res d’igualtat i en matèria de 
conciliació de la vida personal, 
la laboral i la familiar. S’ha de 
vetllar perquè qualsevol mesu-
ra presa per eliminar les discri-
minacions i les desigualtats de 
les dones en el món del treball 
no tiri enrere.

”Pel que fa al sector públic, 
s’ha mantingut un nivell d’ocu-
pació molt més estable per a 
les dones que per als homes 
des del 2008 fins al 2011 
(De la Rica, 2012)1.  El sector 
privat, en canvi, ha anat per-
dent ocupació constant des 
de l’inici de la crisi fins ara i, 
en general, l’impacte ha estat 
superior per als homes que 
per a les dones. 

”Segons les últimes dades 
de l’Observatori d’Empresa i 
Ocupació (de novembre del 
2012), la variació intermensual 
del total de dones afectades 
per expedients de regulació 
d’ocupació és gairebé el doble 
que la dels homes.

”El sector públic ha tingut una 
evolució en què l’ocupació de 
les dones s’havia anat incre-
mentant fins al 2011, però, 
malauradament, aquesta ten-
dència ha començat a can-
viar en arribar el moment de 
les retallades més incisives 
el 2012. 

  1. Sara de la Rica:  www.fedeablogs.net, Fundación de Estudios 

de Economía Aplicada (FEDEA).
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Les propostes de 
CCOO de Catalunya

Hem d’exigir la centralitat de les persones en les polítiques 
i, per tant, que s’aboquin recursos als serveis que milloren 
la vida quotidiana. Els serveis públics de cura de les criatu-
res, de les persones grans i de les dependents, l’habitatge, 
la sanitat, l’educació, el transport i les pensions són bàsics 
per al benestar de les persones, especialment per a aque-
lles que tenen menys recursos, la majoria de les quals són 
dones. Cal garantir les polítiques socials i d’equitat de gène-
re des dels principis de la transversalitat, de la cooperació 
entre els diferents nivells de l’Administració i de la subsi-
diarietat, tal com ja plantejava la Plataforma per a l’Acció 
aprovada el 1995 en la IV Conferència de Nacions Unides 
a Pequín. S’ha de reactivar l’economia creant serveis i llocs 
de treball, i no destruint-los.

Nosaltres sabem que hi ha alternatives que consisteixen en 
polítiques fiscals justes, un impost de transaccions finan-
ceres, la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, un nou paper 
del Banc Central Europeu amb un control rigorós del sector 
financer i una posada en comú parcial del deute dels països 
de la Unió Europea, l’establiment dels eurobons, un pla 
europeu d’inversions sostenibles i un nou contracte social 
europeu que reforci el model social europeu i estableixi una 
carta de drets socials. Cal exigir un canvi en les orientacions 
de les polítiques que es fan per fer front a la crisi, hem de 
seguir treballant per defensar els drets de les dones com a 
sindicat i conjuntament amb els moviments socials, especi-
alment el moviment de dones feministes, i hem de participar 
en les mobilitzacions que s’estan fent i animar les nostres 
companyes a participar-hi amb nosaltres, mobilitzacions que 
haurem de seguir fent per frenar els atacs que estem rebent 
com a treballadores.

En l’àmbit laboral i l’ocupació

• Cal un canvi en el model productiu que aposti clarament 
per sectors d’alt valor afegit en productes i processos, que 
garanteixi que les dones puguin incorporar-se a aquestes 

”Segons dades de l’EPA (1r 
trimestre del 2013) a l’Admi-
nistració local és on, de totes 
les administracions públiques 
(Seguretat Social, comunitats 
autònomes i empreses públi-
ques), no solament s’ha man-
tingut l’ocupació de les dones, 
sinó que aquesta ha tingut una 
evolució positiva tant en els 
contractes indefinits com en 
els contractes temporals. 

”Dit això, es fa inevitable pen-
sar que modificacions radicals 
de les administracions locals 
com la que planteja l’Avantpro-
jecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administra-
ció local (de la qual es va infor-
mar en el Consell de Ministres 
el passat 15 de febrer) supo-
sen una amenaça important 
per als drets laborals, els drets 
socials i de ciutadania, i els 
drets polítics de les dones a 
tot Catalunya.

”Tot i que en l’exposició de 
motius s’apunta que té l’ob-
jectiu de ‘racionalitzar l’es-
tructura organitzativa de l’Ad-
ministració local d’acord amb 
principis d’eficiència i equilibri 
financer, clarificar les compe-
tències municipals per evitar 
duplicitats amb altres adminis-
tracions’, tenim el convenci-
ment que al darrere hi ha una 
voluntat de transformació del 
model d’estat i de les adminis-
tracions públiques, així com un 
atac, segons el nostre criteri, 
molt punyent a l’Administra-
ció local, per la qual cosa cal 
també avaluar-ne les possibles 
conseqüències amb impacte 
de gènere.

”La reducció d’allò públic afec-
ta directament les persones 
que viuen en situació de vul-
nerabilitat tant econòmica com 
social.
•”La voluntat de centralitzar 
competències va en detriment 

de la proximitat de la gestió 
pública i allunya la gestió dels 
serveis i els recursos públics 
de les necessitats de la vida 
quotidiana, de les persones 
i de la ciutadania, de mane-
ra que les dones hi perden 
doblement com a usuàries de 
serveis i com a gestores de 
recursos adreçats a les perso-
nes del seu entorn.
•”Restringir l’autonomia local 
també és allunyar acords ja 
adquirits, com la Carta euro-
pea per a la igualtat de dones i 
homes en la vida local (Consell 
de Municipis i Regions d’Eu-
ropa, 2006). Així mateix, res-
tringir, delimitar o eliminar 
les competències locals en 
aquesta matèria és signe de 
retrocedir en l’evolució de les 
polítiques públiques d’equitat 
o d’igualtat de gènere.
•”La remodelació de les com-
petències locals en àmbits tan 
prioritaris com el de salut, la 
prevenció, els serveis soci-
als, l’educació, la promoció 
de l’ocupació, l’atenció a la 
dependència, la participació, 
l’habitatge, etc., suposa una 
amenaça a escala social i 
també laboral. Si no es tenen 
competències sobre totes 
aquestes matèries i es deixen 
de prestar serveis o d’imple-
mentar polítiques públiques 
és tot un sector professional 
feminitzat l’afectat.

”L’Avantprojecte activa, final-
ment, una altra alerta quan 
analitzem aquesta proposta de 
reforma des del punt de vista 
del que ha suposat i suposa 
la participació de les dones 
en la política, perquè limitar 
l’accés a la política local és 
possiblement limitar l’accés 
de les dones a un àmbit de la 
política que ha estat i que és 
cada vegada més exemple de 
paritat.”



7
Núm. 34 - setembre 2013

Lídia Sandalinas 

activitats i sectors, i que adeqüi el seu perfil professional a 
les noves demandes del mercat de treball. Les dones han 
de poder accedir a la formació i al reciclatge professional 
necessaris, i a l’ocupació adequada a la seva formació. Les 
dones no poden quedar al marge dels sectors d’activitat 
en què es preveu el rellançament de l’activitat econòmica 
i productiva.

• S’ha de garantir la creació d’ocupació de qualitat i trencar 
amb el vell model de mà d’obra intensiva, precarietat i bai-
xos costos salarials. També cal millorar i continuar desenvo-
lupant mesures per facilitar la conciliació de la vida personal 
i la laboral, entesa com un camí cap a la coresponsabilitat i 
perquè homes i dones comparteixin totes les tasques.

• Pel que fa a l’àmbit de la negociació col·lectiva, en tots els 
seus nivells (d’empresa, sector, territorial…), cal garantir la 
inclusió d’un capítol sobre igualtat d’oportunitats, en el qual 
es concretin i es millorin les directrius i els continguts de la 
Llei d’igualtat. S’han de garantir i millorar les condicions de 
les treballadores i posar punt i final a qualsevol tipus de dis-
criminació mitjançant la implementació de mesures d’acció 
positiva i el desenvolupament i l’aplicació de plans d’igualtat.

