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e l
Hem de contextualitzar 

aquest 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eradica-

ció de la Violència envers les 
Dones, en un moment en 

què les desigualtats 
de gènere estan 

augmentant a 
causa de les 
polítiques que 
apliquen tant 
el Govern 
central com 
el de la 
Generalitat. 
P o l í t i q u e s 

que fan 
pagar la crisi 

a qui no l’ha 
provocada, que 

atempten contra els 
drets de la ciutadania, 

que precaritzen les condi-
cions de vida i de treball de les 

persones i que tenen un doble impacte en 
les dones, ja que, a més, se les fa responsables de la cura 
de les persones i sostenidores d’un estat del benestar que 
els governs, amb deixadesa de les seves responsabilitats, 
han deixat a les seves mans. Això representa un important 
augment de la càrrega de treball per a les dones.

Sabem que la violència contra les dones té diferents aspectes 
i es dóna en diferents àmbits, i nosaltres, com a sindicalistes, 
hem de posar una especial atenció a la violència que trobem 
en el món laboral: l’assetjament sexual i per raó de sexe, així 

com als drets laborals de les dones víctimes de la violència de 
gènere. De tota manera, hem de manifestar el nostre contun-
dent rebuig i lluitar contra la violència econòmica, la retallada 
dels drets de les dones, la voluntat de fer canvis regressius pel 
que fa als nostres drets sexuals i reproductius, i la retallada de 
la despesa dedicada a la promoció de les polítiques d’igualtat, 
a la prevenció de les violències masclistes i a l’atenció a les 
dones que n’han estat víctimes.

Per totes aquestes coses, seguirem implicades, com a sindi-
calistes, com a treballadores, com a ciutadanes i com a dones, 
en la lluita per aturar aquest procés d’involució en el qual ens 
volen fer caure, fent-nos creure que és inevitable. Sabem que 
hi ha altres maneres de sortir de la crisi, i el passat 14 de 
novembre hem fet una vaga general, hem sortit al carrer i hem 
fet sentir la nostra veu per exigir un canvi en les polítiques, un 
canvi que posi en el centre les persones i el seu dret a viure 
plenament una vida digna i amb drets.

Quan llegiu aquestes línies pràcticament s’hauran celebrat els 
congressos de les federacions i unions i estarem a punt de 
celebrar el congrés de la CONC i el de la CS de CCOO.

És aviat per valorar quina ha estat la participació de les dones 
del sindicat en tots el processos previs i en els congressos 
en si. Sens dubte que haurem de fer una bona anàlisi que ens 
permeti veure els avenços i les dificultats per encarar el proper 
període en millors condicions. També haurem de veure com ha 
quedat finalment la configuració dels diferents òrgans de direc-
ció, com la representació de les dones s’acosta a la paritat i 
com hem millorat el percentatge respecte al de dones afiliades 
en cada àmbit, tal com recomanen els nostres Estatuts. No hi 
ha dubte que des de les diferents secretaries de la Dona s’ha 
treballat perquè això hagi estat així, i seguirem treballant en 

aquesta mateixa línia. 

Dia Internacional per a 
l’Eradicació de la Violència
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El mes de juny vàrem realitzar la VII Escola 
d’Estiu de Gènere, Marta Selva, professora de 

teoria i anàlisi de cinema, Presidenta de l’ Institut 
Català de les Dones 2003-2010 ens va fer una 

important ponència; aquí presentem un resúm.

Corrent 
principal
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Un dels mecanismes que hem perdut de vista per arribar 
a assolir el compromís real amb la consecució d’un 
escenari de drets amb plenitud per a les dones és el 

que es va anunciar a la conferència de Pequín l’any 1995, i que 
s’ha anat confirmant com a necessari cada cinc anys: el 2000, 
el 2005 i el 2010.

Es tracta del que, en anglès, anomenen meanstreeming, és a 
dir la presència de la perspectiva de les dones al corrent prin-
cipal de les polítiques.

Des d’aquesta perspectiva, el que té a veure amb les dones no 
ha de ser de cap manera una política a part, sinó que ha d’estar 
present en el nucli de les intervencions.  

Amb aquesta intenció, diferents organismes, des de l’UN-
INSTRAW (1975) fins a UNIFEM (des del 2010, ONU Dones), 
van anar impulsant la creació d’instruments o indicadors que 
permetessin, d’una banda, avaluar la situació de les dones, i 
d’una altra, valorar la incidència de les accions que es duien a 
terme en forma de lleis i de planificacions estratègi-
ques de les polítiques públiques o actuaci-
ons per corregir amb millor eficiència 
les disfuncions presents i futures 
pel que fa a la situació de les 
dones. Aquests indicadors 
van revelar una imatge 
complexa i d’alta defi-
nició de les subti-
leses, i també de 
les grolleries, que 
mantenen les 
dones a l’avant-
sala de la seva 
llibertat: des 
de les condici-
ons de vida i 
treball fins al 
seu tractament 
en els mitjans de 
comunicació. 