• S’ha d’avançar en la implantació de sistemes de qualifica-
ció professional que, basats en l’equivalència de qualificació 
i funcions, portin a l’equiparació de retribucions i posin en 
marxa vies per a l’accés a la formació, al reconeixement de 
la qualificació i al desenvolupament de la carrera professi-
onal. S’han d’establir sistemes de selecció, classificació, 
promoció i formació, amb criteris tècnics, objectius i neutres 

per raó de gènere, i eliminar denominacions i estereotips 
sexistes. S’ha d’introduir en els convenis, en les clàusules 
d’inaplicació, garanties davant les discriminacions distribu-
tives.

• Per tirar endavant totes aquestes mesures és imprescin-
dible l’actuació conjunta de totes les parts implicades en la 
negociació col·lectiva. Des de CCOO valorem molt positiva-
ment el treball que es desenvolupa a través del Consell de 
Relacions Laborals i totes les meses on són presents totes 
les parts implicades. L’eliminació de les discriminacions 
de les dones en el món del treball i de les discriminacions 
salarials com a part d’aquestes discriminacions és una tasca 
de tothom.

• En l’actual context d’ERO, cal reclamar que vagin acompa-
nyats de plans empresarials de futur i de plans socials que 
en minimitzin l’impacte, que la intervenció de les empreses 
de recol·locació es canalitzi a través dels serveis públics 
d’ocupació i que es garanteixi la igualtat d’oportunitats i la 
transparència en tots aquests processos.

• Finalment, cal que des dels poders públics s’estableixin 
els mecanismes necessaris per millorar qualitativament els 
indicadors de les situacions de violència de gènere contra 
les dones i, especialment, en relació amb les diferents for-
mes de violència masclista que es donen en l’àmbit laboral. 
És imprescindible perquè puguem continuar amb la nostra 
tasca a les empreses i aconseguir l’eradicació d’aquestes 
situacions.
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Dones 
i mercat de 
treball 

L’Enquesta de població activa (EPA) és una investigació que 
realitza l’Institut Nacional d’Estadística per obtenir dades de la 
població en relació amb el mercat de treball. Aquestes dades es 

recullen de manera trimestral. Els quadres que publiquem a continua-
ció fan referència a la situació segons les últimes dades publicades 
(segon trimestre del 2013). El concepte d’activitat fa referència a 
totes les persones que estan en situació de treballar, sempre a 
partir dels 16 anys, i que estan treballant (persones ocupades) o 
buscant feina (persones aturades). El concepte d’inactivitat inclou 

totes les persones que no han començat encara l’activitat en el món 
laboral, ni en busquen, o l’han deixada.

Des de la Secretaria de la Dona de la CONC realitzem un informe 
anual de la situació de les dones en el mercat de treball de Catalunya, que 
publiquem per al 8 de Març. Actualment, pensem que mantenir present 
en la revista Treballadora quines són les últimes dades és necessari per 
enfrontar les desigualtats que hi ha en el mercat de treball.

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’EPA, 2n trimestre 2013. Dades de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’EPA, 2n trimestre 2013. Dades de Catalunya

Situació laboral de les dones segons dades de l’EPA del segon trimestre del 2013
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Taxa de protecció d’atur per sexe i edat a Catalunya

Font:  Fundación Primero de Mayo, Informes núm. 62 – (juliol 2013). Amb dades EPA 2n trimestre 2013

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’EPA, 
2n trimestre 2013. Dades de Catalunya.

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’EPA, 
2n trimestre 2013. Dades de Catalunya.

Ocupació dones per tipus de 
contracte. 2n trimestre 2013

Dones ocupades per tipus de 
jornada. 2n trimestre 2013
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Des del 1985 la normativa que regula el funcionament 
i les competències de les administracions locals és 
la mateixa. Estem en ple segle XXI, en uns moments 

complicats i difícils, en una conjuntura complexa en què la crisi 
econòmica, financera i política ha posat tant la ciutadania com 
les administracions davant el repte d’atendre les necessitats 
de les persones amb menys recursos, compensar la davallada 
del minso estat del benestar i garantir els drets de ciutadania 
davant l’ofensiva ultraconservadora de la dreta neoliberal.

No cal emmascarar aquesta actualització necessària darrere 
de la que creiem que és la veritable raó de ser d’aquesta refor-
ma: un canvi del model d’estat i de la Constitució encobert. 
Recentralitzar competències, atacar el principi d’autonomia 
local i nombrosos acords internacionals, buidar de competèn-
cies els ajuntaments i gestionar els serveis públics des de les 
diputacions (organismes d’elecció indirecta i no directa, com 
els municipis) no esdevé una reforma, sinó una agressió a les 
polítiques socials, al principi d’igualtat i a la democràcia.

Voler cobrir l’expedient de reducció de la despesa pública i 
començar per les administracions locals no deixa de ser un 
insult a la intel·ligència: les administracions locals han fet els 
deures i, avui per avui, només suposen el 4% del deute de 
tota l’Administració pública. Darrere dels objectius de “racio-
nalització i sostenibilitat pressupostària” hi ha interessos, entre 
d’altres, que responen a lobbys econòmics i polítics que volen 
privatitzar serveis públics la gestió dels quals quedarà supedi-
tada per llei als interessos privats i no als interessos col·lectius 
i generals. Altres lobbys també defensen retallar polítiques 
públiques que garanteixen l’equitat i la igualtat d’oportunitats. 
Pressionen per retrocedir en polítiques de dones i d’igualtat de 
gènere, en recursos adreçats a programes de prevenció, en 
serveis d’atenció social i de dependència, gent gran, serveis 
educatius de 0-3, lleure, discapacitats, promoció de l’ocupació 
i del comerç… En definitiva, en totes les accions i els progra-
mes de resposta immediata i de proximitat a les demandes de 
la ciutadania.

Potser cal fer una reforma de tota l’Administració pública i 
posar el punt de mira en els nivells que mostren més endeuta-
ment o més dèficit i que potser existeixen només per interes-
sos polítics. Desestabilitzar d’aquesta manera l’Administració 
local té un impacte de gènere monumental, perquè voldrà dir 
acomiadaments, reducció de plantilles feminitzades i deses-
tabilització d’un sector d’ocupació, el públic, que fins ara és 
el que manté la taxa d’ocupació més estable per a les dones.

Dificultar encara més la vida quotidiana té un impacte directe 
en el sector de població que majoritàriament dedica més del 
doble del seu temps de vida a la cura de persones i al treball 
domèstic. Quan els recursos de salut, d’ensenyament o d’aten-
ció social i a la dependència deixen de formar part del sistema 
públic i es privatitzen, hi ha un efecte directe sobre les dones, 
i quan es redueixen les partides dedicades a les polítiques de 
dones i d’equitat de gènere, incloent-hi les que intenten donar 
suport a les dones i noies que pateixen violència masclista, 
també hi ha un impacte irreversible sobre moltes vides.

Atacar el món local des del punt de vista de la democràcia 
també té un efecte pervers en la paritat i la igualtat d’oportuni-
tats de les dones pel que fa a la participació sociopolítica. És 
evident que el món local és un món que ha vist incrementar 
en gran manera la participació de les dones en política, i si els 
ajuntaments es converteixen en espais de gestió diferida la 
política local té els dies comptats.

Certament, cal actualitzar la normativa, però cal canviar o 
eliminar competències municipals, recentralitzar l’Administra-
ció pública i gestionar les necessitats locals des del Govern 
central? Cal atacar l’autonomia local i canviar i reestructurar 
competències autonòmiques? Cal ofegar econòmicament els 
ens locals? Cal privatitzar serveis i recursos que s’han gestio-
nat amb criteris sostenibles i sense malgastar? Cal ofegar les 
polítiques públiques? Cal reduir plantilles i acomiadar personal?

Des de la Secretaria de la Dona de CCOO estem en contra 
d’aquesta reforma i seguim lluitant perquè sigui retirada.

.

“Una agressió a les 
polítiques socials, al 

principi d’igualtat i a la 
democràcia.”

Alba Garcia
Secretària de la Dona i Cohesió Social

REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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Entorn del dia 28 de maig, Dia Internacional d’Acció 
per la Salut de les Dones, des de fa uns quinze anys 
a Catalunya s’aprofita l’avinentesa per fer visibles les 

diferències de salut i atenció sanitària d’homes i dones, i, fona-
mentalment, per fer palesa la situació de les dones, tenint en 
compte les diferències biològiques i psicològiques i d’estatus 
social entre homes i dones, però també de la pràctica mèdica 
relacionada amb l’androcentrisme de la ciència, que ha canviat 
poc malgrat que en aquests moments hi ha una alta feminitza-
ció de la medicina (es constata, per exemple, que les dones 
metgesses són més properes a les necessitats de les perso-
nes). La majoria d’accions de reflexió que es fan es concreten 
en propostes de canvi.

Des de CCOO i des de diverses estructures del sindicat, fa 
anys que aprofitem aquest dia per fer una reflexió, ja sigui 
amb actes o amb els informes que fa anys que elaborem, 
el d’enguany es titula “Salut i atenció sanitària de dones i 
nenes. Estat de situació” (http://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2013/informe_dona_i_salut_2013.pdf). 
La Federació de Sanitat va realitzar un acte sobre la sexualitat 
de la dona. També treballem unitàriament des de la Xarxa de 
Dones per la Salut realitzant actes unitaris. Aquest any l’acte 
es va titular “Que no ens enverinin, ni per dins ni per fora. 
Polítiques sanitàries tòxiques per a la salut” i hi van partici-
par diverses ponents, com Eva Vela, Loli Fernández Carou i 
Carme Valls Llobet, que va parlar de “Cosmètics sota sospi-
ta”. També des del Consell Nacional de Dones de Catalunya 
(CNDC), i dinamitzada per la Xarxa de Dones per la Salut, va 
tenir lloc una conferència sobre “Dona i salut mental. Situació 
actual”, a càrrec de Concepció Garriga. D’altra banda, al taller 
sobre “Salut i atenció sanitària de dones a Catalunya”, Carme 
Catalán va fer una presentació del tema. L’objectiu d’aquest 
taller és recollir experiències que ajudin a identificar necessi-
tats, que es concretaran des del CNDC per poder fer peticions 
de canvi.

Diverses organitzacions de dones i salut han fet accions en 
aquest sentit, i també el Parlament de Catalunya amb la sessió 
titulada “La desigualtat femenina sobre els indicadors univer-
sals”. En aquesta sessió van parlar diverses professionals, 
prioritàriament de l’àmbit hospitalari, però van faltar-hi veus del 
món de les associacions i del moviment de dones per la salut, 
de manera que no hi va poder haver debat. Una de les conse-
qüències d’aquesta manca de debat és que es va donar suport 
a la teràpia hormonal substitutiva per a totes les dones en 

l’etapa de la menopausa i no hi va haver veus que expliquessin 
que, pels seus efectes secundaris, s’ha prohibit a molts llocs 
del món i que també la desaconsella l’Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes Sanitaris. Un dels efectes que s’hi 
relacionen és el del càncer de mama, que cada cop afecta més 
dones. El Parlament de Catalunya ha de recollir la veu de totes 
les dones i s’hi ha de poder expressar que les pràctiques mèdi-
ques estan molt influïdes per diversos interessos econòmics 
que no sempre actuen a favor de les dones.

“Amb la salut de 
la dona, no tot 

s’hi val”

El 28 de maig es proclama com 
a Dia Internacional d’Acció per 

la Salut de les Dones arran 
d’una reunió de les integrants 
de la Red Mundial de Mujeres 

por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (RMDSR) 

que es va portar a terme a la 
finalització de la V Trobada 
Internacional sobre la Salut 

de la Dona, celebrada a Costa 
Rica al maig del 1987. Va ser la 

Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y el Caribe 

(RSMLAC) que va fer la propos-
ta d’instaurar aquest dia com a 
dia d’acció global a favor de la 

salut de les dones.

Carme Catalán Piñol
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Mireu quines curioses coincidències entorn d’una proporció.

L’educació és una professió feminitzada: una mica més del 70% de les 
persones que hi treballem som dones.

L’ocupació temporal, a l’educació i a tots els serveis públics, és, sobretot, feme-
nina (també més d’un 70%).

En conseqüència, la pèrdua d’ocupació als sectors públics és, en un 70%, pèrdua 
d’ocupació femenina, majoritàriament professionals de l’educació, de la sanitat, 
de l’Administració pública, dels serveis socials… 

Totes les persones que treballem als serveis públics de Catalunya hem perdut 
com a mínim un 15% del salari. La xifra no és exacta perquè hi ha hagut pèrdues 
comunes i pèrdues específiques per a cada col·lectiu, però, curiosament, les per-
sones interines docents i administratives han sofert una reducció complementària 
del 15% de la jornada i el salari. Per tant, cobren el 70% del salari que cobraven 
l’abril del 2010. 

Dones que paguen les hipoteques de l’especulació, que mantenen criatures 
petites, i grans. Dones joves que han de recórrer a les pensions dels seus pares 
per pagar el menjar de la canalla. Dones grans que han d’ajudar a mantenir néts, 
gastant el raconet que havien fet per a la vellesa. Dones que ens demanen “ima-
ginació” en les propostes de lluita. Quina humiliació, demanar més diners a la 
família per a un dia de vaga.

Dones que lluiten, però, juntament amb els homes.

Dones que lluiten en una lluita sense glòria, en una lluita constant, en una lluita 
poc visible. Dimecres grocs a l’educació, dimarts blancs a la sanitat, divendres 
negres a l’Administració i taronja als serveis socials. Dones que articulen xarxes 
de lluita, més enllà del comitè i del sindicat, amb les famílies que porten la canalla 
a escola, amb les persones que han de menester assistència sanitària, amb les 
organitzacions veïnals, amb les ONG… Hi crec molt, en aquesta lluita, la que fa 
aliances, la que crea opinió, la que estima el servei. La gota que forada la roca. 

Aquesta és la que sosté l’altra lluita. La gran manifestació, la vaga, el conflicte 
“espectacularitzat”. L’amplitud s’aconsegueix a partir del treball de cada dia, 

Dones, educació, 
lluita i 70/30

Montse Ros

persona a persona. La vaga o la gran 
manifestació en el servei públic no té la 
mateixa funció que en l’economia industrial, 
productiva. No hi ha un empresari que deixi 
de guanyar diners per una vaga massiva i 
llarga de l’educació. Però té funcions que 
necessitem: l’extensió del conflicte, la visu-
alització social, la cohesió dels col·lectius 
implicats, la mesura de la força davant els 
governs de torn, el pas de la lluita local a la 
lluita global.

Moltes persones, sobretot homes, solen 
sentir-se més identificats amb aquest tipus 
de lluita. Es correspon amb el mite homèric, 
fundacional de la cultura occidental, gran 
legitimador de la violència com a heroisme, 
del patriarcat, de les minories selectes i 
visionàries per sobre del comú de la gent. 
Alguns el fan servir literalment, i parlen 
sovint d’Ítaca, de Troia… D’altres n’utilitzen 
versions més cinematogràfiques: les torres 
de Mórdor per parlar de La Caixa o els 
“superherois” que lluiten per l’educació.  

Ens equivocaríem si renunciéssim a un dels 
dos formats. Els necessitem tots dos. Pots 
lluitar amb heroisme, però sense estratè-
gia, sense tropa i sense intendència, per-
dràs segur. Com combinar les dues formes 
de lluita de manera sostenible i eficaç? Quin 
és l’equilibri entre la lluita local i la lluita de 
gran format? Aquest equilibri és igual en 
tots els sectors? Podria ser que la realitat 
ens estigués mostrant la resposta, almenys 
per a l’educació? 

Potser 70/30?!
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S
embla absurd i fora de lloc. Quelcom anacrònic. Però, en ple segle XXI, 
tornem a parlar del dret a decidir sobre el NOSTRE COS! Del dret a 
decidir com i quan volem ser mares. Del dret a ser persones lliures i 

sense necessitat de tutela. 

I és que l’Església i el PP tenen molt clar el model de dona que volen. Sempre 
han somiat la dona abnegada, al servei de la família, salvaguardant el model 
tradicional. El seu model, el patriarcal. 