Saber, però, no és 
suficient, sinó que 
cal construir la volun-
tat política d’incidir en el 
canvi de les condicions, ele-
ment imprescindible per dur a 
terme qualsevol acció, ja sigui per 
part de les institucions com dels organis-
mes amb capacitat d’incidència en les polítiques. 
Sense aquesta voluntat hi ha molt poc a fer. A tot estirar, algun 
gest que podríem descriure com a simbòlic, però que difícil-
ment es podrà concretar en canvis reals.

La voluntat política d’assumir la necessitat que la perspectiva de 
les dones estigui present en el corrent principal suposa entomar 
el risc d’avaluar les conseqüències, que, de fet, són evidents, 
d’una manera d’entendre les polítiques menystenint l’afectació 
que té acordar determinats tipus de decisions sobre les dones. 
Moltes d’aquestes decisions, ja siguin d’implementació, de 
planificació o de negociació, no afecten per igual les dones que 
els homes, ja que ambdós es troben, de forma majoritària, en 
posicions personals culturals, socials, laborals, econòmiques i 
fiscals diferenciades, i en franca desigualtat efectiva.

Mantenir amagada aquesta situació converteix a qui ho fa 
en algú que contribueix a incrementar la fractura social entre 
dones i homes i, per tant, evidencia la insostenibilitat i inefici-
ència del projecte.

És imprescindible, al costat de la voluntat política, i de forma 
simultània, concebre la solució i la implementació de la pers-
pectiva de les dones en les polítiques partint del seu coneixe-
ment i promovent la seva participació en la presa de decisions.

No hi ha excuses que valguin en aquest sentit: les dones no 
som un problema, i sí, en canvi, la solució a molts problemes 
que en aquests moments, té plantejada la nostra societat. I 
això és així per diversos factors: el coneixement real, no retò-
ric, de la vida econòmica i financera, la gestió del temps, la 
planificació urbanística, l’ús de la llengua, la fiscalitat, la salut, 
l’educació, l’autonomia personal, la mobilitat, el treball de cura, 
les sexualitats, el treball remunerat, la justícia, la situació medi-
ambiental, les famílies, la cultura, les relacions de veïnatge, la 

política...

Les formes de reconèixer aquests 
sabers també han de canviar 

per deixar pas a una rela-
ció de confiança que 

superi l’antagonisme, 
la confrontació, i 

doni autoritat als 
sabers feme-

nins, amb el 
b e n e n t è s 
que si les 
d o n e s 
v i u e n 
millor això 
reverteix, 
de mane-
ra directa, 
en què tot-

hom també 
viu millor, i 

que no hi ha 
c o n s e c u c i ó 

plena de drets 
universals si no es 

produeix un reconei-
xement dels drets de les 

dones, de la llibertat femeni-
na, com a drets humans.

A diferència del que passava fa uns anys, 
ara tenim a l’abast coneixements, instruments i sabers derivats 
de capacitacions més precises, i no podem fer veure que no 
ho sabem, que es no es pot intervenir més enllà d’un activisme 
corrector. El canvi de paradigma en la redireccionalitat de la 
voluntat política, en la seva articulació proactiva, és ara més 
necessari que mai, perquè la situació de canvi ultraliberal que 
s’està imposant en la línea del que anomenem crisi sistèmica, 
conviu i promou alhora un reinflament de l’androcentrisme, que 
pretén posar la llibertat femenina, un altre cop, amb el comp-
tador a zero.
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Durant el mes d’octubre es 
fa fer pública l’Enquesta 
d’Estructura Salarial cor-

responent a l’any 2010.

En ella es pot observar que quasi 
el 40% de les dones tenen unes 
retribucions que es valoren entre 

1 y 2 el salari mínim interprofessi-
onal.  Mentre que entre els homes 
es un 40% els que tenen unes 
retribucions entre 2 y 3 vegades el 
salari mínim interprofessional.

A mesura que s’incrementen les 
retribucions hi ha un percentatge 
més alt d’homes que de dones els 
que tenen retribucions més altes.

Sigui quina sigui l’edat que tin-
guin, les dones tenen retribucions 
inferiors que els homes. Sent la 
diferencia més gran quan tenen 

La bretxa salarial 
entre dones i homes:
un repte a la negociació col·lectiva
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Segons les dades de l’Enquesta de 
la Població Activa (EPA) del tercer 
trimestre de 2012, hi ha 19.200 dones 
més aturades, el que representa 
un increment del 5,3% respecte al 
trimestre anterior. 

En comparació amb el tercer trimestre 
de l’any 2011, hi ha hagut un augment 
de 59.600 dones a l’atur, que representa 
un 18,3%. 

En definitiva, la taxa d’atur, que al tercer 
trimestre de 2011 estava al 18,4%, ha 

passat al 22,26% al 2012. Hi ha hagut 
un increment del 3,86% de la taxa 
d’atur femenina, i la masculina s’ha 
incrementat un 2,50%. 