CCOO ha manifestat a tort i a dret el seu contundent rebuig a aquest intent 
de modificació d’una llei, la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs, que ja consideràvem de mínims. I és en 
aquesta línea de refús implacable que està la Secretaria de la Dona i Cohesió 
Social, treballant en xarxa i participant activament en els diferents actes orga-
nitzats des dels territoris i des de la Plataforma Nosaltres Decidim.

A Barcelona, les dones que lluiten a favor del dret a l’avortament ja han fet 
diferents accions, xerrades, comunicats, actes de sensibilització i manifesta-
cions, i cal destacar que des de la Permanent del Consell Nacional de Dones 
de Catalunya, òrgan participatiu i consultiu de l’Institut Català de les Dones i 
del qual formem part, s’ha fet una resolució a favor que no retallin cap dret en 
una futura llei. Aquesta demanda s’ha fet arribar al Ministeri de Justícia, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a tots els grups polítics del Congrés 
dels Diputats (http://www20.gencat.cat/docs/icdones/institut/
docs/2013_cndc_mocio_salut.pdf).

En la manifestació, convocada a Barcelona el passat dia 4 de juliol, a la plaça 
de Garriga i Bachs, durant seixanta minuts, seixanta veus van llegir seixanta 

E
l dia 13 de juny ens vam trobar en una reunió, amplia-
da a delegades i delegats i a la Secretaria de la Dona 
de la Federació de Sanitat, per parlar de sexe. 

No vam parlar de malalties de transmissió sexual, ni de 
l’avortament, ni de l’embaràs… Vam parlar de drets sexuals, 
de sexe com a font de plaer, desenvolupament personal, 
salut i felicitat. També vam parlar de la repressió que la sexu-
alitat de les dones ha patit al llarg de la història.
L’activitat principal de la jornada, emmarcada en la celebració 
del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, va 
ser veure un interessant documental anomenat El clítoris, 
ese gran desconocido, documental que trobareu penjat a 
Internet, a l’adreça:
http://www.youtube.com/watch?v=cTUA4Hl2hVg 
Us aconsellem molt que el vegeu, a nosaltres ens va agradar 
molt!

Vam parlar de sexe

Sílvia Espinosa
Secretària de la Dona de la Federació de Sanitat

ui som,
 què femQ

E
l Conveni del comerç tèxtil de la província 
de Barcelona afecta moltes dones.
Aquestes dones i homes que ens atenen 

quan anem a comprar a botigues com Zara, H&M, 
Cortefiel, Furest, Venca, Desigual, Mango…, ja fa 
dos anys que viuen el bloqueig en la negociació del 
seu conveni, dos anys sense revisió salarial i de 
gran preocupació per la ultraactivitat.
Al mes de maig d’aquest any, després de molts 
intents d’arribar a acords, la patronal no accepta 
la proposta de mediació del Tribunal Laboral de 
Catalunya i bloqueja el conveni sectorial.
L’objectiu de la patronal és que el conveni perdi la 
vigència el 8 de juliol per poder precaritzar, encara 
més, les condicions d’un sector que ja és per si 
mateix precari.
Arran d’això, s’inicia una campanya d’informació i 
mobilització.
Sortim al carrer i ens mobilitzem. 
El 18 de juny els sindicats i la patronal accepten 
la proposta del Tribunal Laboral de Catalunya de 
prorrogar el conveni fins al 31 de desembre del 
2013.
L’acord evitarà que aquestes empreses deixin 
d’aplicar el conveni, com estableix la reforma 
laboral, i entrem en una etapa de conflictivitat i de 
pèrdua de drets, com jornada i horaris, llicències, 
vacances, complements salarials en situació d’in-
capacitat temporal, etc.
Entenem que les negociacions segueixen obertes i, 
per això, seguim mobilitzant-nos i sortint al carrer.
Les dones i homes d’aquest sector no es rendeixen!

Bloqueig de la negociació 
del Conveni del comerç tèxtil 
de la província de Barcelona

raons per dir no a la Llei de la contrareforma de l’avortament. 
Entre aquestes veus hi havia la d’en Joan Carles Gallego, 
secretari general de CCOO de Catalunya, i la de l’Alba 
Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO de 
Catalunya. També van tenir-hi veu i presència les companyes 
de Girona, la Plataforma pel Dret a l’Avortament de Terrassa 
i les companyes de Lleida, que no van poder assistir-hi, però 
ens van enviar el missatge següent: “Totes les dones i col-
lectius feministes de Lleida, retrobades sota la Marea Violeta, 
no callem i no callarem. Volem dir prou! Prou a les retallades 
i a la reducció de l’atenció sanitària, a la repressió sexual, 
a la maternitat obligatòria, a l’androcentrisme sanitari, a la 
manca d’educació sexual i afectiva, i al control dels membres 
del Partit Popular i de la jerarquia catòlica sobre el cos de les 
dones.

Als territoris, les companyes de Girona, Lleida i Terrassa 
han creat plataformes, han organitzat concentracions escarni 
i manifestacions, i la lectura del manifest amb les diferents 
associacions de dones, amb les quals compartim el mateix crit: 
“Despenalització de l’avortament voluntari, educa-
ció sexual i afectiva, avortament lliure i gratuït JA! 
En el meu cos, hi decideixo jo!”.

I de nou…: ni un pas enrere! 
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La lluita feminista 
en l’àmbit laboral

El passat dia 12 de juny vam celebrar l’acte de lliurament de 
la quarta edició del Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista 
en l’àmbit laboral. En aquesta ocasió s’hi van presentar onze 
candidatures. La seva diversitat i la seva qualitat van fer que la 
feina del jurat no fos gens fàcil. Tots els projectes presentats 
tenen darrere un treball que contribueix a fer avançar les reivin-
dicacions de gènere en el món laboral. 

Podríem classificar les candidatures en tres grups:

Projectes de sensibilització, informació i formació: 

1. Activitats vinculades a les dates significatives del 8 de Març 
i el 25 de Novembre per promoure cultura d’igualtat i respecte 
a l’àmbit laboral, presentades per la Secció Sindical de CCOO 
de l’Hospital de Sant Rafael.

2. Taller interactiu destinat a alumnes de 4t d’ESO a 2n de 
batxillerat i cicles formatius sobre la dona treballadora: “Parlem 
a les escoles”, presentat per Acció Jove.

3. Publicació realitzada des de l’any 1991 per al 8 de Març: la 
revista Dona, en què es tracten temes d’actualitat, reivindica-
cions i records de les dones treballadores que s’han significat 
per algun motiu, presentada per la Comissió de la Dona de la 
Secció Sindical de Gas Natural.

4. “No oblidarem Elna”. Per recordar l’exili de les dones repu-
blicanes al sud de França que compren un viatge a Argelers 
i a la Maternitat d’Elna. Activitat conjunta de CCOO del Baix 
Llobregat i el Vallès Occidental.

Plans d’igualtat i el seu desenvolupament a les empreses:

5. El Pla d’igualtat a l’empresa Chupa Chups de Can Serra.

6. El Pla d’igualtat de l’empresa Citicorp Barcelona.

7. Protocol per a la prevenció dels casos que afecten la dignitat 
i la discriminació en el treball, de l’empresa Barcelona Activa.

8. Els indicadors d’impacte del Pla d’igualtat de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet.

9. Pla de formació a l’empresa Autoliv KLE, SAU, derivat del 
Pla d’igualtat.

Recerques i eines per avançar en la perspectiva de gènere:

IV Premi Aurora Gómez

10. L’Observatori IQ (dones, homes i la vida quotidiana), que 
agrupa informacions estadístiques disgregades en diferents 
àmbits.

11. L’Observatori del sector de l’Administració local, un espai 
en què es difonen bones pràctiques per facilitar l’acció sindical.

El jurat va decidir, per unanimitat, atorgar el premi al Pla 
de formació de l’empresa AUTOLIV KLE, SAU, 
dins del Pla d’igualtat presentat per Isabel García, de la 
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya.

De la candidatura presentada, el jurat va valorar que:

És una acció col·lectiva en el marc de les relacions labo-
rals en una empresa en què hi ha implicació de la representació 
legal dels treballadors i treballadores i de la direcció.

És una actuació que afecta el conjunt de la plantilla.