L’acceleració de la caiguda de l’ocupació 
en sectors altament masculinitzats, a la 
construcció i la indústria, ha donat pas a 
una continuada davallada de l’ocupació 
en els sectors de serveis, que està 
provocant aquest increment d’atur més 
gran en les dones que els homes. 

Des de la Secretaria de la Dona de 
CCOO de Catalunya denunciem les 
polítiques que s’estan duent a terme 
tant des del Govern de l’Estat com del 
Govern de Catalunya, i que carreguen 
sobre la classe treballadora -i d’aquesta 
especialment sobre les dones- les 
conseqüències d’una crisi que no han 
provocat; unes polítiques que estan 
agreujant la situació de crisi i recessió 
econòmica i provoquen més atur. 

Així està caient la ocupació, estan 
caient els serveis públics de cura de 

les criatures, les persones grans i les 
dependents, l’habitatge, la sanitat, 
l’educació, el transport i les pensions, 
elements tots ells bàsics per garantir 
els drets de les persones en un Estat 
democràtic. 

Denunciem que s’està portant a les 
persones que estan en atur a una 
situació de gran vulnerabilitat per 
l’enduriment de les condicions d’accés 
a la prestació d’atur, la incertesa de 
la pròrroga de l’ajut PREPARA, la 
prolongació de la situació d’atur que fa 
que augmenti contínuament el nombre 
d’unitats familiars sense cap ingrés... 

Per tot això des de la Secretaria de 
la Dona fem una crida a totes les 
dones a adherir-se a la vaga general 
del proper 14 de novembre, fent vaga 
al lloc de treball, participant en la vaga 
ciutadana, no consumint, i sortint a 
les manifestacions que es convoquin 
durant aquest dia.

Hi ha 19.200 dones més aturades
La 

Secretaria de 

la Dona de CCOO de 

Catalunya denuncia la forta 

pujada de l’atur femení segons 

les dades de l’EPA del tercer

 trimestre de 2012

Lidia Sandalinas 
Acció de Gènere a 

l’empresa Secretaria de la Dona

entre els 45 i 54 anys. Es a dir, la dife-
rencia salarial creix en el curs de la vida 
professional.

 La bretxa salarial entre homes i dones 
es més alta quan el tipus d’ocupació es 
més elevada, arribant a una diferencia 
salarial de més de 9000 euros a l’any. 

 També es pot constatar que hi ha més 
diferencia salarial els contractes indefi-
nits que en els temporals.

 Amb aquestes dades es pot consta-
tar que la bretxa salarial entre dones 
i homes continua existint i que quan 
millors son les condicions laborals, 
salaris més alts, contractes indefinits i 
més gran es la trajectòria professional, 
més grans son les diferencies salarials.

Tot això ens obliga a considerar que 
aquestes diferències tan sols es poden 
eliminar en la negociació col·lectiva, 
incidint en les mesures d’igualtat i els 
plans d’igualtat als convenis, per a que 
dones i homes puguin treballar en les 
mateixes condicions laborals, eliminant 
els sostres i les parets de vidre que 
delimiten les trajectòries professionals 
de les dones.
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Mercat de treball
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Dolors Vallejo

Mercè Otero Vidal:

La Federació d’Ensenyament ha realitzat, l’any 2012, un homenatge a Mercè 
Otero, dona de CCOO, feminista, professora i experta en coeducació. Aquí 

fem un resum de l’entrevista, realitzada per Dolores Vallejo

Dolors Vallejo Calderón: En quin moment 
comences a treballar en la coeducació? 
Com van se r els inicis del compromís 
amb el feminisme? 

Mercè Otero Vidal: Parteix de la meva 
consciència de les mancances de l’en-
senyament que havia rebut, en centres 
segregats, dins del nacionalcatolicisme. 
La consciència era intuïtiva fins que 
dins del feminisme vaig trobar les eines 
d’anàlisi per veure que la coeducació era 
clau per superar la discriminació de les 
dones. La veritat és que moltes coses 
van començar a les I Jornades Catalanes 
de la Dona, quan ens vàrem trobar les 
feministes, a finals de maig del 1976, al 
paranimf de la Universitat de Barcelona. 

Allí les feministes vàrem concloure que 
la coeducació era la solució a tots els 
mals de les dones; ho dèiem convençu-
des i pensàvem ingènuament que totes 
les discriminacions i injustícies desa-
pareixerien quan les nenes i els nens 
estiguessin a la mateixa aula i tinguessin 
el mateix currículum, que assoliríem la 
igualtat d’oportunitats i, en conseqüèn-
cia, amb el coneixement mutu, en la vida 
adulta, dones i homes es respectarien i 
es valorarien recíprocament. I, d’aquesta 
manera, amb la coeducació s’establia 
també el lligam amb la tradició de l’esco-
la republicana… 

Va passar el temps, i mestres i profes-
sores feministes, reunides deu anys des-

prés i fent balanç de la situació de nenes 
i nens als centres escolars, vàrem cons-
tatar que l’escola mixta és androcèntrica 
i que, per tant, no és l’escola coeducati-
va. Calia, doncs, obrir un debat, encara 
avui vigent, sobre el que és i significa la 
coeducació. És en els anys vuitanta del 
segle passat quan sorgeixen, es podria 
dir en paral·lel, l’Assemblea de Dones 
d’Ensenyament, les secretaries de la 
Dona dels sindicats d’Ensenyament, els 
temes de dones en els moviments de 
renovació pedagògica (Rosa Sensat), les 
inquietuds de les àrees d’educació d’al-
guns municipis i la sensibilitat de dones 
de la universitat que dediquen els seus 
esforços i recerques a la coeducació i al 
feminisme. 

Mercè Otero Vidal és una dona referent del feminisme, 
una activista omnipresent, implicada en les reivindicaci-
ons de justícia social i de proposta per a la construcció 
d’una societat en igualtat i justa. Professora compromesa 
amb l’educació, o millor dit amb la coeducació, i amb el 
sindicalisme, catedràtica de llatí, traductora, formadora, 
assessora, escriptora, filla, germana, amiga, compa-
nya… Podem seguir enumerant les seves múl-
tiples dimensions, però potser serà millor 
que parli ella, perquè és molt grat 
escoltar-la i sempre enriqueix 
els nostres pensaments i 
sabers. 

un mestratge necessari, un mirall imprescindible
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Quan i com comences a treballar projec-
tes amb docents i centres? 

Dins del moviment feminista, a l’Assem-
blea de Dones d’Ensenyament, amb 
l’adhesiu que es va convertir en lema de 
presentació: “Les nenes bones van al 
cel i les dolentes, a tot arreu”, passant a 
l’acció i treballant durament i entusiàsti-
cament per la coeducació als centres on 
s’anava implantant… Eren els moments 
de les mesures d’acció positiva per tren-
car la inèrcia androcèntrica i patriarcal 
dominant. 

El llenguatge va ser una eina molt impor-
tant per treballar contra la invisibilitat de 
les dones. La no-presència del femení 
provoca problemes d’autoestima, de no 
ser reconeguda, de ser menystinguda, 
de ser eliminada del món públic. Per això 
va ser necessari editar manuals sobre 

l’ús no sexista i androcèntric del llen-
guatge, revisar els llibres de text. De 
tota manera, aquest tema de la llengua 
ha estat controvertit, perquè ella sola no 
pot canviar la realitat social, però sí que 
contribueix a la visibilitat de la presència 
de les dones i cal vincular-la a l’apropia-
ció dels espais i a la presència pública de 
les dones i l’ús de la paraula. 

Aquest aspecte, el sindicat també l’ha 
tractat amb interès. De la fidel i conti-
nuada dedicació a la coeducació de les 
sindicalistes, en tenim prou evidències, 
per exemple, amb la feina feta per les 
dones de CCOO: publicacions, revistes 
i materials. 

També cal agrair que, ja en aquells anys, 
des d’alguns municipis es van promoure 
programes per treballar la igualtat, i un 
dels pioners va ser el PAIODH (Pla d’ac-
ció per la igualtat d’oportunitats de les 
dones de l’Hospitalet de Llobregat). 

Quina és la situació de la coeducació en 
aquests últims anys? 

Amb el Govern d’esquerres a Catalunya 
es va posar de nou sobre la taula la coe-
ducació, que és això que sona a tothom i 
que en teoria es fa, però que no és veri-
tat perquè les discriminacions continuen 
i és molt evident, sobretot pel que fa a la 
violència masclista, l’assetjament homo-
fòbic… Va ser l’oportunitat per impulsar 
la coeducació, que es va plantejar com 
un programa d’innovació. El nom fa riure, 
després d’estar-hi treballant des de feia 
més de trenta anys, però com es diu 
habitualment: “De lo perdido saca lo que 
puedas”. Aquest programa va suposar 
unes minses ajudes econòmiques als 

centres, a la formació… i es va anar 
fent com sempre amb el convenciment i 
l’entusiasme de les persones implicades.

Tu vas estar implicada directament 
impulsant aquests programes des del 
Departament d’Educació?

Hi vaig ser a l’hora d’engegar i dedicant-
m’hi mitja jornada, perquè sempre he 
tingut clar que no volia deixar el centre i 
la docència per tasques de despatx, per-
què si deixes el centre perds la perspec-
tiva, com m’adono que em passa ara que 
estic jubilada: has de ser a l’aula perquè, 
si no, tens dificultat i et falta el context a 
l’hora de posar exemples que han de ser 
reals i viscuts.

Parlem del feminisme: quins són els rep-
tes, les propostes…?