Desenvolupa una acció d’un pla d’igualtat.

És un treball en xarxa, ja que intervenen altres actors, 
com, en aquest cas, la Fundació per a la Formació i l’Estudi 
Paco Puerto.

El premi, una obra esplèndida de l’escultora Mercè Riba, el va 
recollir la presidenta del Comitè d’Empresa, Beatriz Martínez 
González.

ui som,
 què femQ
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Als territoris, les dones també 
reaccionem i actuem!

Com no podia ser d’una altra 
manera, el 8 de Març d’enguany 
vam omplir sales, places, tea-
tres i altres espais amb con-
centracions, lectures de mani-
festos i activitats diverses per 
commemorar i reivindicar el 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, i ho vam fer amb el 
lema “Dona, reacciona i actua! 
#nocallis”. 

TARRAGONA I REUS 

8 de Març, cap excusa que ens 
impedeixi progressar

CCOO de Tarragona va convocar una 
assemblea de delegades i delegats en 
la qual es va debatre sobre les conse-
qüències de la crisi i les retallades des 
d’una perspectiva de gènere. Un cop va 
finalitzar, es va dur a terme una concen-
tració, a la rambla Nova, per compartir la 
lectura del manifest conjunt. 

El dia 9 de març, a Reus, també hi 
va haver una concentració, la lectura 
del manifest de CCOO i la projecció 
de la pel·lícula Silkwood, en què vam 
poder veure com Karen Silkwood (Meryl 
Streep), treballadora i sindicalista d’una 
central nuclear d’Oklahoma, recull pro-
ves i indicis que demostren la ineficàcia 
de les mesures de seguretat de la plan-

ta. Aquesta actitud de lluita la posa en 
contra dels seus companys i companyes 
de feina i de la resta de dirigents.

LLEIDA 

8 de Març, s’ha de continuar tre-
ballant per generar canvis 

CCOO de Lleida va commemorar el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora 
amb una xerrada a càrrec de Daniel 
Gabarró i un acte reivindicatiu al davant 
del sindicat.

En la seva xerrada, titulada “La igualtat 
no és solament un tema de dones”, 
Daniel Gabarró, investigador i formador 
en matèria de gènere i igualtat, ens va 
explicar com s’havia d’implicar la mas-
culinitat en la reclamació dels drets de 
les dones. Segons Gabarró, el paper de 
les dones, que s’ha reescrit durant el 
segle XX, ha canviat la manera de veure 
el món, i ara el que cal és implicar els 
homes en el canvi. Va encoratjar les per-
sones assistents, delegades i delegats 
de CCOO, a abanderar el fet de parlar 
de la masculinitat i va aconsellar els sin-
dicalistes que treballessin a favor d’una 
masculinitat alternativa, que trenquessin 
la invisibilitat de la masculinitat negativa 
i despertessin aliances per transfor-
mar-la, i, finalment, que treballessin per 
generar canvis individuals.

Es va aprofitar aquest dia tan assenya-
lat sindicalment per presentar l’informe 
sobre la situació laboral de les dones a 
Lleida a les delegades i als delegats que 
van assistir a la xerrada. 

Per acabar, a les portes del sindicat, es 
va fer una concentració reivindicativa 
que, amb el lema “Dona, reacciona i 
actua”, pretenia fer visibles les desi-
gualtats que pateixen les dones en el 
món laboral i encoratjar-les a lluitar-hi 
en contra.

MANRESA   

El perquè del 8 de Març

A la Catalunya central, les companyes 
van posar sobre la taula una pregunta 
que va generar un debat molt destaca-
ble: el perquè del 8 de Març.

Per reforçar la discussió i les propostes, 
van projectar la pel·lícula La sal de la 
tierra, un clàssic de l’any 1954. A Nou 
Mèxic, un grup de miners del zinc patei-
xen discriminacions en les condicions 
de vida i de feina respecte als seus 
companys anglosaxons. Un accident a 
la mina serà el detonant per plantar-hi 
cara, anar a la vaga i exigir igualtat. Una 
exigència a la qual també se sumen les 
dones dels miners mexicans. 

Dirigida per Herbert J. Biberman, en 
plena caça de bruixes als Estats Units, 
el film va ser perseguit i bloquejat pel 
Comitè d’Activitats Antiamericanes i per 
l’FBI. Un excel·lent retrat històric que va 
marcar una fita en la cinematografia a 
favor dels drets humans.    
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VALLÈS OCCIDENTAL I BAIX 
LLOBREGAT

8 de Març, compartint la comme-
moració i la reivindicació 

Treballar pel mateix objectiu uneix. I 
bona mostra d’això són les activitats 
conjuntes que, entre aquestes dues 
comarques, es van fer per al 8 de Març. 
Aquest mateix dia, a Sabadell, més de 
dues-centes persones compartíem un 
sopar commemoratiu, reivindicatiu i soli-
dari amb la promoció de la defensa dels 
drets humans i laborals de les treballa-
dores i treballadors del sector informal 
a Hondures.   

Amb un acte obert a la ciutadania, al 
Casal Pere Quart de Sabadell, amb 
l’autora del llibre El silenci dels telers, 
ens vam endinsar en un món on les veri-
tables protagonistes vam ser les dones. 
Què significava ser dona, com vivien, 
com creaven xarxes de sororitat en el 
món fabril de les colònies tèxtils de les 
vores del riu Llobregat… Sobre tot això 
i més l’Assumpta Montellà ens va delec-
tar amb una exposició excel·lent que ens 
va atrapar des de la primera paraula. 

Per seguir aprofundint, reconèixer les 
trampes més velades i reflexionar sobre 
“Com ens afecta la crisi?”, a l’Ateneu 
de Cerdanyola vam assistir a les inter-
vencions de Teresa Torns, sociòloga i 
feminista; Carme Catalán, sociòloga i 
membre de l’equip de la Secretaria de la 
Dona de la CONC, i Enrique Rodríguez, 
secretari general de CCOO del Vallès 
Occidental.

A Cornellà, es van organitzar tres acti-
vitats que commemoraven aquest dia. 
En primer lloc, el dia 1 de març, vam 
tenir l’honor de celebrar a casa nostra la 
presentació dels guardons del IV Premi 
CCOO PEGASO, que aquest any han 
recaigut en Almudena Grandes, José 
Miguel Monzón, el Gran Wyoming i les 
Dones del Poble Sahrauí.

El mateix dia 8, hi va haver un cinefòrum 
amb Pago justo, una pel·lícula dirigida 
per Nigel Cole i protagonitzada per 
Sally Hawkins, Bob Hoskins i Miranda 
Richardson, entre d’altres. 

L’any 1968, unes 200 treballadores de 
la planta Ford Dagenham van protago-
nitzar una vaga per reivindicar la igualtat 
salarial. Elles no es podien imaginar que 
serien rebudes per la ministra de Treball, 
Barbara Castle i que, a més, els donaria 
suport. El resultat d’aquesta protesta va 
ser l’aprovació de la llei Equal Pay Act 
el 1970. Una temàtica molt adient i un 
resultat encoratjador.

La lectura del manifest es va fer a la 
plaça de Catalunya, davant de l’escultu-
ra de Les dones. 

GIRONA 

8 de Març, buscant millores per 
avançar

“La negociació col·lectiva amb pers-
pectiva de gènere” va ser el taller que 
ens va permetre analitzar dos convenis 
des d’una orientació diferent. L’objectiu 
era clar: constatar, un cop més, el biaix 
existent en matèria d’igualtat tant en 
l’anàlisi com en les propostes i dotar 
d’instruments les persones participants 
per poder introduir apunts o millores que 
ens permetin avançar en aquest àmbit. 
També vam presentar una eina molt útil 
i necessària, tant per a la nostra acció 
sindical com per al nostre dia a dia: la 
Guia de bones pràctiques per a l’ús d’un 
llenguatge no sexista en la negociació 
col·lectiva. 

L’assemblea de treballadores i treballa-
dors de l’Ajuntament de Salt va posar 
l’accent en els plans d’igualtat a les 
empreses, i al vespre, a Figueres, vam 
participar en la xerrada debat “Dones i 
crisi”. Un dia, el 8 de Març, de propos-
tes i compromisos que es traslladaran, 
com no podia ser d’una altra manera, als 
365 de l’any. 