El feminisme actual també és molt plural, 
els camins i les propostes són diversos, 
malgrat que l’objectiu sigui el mateix. Hi 
ha temes conflictius des de l’inici, com, 
per exemple, la prostitució… La integra-
ció de les diferències en una societat 
com la nostra fa que sigui necessari 
partir d’iniciatives que sorgeixin de les 
mateixes dones, com, per exemple, en 
el cas de les dones nouvingudes; si no, 
es veuen i es viuen com a propostes 
de fora, com una imposició, com passa 
també en el cas de les dones maltrac-
tades: la iniciativa ha de partir d’elles 
perquè, si no, es produeix una doble 
victimització. Un cop aclarides les coses 
i d’igual a igual, també hem de ser críti-
ques amb els nostres costums, tan inte-
grats i també xocants com, per exemple, 
l’existència de monges de clausura, d’un 
papa “disfressat”… 

En el moviment feminista, en el moment 
actual, podem dir que està tot guanyat, 
però que tot està per guanyar. Quan 
vaig a parlar als cursos de formació 
amb joves, em diuen que per què no els 
havíem explicat aquestes coses abans, 
perquè “els altres” sí que ho fan i ho han 
fet. Però nosaltres justament sempre 
hem estat molt curoses per no caure en 
“l’adoctrinament” que havíem patit; pot-
ser hem pecat d’un excés de prudència 
i és evident que cal explicar-ho. De tota 
manera, “el tren de la història” porta una 
direcció i espero, desitjo i confio que no 
s’aturarà, però la feina que queda per fer, 
com deia la meva àvia, “no ens l’acaba-
rem”. I aquesta és la realitat i aquest és 
el repte que tenim al davant, però l’hem 
de treballar amb autoritat i empatia, i 
sempre amb total convicció.

Què ens dius de la dura realitat actual? 
Com veus el que està passant i, en 
concret, els efectes sobre les dones i 
els atacs a la classe treballadora i a les 
seves organitzacions? I el futur immedi-
at? Són moltes preguntes però estreta-
ment relacionades.

Avui en dia estem envoltades de molts 
perills. La crisi del treball i el que suposa 
per a tothom és molt bèstia, perquè es 
volen trencar les regles de joc demo-
cràtiques i tirar enrere les conquestes 
socials. I especialment per a les dones 
pot significar fer molts passos enrere i 
perdre coses que ha costat molt d’es-
forç aconseguir. Pel que fa als sindicats, 
se’n qüestiona l’autonomia, però no es 
pot negar el paper que tenen i la feina 
que fan, cada vegada en circumstàncies 
més difícils. A més a més, pel que fa a la 
política, no es pot generalitzar: ni tot és 
igual, ni tot val.

De cara al futur i tornant a les dones, per 
exemple, pel que fa als drets sexuals i 
reproductius, no podem abaixar la guàr-
dia: el dret de les dones al propi cos és 
essencial. El paper de la coeducació és 
clau per buscar alternatives als models 
socials discriminatoris, com els que 
imposa el consum i la moda, que poden 
portar a l’anorèxia i altres trastorns. La 
consegüent formació afectivosexual és 
necessària per respectar les diferents 
opcions sexuals, per poder prevenir 
embarassos no desitjats, per eradicar 
la violència masclista… Les relacions 
humanes han de ser lliures, igualitàries i 
satisfactòries, i, en el cas concret de la 
violència masclista, cal transmetre a la 
gent adulta i, en especial, a la que està 
en actiu als centres, que hem de ser 
conscients que som models i referents 
per a la mainada i per al jovent, perquè 
l’educació és modelatge, i no podem elu-
dir-ho i deixar la responsabilitat del canvi 
de mentalitat i d’actuació a la generació 
següent. 

Moltes gràcies, Mercè, per compartir 
els teu saber, les teves experiències i la 
constància del teu activisme i compro-
mís. T’agraïm tota la feina feta i la que 
segueixes fent. 

Trobareu l’entrevista completa a:

www.ccoo.cat/ensenyament/dona/
informe2012
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Dia Internacional contra la Violència envers 
les Dones 

Val la pena fer un recordatori a les 
germanes Mirabal que, el dia 25 de novem-
bre d’enguany, farà 52 anys que van 
ser assassinades a Santiago – Puerto 
Plata (República Dominicana) quan 
anaven a visitar als seus marits a 
la presó de La Cuarenta.

Les germanes Mirabal 
van néixer a la República 
Dominicana durant la dic-
tadura de Trujillo: Patricia 
Mercedes Mirabal, 
Minerva Argentina 
Mirabal y Antonia María 
Teresa Mirabal.

Les germanes més grans 
van ser enviades a la 
Immaculada Concepció, 
una escola  secundària 
catòlica a La Vega. Minerva va 
ser la primera de les germanes que 
va formar part del moviment secret per 
derrocar el Govern. A l’escola va conèixer una estu-
diant a qui els homes de Trujillo havien arrestat, torturat 
i matat els seus parents.

El 1960 es va organitzar el “Movimiento 14 de 
Junio”, en el qual les tres germanes van participar 
activament. Aquest moviment surt d’un fet con-
cret: el 14 de juny del 1959, les tropes del movi-
ment d’alliberació dominicana van desembarcar 
als pobles septentrionals de Constanza, Maimón i 
Estero Hondo per derrocar la dictadura. Aquesta 
rebel·lió va ser parada per l’exèrcit i la força aèria de Trujillo.  

El mateix 1960, l’organització 
d’estats americans va con-

demnar les accions del 
Govern dominicà i va 

enviar observadors a la 
República Dominicana. 

Van alliberar de la 
presó les tres ger-
manes, però no els 
seus companys. 

El dia 25 de novem-
bre, les tres ger-
manes (de quatre) 
viatjaven per anar a 
visitar a la presó els 
seus companys quan 
van ser aturades per 
homes de Trujillo i 
van ser colpejades 
fins a la mort i llença-
des per un precipici.

L’elecció del 25 de 
novembre va ser un 

acord pres per les par-
ticipants de la Trobada 

Feminista Llatinoamericana i 
del Carib que es va celebrar a Bogotà l’any 
1981 a sol·licitud de les delegades de la 
República Dominicana. El 17 de desem-
bre del 1999, l’Assemblea General de 
les Nacions Unides va declarar al 25 de 

novembre com a Dia Internacional con-
tra la Violència envers les Dones.

Història 
del 25 de 
novembre

Teresa Vidal Creus
Secretària de la Dona

Federació d’Agroalimentària
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Els drets de 
les dones en 

perill

Malgrat pertànyer a un estat 
democràtic, les dones 
no hem assolit tots els 

drets com a ciutadanes, ja que la 
igualtat formal que es recull en la 
Constitució deixa lluny de concre-
tar-se en una igualtat real. Des de 
les secretaries de la Dona de CCOO, 
no deixem d’analitzar i d’informar, d’un 
manera continuada, de les discriminacions 
laborals i socials amb les quals es troben 
les dones, però un dels drets més paradig-
màtics sobre la negativa a la llibertat de les 
dones és la dificultat per assolir els drets 
sexuals i reproductius. Els drets sexuals 
i reproductius van molt més enllà del 
dret a l’avortament, tenen a veure amb 
poder disposar de la nostra capacitat 
com a persones en l’afectivitat, la sexualitat, 
la capacitat de tenir fills i/o filles, de tenir un part respectat 
i una atenció de qualitat... Tenir aquests drets o no té a veure 
amb la nostra salut i amb la de la nostra descendència.

La utilització política que d’aquests drets fa la dreta més antide-
mocràtica, tant espanyola com catalana, aliada amb la majoria 
de la jerarquia religiosa, és per guanyar pes polític en la seva 
possible franja electoral. Tampoc tota l’esquerra respecta sufi-
cientment aquests drets. El darrer Govern socialista, després 
d’un gran debat social, va promoure la Llei de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, amb un 
cert consens social, però amb algunes limitacions. Dos anys 
més tard, aquesta llei s’ha desenvolupat d’una manera desigual 
segons les diverses “comunitats autònomes de l’Estat”. A 
Catalunya s’ha fet parcialment, des dels governs no s’ha con-
siderat com una prioritat política, ja que tota la dimensió de pro-
moció de la salut i de prevenció en què s’havia d’implicar l’esco-
la en els diversos nivells no s’ha planificat des del Departament 
d’Educació. Per la seva banda, des del Departament de Salut, 
no tota la contracepció és gratuïta. Els mètodes de barre-
ra –eficaços per combatre els embarassos no desitjats i les 
malalties de transmissió sexual– no entren en la cartera de ser-

veis. Per una altra banda, es van 
començar a realitzar 
interrupcions voluntà-

ries de l’embaràs (IVE) 
medicamentoses en 

alguns serveis d’aten-
ció primària les primeres 

vuit setmanes, però els 
estats de gestació més 

avançats es van derivar 
a les clíniques privades, 

això sí compensant-ne el 
cost, els primers anys, i 

posteriorment, a través d’un 
contracte amb les clíniques 

que aquests anys ha estat insu-
ficient. Quina és la situació de la pràctica de l’IVE 

en aquests moments?

- Molta desigualtat entre territoris, atès que no a totes les 
regions sanitàries es realitza la interrupció medicamentosa que 
cobreix les primeres setmanes de gestació i, a més, les clíni-
ques privades concertades estan situades a Barcelona.

- Les dones que no tenen targeta sanitària catalana han de 
pagar l’IVE, cosa que posa en perill la seva gratuïtat i universa-
litat; i si no tenen cap recurs hi ha dues associacions que poden 
sufragar les despeses parcialment o totalment.,

Malgrat totes aquestes insuficiències, s’està demostrant que 
la llei i altres mesures que s’han desenvolupat, com la dispen-
sació a les farmàcies de la píndola de l’endemà, han afavorit la 
disminució dels avortaments. Però la situació més greu és que 
el Govern de Rajoy ha manifestat, a través el seu ministre de 
Justícia, la voluntat de reformar aquesta llei d’una manera res-
trictiva, deixant aquests drets en una situació pitjor que quan 
no hi havia la llei i solament s’aplicava una despenalització de 
les interrupcions voluntàries de l’embaràs.

 

Els drets sexuals i reproductius 

M. Carme Catalán 
Acció i Desenvolupament de Polítiques de Dones 

Secretaria de la Dona
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En femení, la crisi es conjuga amb agreujants.