BARCELONÈS 

8 de Març, evidenciar i denunci-
ar desigualtats

Les companyes del Barcelonès vam 
decidir centrar el debat en les discrimi-
nacions que pateixen les dones en el 
món laboral.

La fórmula dels cinefòrums ens va tornar 
a funcionar força bé. Tant per a l’Hos-
pitalet com per a Badalona vam optar 
per la mateixa pel·lícula que les dones 
del Baix Llobregat: Pago justo. Un llarg-
metratge en què les treballadores són 
les protagonistes i lluiten, reivindiquen, 
guanyen i triomfen. Un missatge enco-
ratjador per a les delegades i delegats 
que va donar peu a un debat molt ric en 
continguts. Un acte on vam constatar, 
una vegada més, la necessitat d’evi-
denciar les desigualtats i denunciar-les, 
i on es va tornar a fer palès que on hi 
ha sindicats s’avança en igualtat i drets. 

ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF  

8 de Març, caminant per la igualtat

Els espais de debat oberts i ben guiats 
es converteixen en eines molt valuoses. 
I així ho van viure les companyes, que el 
passat més de març, van organitzar una 
xerrada al local de CCOO de Vilafranca 
dirigida a delegats i delegades. Aquí 
també es van aclarir dubtes, es van tren-
car algun estereotips i es van compartir 
eines i estratègies.

Però també van caminar per la igualtat. 
Una caminada, reivindicativa, que va 
acabar amb un esmorzar commemoratiu 
a l’ermita de la Mare de Déu de Collbàs. 
Un matí ple d’aquells petits grans 
moments que uneixen i creen aliances. 
D’aquells, que pas a pas enforteixen la 
voluntat comuna avançar en igualtat. 
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N
i per error, en els seus despropòsits, el Govern del PP ha pres cap decisió per 
avançar o, si més no, per protegir les polítiques d’igualtat. Ans al contrari: aquesta 
política misògina ataca constantment els nostres drets i llibertats.

Ara, la ministra Mato ens imposa noves restriccions en el criteri per optar a la reproducció 
assistida. Clar que sí! Volen un model de família com la Conferència Episcopal mana: parelles 
heterosexuals. Com podem lesbianes, mares soles, dones independents optar als mateixos 
drets que la família tradicional? Impensable!
Si el Govern decideix qui pot optar a un servei públic que paguem totes, el Govern hauria 
de reconèixer que sí, que ells i elles prenen mesures lesbofòbiques, classistes i sexistes. 

I que l’article 14 de la Constitució (“Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discri-
minació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”), no el coneixen. I 
del precepte de lliure desenvolupament de la personalitat, en l’article 10 (“L’Estat no pot imposar a una persona ni la seva orientació 
sexual ni que per tenir fills hagi d’estar casada, tenir una parella o un sistema de valors familiars”), tampoc n’han sentit a parlar. Ni de 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries (TSJA), que condemna la sanitat pública del Principado a complir amb el dret 
d’una dona lesbiana que li sigui facilitat l’accés a les tècniques de reproducció assistida. Aquesta sentència indica que la Constitució 
empara el principi d’igualtat (sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries).
Estan encaparrats a voler controlar les nostres vides i, per descomptat, la nostra sexualitat. Estem més que convençudes que no ho 
permetrem. Oi? Perquè, el seu model de família, el seu ideari de dona no ha sigut ni serà mai el nostre.

E
l dia 20 de juny, l’Associació de 
Dones Juristes, representades per 
la presidenta, Mercè Claramunt 

i Bielsa, i per la tresorera de l’entitat, 
Gemma Sahún Serena, van tenir l’opor-
tunitat de reunir-se amb una delegació de 
dones activistes feministes tunisianes a la 
nostra seu a Ca la Dona. Les companyes 
de la ribera sud del Mediterrani van aprofi-
tar que venien per participar a la conferèn-
cia organitzada pel Col·lectiu Ronda titula-
da “Dona tunisiana i revolució àrab”, una 
de les tres xerrades que enguany han con-
format la segona edició de les Jornades 
Feministes organitzades per aquesta coo-
perativa, dedicada a l’assessorament jurí-
dic, per conèixer altres entitats i col·lectius 
feministes a Barcelona.  Així doncs, acom-
panyades d’una de les fundadores de la 
nostra entitat, l’Angelina Hurios, membre 
de la Comissió Internacional de Dones 
Juristes, van venir a casa nostra l’Afef Tlili, 
activista feminista, defensora dels drets 
humans, presidenta de PROMESS i mem-
bre d’Amnistia Internacional, i la Nahed 
Lajimi, advocada i impulsora de l’Associ-
ation des Avocates Indépendantes, orga-
nització que en només un any d’existència 
ha aconseguit aplegar més de 800 dones 
professionals dels dret unides en la seva 
lluita contra la discriminació i a favor del 
respecte als drets humans bàsics dels 
homes i les dones de Tunísia. Finalment, 

havia de venir també un dels rostres 
femenins que han esdevingut un referent 
i un símbol de la resistència feminista al 
país nord-africà, com és Basma Khalfaoui 
Belaïd, prestigiosa jurista, defensora dels 
drets humans i vídua de Chokri Belaïd, 
dirigent del Moviment Patriòtic Democràtic 
i fundador del Front Popular, que agrupava 
dotze formacions polítiques de l’esquerra 
laica i progressista, assassinat el passat 6 
de febrer només unes hores després d’ha-
ver denunciat públicament el clima de vio-
lència i l’atemoriment de la població en els 
dies previs a la celebració de les primeres 
eleccions democràtiques. Malauradament, 
no va poder assistir-hi, ja que va haver de 
tornar abans cap a Tunísia, però algunes 
membres de la nostra entitat van tenir 
l’oportunitat de conèixer-la el dia abans en 
les Jornades del Col·lectiu Ronda. 
Durant la reunió vàrem explicar el nostre 
funcionament organitzatiu com a asso-
ciació de dones dedicades al dret, les 
comissions que tenim creades de violència 
de gènere, de dret de família, d’igualtat, 
d’estrangeria i d’internacional, i, al mateix 
temps, vam tenir l’oportunitat d’escoltar-
les parlar sobre l’escenari posterior a 
l’anomenada Revolució del Gessamí, veri-
table guspira iniciadora de les primaveres 
àrabs. Un discurs en què les esperances 
i il·lusions desfermades amb l’èxit de la 
mobilització popular que va aconseguir 

derrocar el règim dictatorial encapçalat per 
Ben Ali es veuen ara enterbolides per la 
por d’una deriva autoritària i regressiva en 
matèria de drets civils del Govern islamista 
sorgit de les primeres eleccions democrà-
tiques celebrades al país.
Ens van recordar, entre altres qüestions, 
que la dona tunisiana, malgrat viure en un 
país mancat de llibertat democràtica, va 
gaudir durant dècades d’una situació que 
podríem anomenar de privilegi respecte de 
la situació de repressió i discriminació de 
les dones en altres països del seu entorn i 
el món àrab. Tot i així, aquestes activistes 
han estat incansables lluitadores per a la 
consecució d’un veritable règim democrà-
tic, obert a la participació de la ciutadania 
en el Govern del seu país i allunyat dels 
trets dictatorials i autoritaris del règim del 
deposat Ben Ali. Una lluita que segueix ara 
per consolidar els avenços democràtics 
i fer-los compatibles amb la construcció 
d’un igualitarisme real entre homes i dones 
que posi punt i final a les pràctiques discri-
minatòries.