La crisi ha posat de manifest la destrucció massiva de 
l’ocupació, però s’ha posat l’èmfasi públic i polític prin-

cipalment en aquella que afecta la mà d’obra masculina, i s’han 
ocultat els greus efectes en les dones. 

Una taxa d’atur cada cop més alta, dificultats per compatibilitzar 
la feina i la vida laboral —responsabilitat que encara recau majo-
ritàriament en les dones,— la reforma laboral, retallades a l’estat 
del benestar... Retallar el que ja és curt. 

S’invisibilitza com la protecció per atur és desigual per a les 
dones, ja que aquestes, davant el major pes de la contractació 
temporal i a temps parcial i de l’economia submergida, han 
generat menys drets per a la percepció de les prestacions. La 
cobertura per atur de les dones se situa 26 punts per sota de 
la dels homes i, a més, continuen sent les que suporten en més 
nombre l’atur de llarga durada. A més, la concentració de l’atur 
femení entre les dones de 25 a 44 anys mostra que, malgrat ser 
el grup d’edat on també es concentra més l’ocupació femenina, 
les dones adultes en l’edat central d’activitat laboral i reproduc-
tiva tenen moltes dificultats per mantenir la seva ocupació, o 
per tornar-ne a tenir. Aquesta dificultat, lluny de ser exclusiva de 
les dones a Catalunya, respon a un tret estructural del mercat 
laboral espanyol i europeu.

Abans de la crisi econòmica, l’època de bonança havia atenuat 
la falta d’igualtat en l’àmbit laboral —l’autonomia econòmica és 
fonamental per a la igualtat—, però sense eradicar-la. Quan el 
benestar tocava sostre, l’any 2007, l’atur masculí era pràctica-
ment estructural: el 6,1%. Però el femení era el 10,5%, i quasi 
un milió de dones buscava feina. Cinc anys més tard, l’any 
2012, la tempesta econòmica deixa la taxa d’atur gairebé igua-
lada entre les persones de més de 16 anys. L’acceleració de la 
caiguda de l’ocupació en sectors altament masculinitzats, com 
la construcció i la indústria, ha donat pas a una continuada dava-
llada de l’ocupació en els sectors de serveis, la qual està pro-

EROs, atur, 
retallades... 
les dones, 
les més 
afectades
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vocant l’augment de l’atur 
en els homes i, alhora, una 
continuada pujada de l’atur 
femení. 

Segons les dades de l’En-
questa de població activa 
(EPA) del tercer trimestre del 
2012, hi ha 19.200 dones 
més aturades, el que repre-
senta un increment del 5,3% 
respecte del trimestre anteri-
or. En comparació amb el ter-
cer trimestre de l’any 2011, 
hi ha hagut un augment de 
59.600 dones a l’atur, que 
representa un 18,3%. En defi-
nitiva, la taxa d’atur, que al ter-
cer trimestre del 2011 era del 
18,4%, ha passat al 22,26% al 
2012. Hi ha hagut un increment 
del 3,86% de la taxa d’atur 
femenina, i la masculina s’ha 
incrementat un 2,50%.

El registre d’expedients de 
regulació d’ocupació (ERO) 
segueix traient fum. La xifra de 
retallades o d’ajustos de plantilla 
presentats per les empreses 
va començar al gener, amb una 
escalada que no dóna treva. Si 
fem la comparativa d’aquests 
primers mesos del 2012 respec-
te al mateix període del 2011, el 
percentatge de dones augmenta 
un 18% quan es tracta d’expe-
dients d’extinció de contracte, 
i un 51,8% per a les afectades 
per expedients de reducció de 
jornada. Alhora, creixen un 104% 
el nombre d’afectades quan es 
tracta de mesures de suspensió 
temporal de contractes.

Quan es diu que amb la crisi s’ha 
produït una caiguda del PIB, el 
que de fet s’està dient és que els 
ingressos de les persones i de les 
famílies (la renda familiar) també 
ha disminuït, tant per la precarit-
zació de les condicions de treball 
com per l’augment de l’atur i per 
la disminució del salari real. Això 
produeix diversos efectes negatius 
en les dones. 

D’una banda, les dones han d’aug-
mentar les hores dedicades al treball 
domèstic per mantenir la qualitat de 
vida dels membres de la llar, invertint 
més temps en la transformació de productes menys elaborats 
i, per tant, de preu més baix. 

D’altra banda, es produeix un increment dels contractes 

laborals en preca-
ri, a temps parcial o 
directament irregu-
lars. Moltes dones, en 
disminuir els ingressos 
familiars, es veuen obli-
gades a acudir a fer 
tot tipus de feines (en 
general poc qualifica-
des i mal remunerades) 
com a complement de la 
renda familiar en horaris 
i condicions laborals de 
força dificultat per a una 
harmonització dels temps 
de treball i convivència. 
Això fa que el nombre de 
dones inactives (dones 
que no busquen feina i/o 
no estan disponibles per 
introduir-se en el mercat de 
treball) disminueixi. Aquesta 
situació s’agreujarà de forma 
important a mesura que s’es-
gotin els subsidis d’atur i qual-
sevol possibilitat d’ingressos 
pugui representar una millora 
econòmica de la família. Tot 
això condiciona el treball de la 
dona fora de la llar a estar en 
situacions econòmiques total-
ment subordinades, en què la 
persona que pot donar feina té 
l’última paraula, al marge de la 
voluntat personal i de les neces-
sitats familiars de les dones. 