Lesbofòbiques, classistes i sexistes

I l’ l d

Le

nternacionalIFEMINISTES TUNISIANES

Incansables lluitadores
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La necessitat de conèixer la memòria històrica, en la qual apareixen 
les lluites de les dones, ens hauria d’encuriosir i fer anar més enllà de 
les lluites recents. És per això que recomano les aportacions que es 
realitzen en el llibre El magnetismo del viento nocturno, que està escrit 
per Elsa Plaza, que és doctora en història de l’art i, entre altres, ha tre-
ballat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. En el llibre, on es barreja la ficció 
i la realitat, es recreen una època i unes circumstàncies que van suc-
ceir a la ciutat de Barcelona a finals del segle XVIII. Aquest és un thriller 
històric, molt ben documentat i ambientat després de la Revolució 
Francesa, en el qual les dones són les protagonistes. El llibre gira 
entorn de Josepa Vilaret, la Negreta, la dona que va encapçalar les 
revoltes del pa i que va estar condemnada a la forca; també recull la 
història de dones que fugien de la repressió posterior a la Revolució 
Francesa i d’altres que van donar mostres de solidaritat. Així mateix, 
descriu la desconfiança de tot el que és estranger i que ve “de fora”, 
fet que ha estat una constant històrica en el nostre país. La història 
es desenvolupa, en part, en un ambient il·lustrat on l’experimentació 
científica de persones avançades xocava amb la rigidesa mental de les 
autoritats que governaven la ciutat. 

M. Carme Catalán

El magnetismo del 
viento nocturno

Autora: Elsa Plaza
Nre. de pàgines: 304
Editoral: Ediciones B 

Maite Carranza, experta en literatura infantil i juvenil i premi nacional de 
literatura infantil i juvenil 2011, s’endinsa en la literatura d’adults amb una 
novel·la molt interessant i molt ben narrada, en la qual el fil conductor es 
desenvolupa entorn de l’ablació vista amb els ulls d’una dona catalana. En 
la novel·la, s’hi reflecteixen les dificultats que hi ha en la societat occidental 
per assumir aquesta problemàtica, però alhora es recullen totes les sen-
sacions i experiències de dones africanes de diferents generacions que 
viuen amb nosaltres (fins i tot algunes d’elles han nascut aquí). El llibre va 
més enllà i parla de les relacions que establim amb dones de diverses cul-
tures, de la poligàmia i de la sexualitat de les dones, també de les d’aquí, 
i així podem veure com, de vegades, la sexualitat d’unes i altres no és tan 
llunyana, sobretot la de les dones catalanes d’altres generacions. És, sens 
dubte, una novel·la que atrapa. Exposem un tros de la sinopsi del llibre: 
“Efectivament, la Binta, la millor estudiant de l’institut i en plena eclosió 
adolescent, està disposada a trencar els tabús i les tradicions de la família: 
s’ha enamorat d’un noi blanc, s’avergonyeix de l’analfabetisme de la mare 
i, sobretot, no li perdona la seva mutilació. La Lola, la metgessa d’ulls hip-
nòtics com el mar, de mica en mica es guanya la confiança de l’Aminata i 
la Binta i s’hi involucra perillosament.”

El fruit del baobab
Autora: Maite Carranza

Nre. de pàginas: 352.
Editoral: Edicions 62 
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Feminisme / Masclisme
E

ls termes feminisme i masclisme es contraposen sovint, tot i 
que no són conceptes oposats sinó diferents, i més encara si 
en revisem les definicions:

Segons la RAE (Reial Acadèmia Espanyola):

Feminisme:
• ‘Doctrina social favorable a la dona, a qui concedeix capacitat i drets 
abans reservats als homes’
• ‘Moviment que exigeix la igualtat de drets per a dones i homes’

Masclisme:
• ‘Actitud de prepotència del homes respecte a les dones’

Segons Victoria Sau (Diccionario ideológico feminista, 
Barcelona, Icaria, 1981):

• “El feminisme és un moviment social i polític que s’inicia formalment 
a finals del segle XVIII —sense adquirir encara aquesta denominació— i 
que suposa la presa de consciència de les dones, com a grup o col-
lectiu humà, de l’opressió, dominació i explotació de què han estat i 
són objecte per part del col·lectiu masculí en el si del patriarcat sota 
les diferents fases històriques de model de producció, fet que mou les 
dones a l’acció per a l’alliberació del seu sexe amb totes les transfor-
macions de la societat que es requereixin.”

lossarig
• “El masclisme el constitueixen actes físics o verbals, per mitjà dels 
quals es manifesta de manera vulgar i poc apropiada el sexisme latent 
en l’estructura social […]. El masclista generalment actua sense ser 
capaç d’explicar o retre comptes del motiu dels seus actes. Es limita 
a posar en pràctica, d’una manera grollera, allò que el sexisme de la 
cultura a la qual pertany per nacionalitat i condició social li brinda.”

Veiem, per tant, que el feminisme és un moviment social, mentre que 
el masclisme és una actitud, i que comparar ambdós termes no té sen-
tit. Las persones amb actituds i comportament masclistes consideren 
les dones com a éssers inferiors, amb menys drets que els homes. El 
moviment feminista, al contrari, intenta aconseguir una societat iguali-
tària, on hi hagi igualtat d’oportunitats per a dones i homes.

El masclisme desgraciadament segueix patent a la majoria de les 
societats i té fortes connotacions per al desenvolupament de les 
persones des del seu naixement, ja que tracta de manera diferenciada 
nenes i nens, cosa que els impedeix desenvolupar capacitats i acti-
tuds que una societat no sexista podria fomentar. 

D’altra banda, quan parlem del moviment feminista ho fem des d’un 
sentit ampli, és a dir, totes les mobilitzacions que les dones al llarg 
de la història han portat a terme contra les societats patriarcals que 
limitaven els seus drets i que han comportat aquesta diferenciació 
existent entre dones i homes que hem viscut i seguim vivint a la 
majoria de societats.

ones amb compromísd
E

l 12 de febrer del 1851 
neix a Barcelona la mili-
tant anarquista i anarco-

sindicalista Francesca Saperas 
Miró. El 1869 es va casar amb el 
sabater anarquista Martí Borràs 
Jover, primer director de Tierra 
y Libertad. El 1889, en solidaritat 
amb els obrers i obreres d’Ale-

manya en vaga, va participar en l’organització 
d’un gran míting a la plaça de Catalunya, que 
no es va arribar a portar a terme perquè la 
policia va detenir els membres de l’orga-
nització. El 1894 va quedar viuda, quan el 
seu company es va suïcidar a la presó. Va 

V
a néixer a Calonge el 
3 d’agost del 1843. 
Era la tercera filla del 

matrimoni Vilà Pujol, que en 
va tenir cinc. Als anys cinquanta 

del segle XIX, la família es va traslla-
dar, per problemes econòmics, a Llagostera. 
Isabel Vilà apareix ja en el padró d’habitants 
de Llagostera de l’any 1857. Aquell mateix 
any va morir el seu pare. Als anys seixanta del 
segle XIX, vivia al carrer de l’Hospital i no sabia 
ni llegir ni escriure. Va dedicar la seva joventut 
a treballar, tenir cura dels malalts i instruir-se, 
amb la idea de ser mestra d’escola.

ISABEL VILÀ PUJOL En esclatar la revolució del 1868, Isabel Vilà 
tenia 25 anys. Un any més tard, els republicans 
decebuts amb el canvi van voler aixecar-se en 
armes. Isabel Vilà s’hi va oposar. Tot i això, 
va donar suport a l’aixecament armat amb la 
preparació de tot l’equip de cura dels ferits. 
La mobilització es va agrupar en una concen-
tració de tots els federals a la Bisbal per anar, 
tots plegats, a Girona. Els llagosterencs, amb 
Isabel Vilà, van passar per Calonge en la seva 
marxa cap a la Bisbal. Allà es va produir l’ano-
menat Foc de la Bisbal, on Isabel Vilà va tenir 
cura dels ferits. Pere Caimó va qualificar Isabel 
Vilà d’«activista valenta i decidida i d’autèntic 
caràcter lluitador». Era coneguda com Isabel 
Cinc Hores, per la seva reivindicació de la 

jornada de cinc hores per als menors de 13 
anys. La seva participació en la campanya 
“Fora quintes”, la sol·licitud d’una biblioteca 
per als obrers a Llagostera, la seva lluita per 
assolir la jornada de cinc hores per als infants 
que treballaven a les fàbriques, etc., en van 
fer una dona paradigmàtica en el seu temps. 
El 1874, amb el cop d’estat del general Pavía 
i la il·legalització de La Internacional, va exiliar-
se a Carcassona, on va poder formar-se com 
a mestra.
El 1880 va tornar a Catalunya per dedicar-
se a l’ensenyament. Va fundar un col·legi a 
Barcelona i, més tard, va ser directora d’una 
escola de nenes de la Institución Libre de 
Enseñanza a Sabadell, on va morir el 1886.

convertir casa seva, al carrer dels Tallers de 
Barcelona, en un centre d’acollida d’anar-
quistes perseguits. Més tard es va unir a 
Ascheri Fossatti, que va acabar sent afusellat. 
Durant el procés de Montjuïc va patir un any 
de presó i tortures, juntament amb les dones 
d’altres condemnats. El 1897 va ser desterra-
da a França, on va participar activament en la 
campanya internacional contra els processos 
de Montjuïc, però hi va tornar l’any següent. 
Més tard es va unir a Francisco Callis, un dels 
torturats en els processos de Montjuïc, que 
també es va suïcidar, incapaç de superar les 
seqüeles psíquiques dels patiments soferts. 
Va emigrar a Amèrica i entre el 1912 i el 1914 

va viure a Buenos Aires (Argentina) amb el 
seu gendre Josep Fontanillas. Entre el 1919 i 
el 1923 va acabar instal·lant-se a Mèxic amb la 
seva filla Salut. El 1923 va tornar a Barcelona 
i es va relacionar amb Teresa Claramunt, que 
va viure a casa seva. Durant els anys vint, la 
seva salut es va veure afectada per la paràlisi 
i el 1929 es va organitzar una comissió per 
ajudar-la. Dels deu fills que va tenir només 
van sobreviure cinc noies. Van ser gendres 
seus Lluís Mas, Joan Baptista Oller i Josep 
Fontanillas. Va estar molt lligada a les revistes 
La Nueva Idea (1895) i Tierra y Libertad (1888-
1889). Francesca Saperas Miró va morir el 21 
d’agost del 1933 a Barcelona.

FRANCESCA SAPERAS MIRÓ



20
Núm. 34 - setembre 2013

Són les festes del meu poble, del poble del costat, els Sanfermines, el Sant Joan de Menorca, qualsevol festa plena de 
gent, tant se val. Són festes, és estiu, fa molta calor i jo surto amb la meva gent, una ampolla plena de beguda vermella, 
ben poca roba i unes xancletes de dit.

A la plaça, tothom crida, salta, hi ha música, suor i aigua. Estem radiants, perquè és estiu, perquè són festes, perquè fa olor de 
llibertat, de diversió, i l’alcohol passa de boca en boca, regalima per les esquenes, es barreja entre la pluja de crits, de riures, 
d’aigua llençada des dels balcons, de petards i focs que enlluernen la nit.

I el volum puja com l’espuma i la gent s’apinya i les samarretes molesten sobre els cossos xops i els nois alcen els braços enlaire 
mentre canten, mentre criden, i en un determinat moment… passa.ae la Se

Una ràbia negra

ltres veusa

A) Passa que jo, eufòrica com tota la resta, suada com tota la 
resta, borratxa com tota la resta, pujo d’un salt a les espatlles 
del meu amic. I allà dalt em trec la samarreta i tothom em mira, 
i els homes estiren els braços poderosos cap a mi i em criden 
que em tregui els sostenidors i jo me’ls trec, i aleshores ells 
criden, se m’arramben amb fúria i —aquí el moment d’infle-
xió, el moment en què es trenca el que és la llibertat d’una 
dona per mostrar el seu cos com li doni la gana i comença 
l’agressió d’un home que es creu amb el dret d’envair el cos 
femení pel sol fet de tenir-lo nu al davant (és una dona i, a 
sobre, una puta, la toco)— un d’ells em toca. Un d’ells em 
toca i tots criden i llavors em toquen tots. Em toquen, em 
llencen alcohol, em grapegen un pit, em posen un dit per 
les calces. I les mans apareixen pertot arreu, d’aquí i d’allà, 
i m’esgarrapen, m’estrenyen, busquen els meus racons i jo 
allà començo a sentir-me agredida, no controlo les mans, ni 
la fúria, no controlo absolutament res, i fa molta calor i jo suo 
i intento somriure perquè tothom somriu, tothom s’ho passa 
bé i allò és una festa i hi ha un munt d’homes entusiasmats 
intentant tocar-me. I em toquen i no m’ho passo bé, ningú 
s’ho passa bé quan et toquen contra la teva voluntat, i intento 
cridar perquè algú m’ajudi, però al meu voltant només hi veig 
homes entusiasmats intentant tocar-me. I em toquen, i aquells 
minuts no s’acaben mai —i no s’acabaran d’acabar mai dins el 
record—, i jo em sento ferida, abusada, i vull que parin i no sé 
com fer-ho, serro les mans sobre els pits i ells em trenquen 
els pantalons. S’aixeca la veda: ja no sóc una persona, sóc 
una cosa, un objecte sexual, un joc excitant a mercè de la 
violenta testosterona d’un grup d’homes farts d’alcohol.

Això ha passat. Això està passant. // Agressió sexual a una 
dona que mostra el seu cos.

B) O potser el que passa és que jo, eufòrica com tota la resta, 
suada com tota la resta, borratxa com tota la resta, no salto 
sobre les espatlles de ningú, no em despullo, sinó que parlo o 
camino o ric o crido com la resta i, de sobte, noto una mà al 
pit —aquí el moment d’inflexió, el moment en què es trenca el 
que és la llibertat d’una dona de trobar-se enmig d’una festa, 
eufòrica com tota la resta, suada com tota la resta, borratxa 
com tota la resta, i comença l’agressió d’un home que es 
creu amb el dret d’envair el cos femení pel sol fet de tenir-lo 
al davant (és una dona, la toco)—, una mà al meu pit, i aixeco 
la mirada ennuvolada intentant saber d’on ve aquell contacte. 
I un noi al meu davant somriu i crida, mentre estira les dues 
mans cap als meus pits i m’estripa la camisa. Dos nois més al 
seu costat deixen anar un crit d’excitació i s’abalancen cap a 
mi —bé, cap a mi no, cap als meus pits descoberts— mentre jo 
deixo anar un crit d’estupefacció i de pànic, que els petards i els 
crits i els riures engoleixen sense pietat, i, de sobte, una munió 
de cossos erectes, una munió de mans: els homes estiren els 
braços poderosos cap a mi, criden, se m’arramben amb fúria i 
em toquen, em llencen alcohol, em grapegen un pit, em posen 
un dit per les calces. I les mans apareixen pertot arreu, d’aquí i 
d’allà, i m’esgarrapen, m’estrenyen, busquen els meus racons 
i jo allà em sento agredida, violada, no controlo les mans, ni la 
fúria, no controlo absolutament res, i fa molta calor i jo suo i 
intento cridar perquè algú m’ajudi, però al meu voltant només 
hi veig homes entusiasmats intentant tocar-me. I em toquen i 
aquells minuts no s’acaben mai —i no s’acabaran d’acabar mai 
dins el record—, i jo em sento ferida, abusada, i vull que parin 
i no sé com fer-ho; serro les mans sobre els pits i ells em tren-
quen els pantalons. S’aixeca la veda: ja no sóc una persona, 
sóc una cosa, un objecte sexual, un joc excitant a mercè de la 
violenta testosterona d’un grup d’homes farts d’alcohol.

Això ha passat. Això està passant.// Agressió sexual a una 
dona que no mostra el seu cos.

M’és igual si aquella dona es va treure la samarreta. M’és igual si es va treure els sostenidors. Els pantalons. Les calces. M’és 
igual si somreia o plorava. Si al principi s’ho passava bé o si s’ho passava malament. Si va pujar ella a les espatlles d’un amic o 
si la van encerclar entre un grup d’homes. Ningú us va donar permís per tocar-li el cos. Ella no us va donar permís per tocar-la. 
El seu cos és seu i vosaltres no teniu cap dret a posar un sol dit a sobre, vagi vestida o vagi despullada, faci el que faci. El seu 
cos és seu, i ella decideix. El meu cos és meu, i si ens toquen a una ens toquen a totes.

Última agressió sexual en massa: Sanfermines 2013. Una tristor… una ràbia negra.

Maria Freixanet
mariafreixanet@gmail.com 
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