La reforma laboral ha facilitat els 
acomiadaments i els expedients 
de regulació d’ocupació, des de la 
seva aprovació el mes de febrer. 
Lluny de posar fre a la destruc-
ció d’ocupació, s’ha convertit en 
un dels principals mecanismes de 
retallades per intentar aturar la crisi, 
la qual afecta, sobretot, la classe 
treballadora i elimina drets laborals.

La crisi i l’atur ens han de fer estar 
alerta, ja que poden frenar la incor-
poració de les dones a l’ocupació, 
sobretot de qualitat, així com també 
pot engrandir-se l’escletxa de la desi-
gualtat. Ens cal, més que mai, reflexi-
onar sobre el model econòmic i soci-
al que ha provocat aquesta manca 
d’equitat i avançar envers uns canvis 
que requereixen compromisos polítics, 
econòmics i socials, tot qüestionant el 
model capitalista i patriarcal,ja que, com 

bé sabem, un altre món no sols és possible, sinó necessari.
Carme López

Encarna Tarrias
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El seguiment d’un cas  
d’assetjament i per raó 

de sexe ha rebut 
el premi Aurora Gomez

Aquest any, a la Fecoth, hem 
presentat candidatura pel Premi 
Aurora Gómez amb un cas d’as-

setjament sexual a l’empresa Caprabo.

Acabat de signar el Protocol d’asset-
jament sexual i per raó de sexe de 
Caprabo, el 3 d’octubre del 2011, arriba, 
a través de la secció sindical, un cas 
d’assetjament que posarà en marxa el 
Protocol.

Dues treballadores d’una botiga de 
Barcelona acusen el cap de botiga i 
el segon encarregat de comportaments 
que podrien ser constitutius d’assetja-
ment sexual.

Es va formar la Comissió Instructora, tal 
com diu el Protocol, on, a més de l’em-

presa que va aportar  dues persones, i 
dues delegades de CCOO,  i van poder 
assistir durant tot el procés una assesso-
ra del sindicat.

Es van realitzar nombroses entrevistes, 
ja que el testimoni d’una persona por-
tava la necessitat d’entrevistar-ne una 
altra. Les entrevistes, les van realitzar 
una persona de l’empresa, una delegada 
de CCOO i una assessora, també de 
CCOO.

La Comissió Instructora va arribar a la 
conclusió que a la botiga hi havia un grup 
de persones (el cap de botiga, el segon 
encarregat i diverses caixeres, tots ells 
de procedència estrangera, en la seva 
totalitat sud-americans) en la conducta 
dels quals es detecta un alt contingut 

sexual, proposicions, paraules i gestos 
insinuants, tocaments, etc., per part dels 
caps i tolerat per algunes de les dones, 
encara que no per d’altres.

Després de la complexitat de la inves-
tigació es va poder determinar assetja-
ment sexual ambiental.

Les dues dones que van denunciar l’as-
setjament davant la Comissió van ser 
traslladades a altres botigues durant la 
investigació. Actualment estan treballant 
en els centres de treball als quals van ser 
traslladades. El cap de botiga també va 
ser traslladat de botiga i segueix exercint 
en una altra botiga. El segon encarregat 
va ser degradat i actualment exerceix de 
reposador.
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El passat dijous 14 de juny, va tenir lloc l’assemblea anual organitzada 
per la Secretaria de la Dona de la Federació de Serveis Financers, 
Administratius i Tècnics, a la qual van assistir unes setanta persones, 

delegats i delegades de Comfia-CCOO“Donem crèdit a la coeducació” va 
ser el títol que va donar peu a la xerrada-col·loqui de la mestra Mercè Otero 
Vidal, experta en educació per a la igualtat. 

En el moment actual veiem com s’agreugen les condicions de vida i treball 
com a conseqüència de la greu crisi econòmica, la destrucció d’ocupació i 
les decisions dels governs, que retallen drets laborals, socials i de ciutadania. 
Aquestes decisions afecten especialment les dones, que patim més atur, 
més precarietat i més discriminació salarial. Les mesures polítiques lligades al 
paper socialment atorgat a les dones més dedicades a la cura ens condemnen 
a una major càrrega de treball i condemnen les nostres oportunitats laborals 
i socials. 

Es debiliten els serveis públics, l’aplicació de la Llei de dependència i els 
serveis de protecció social, la sanitat i l’educació; entra en vigor la reforma 
laboral, que aprofita per reduir els drets de conciliació; se suprimeixen 
organismes institucionals que treballaven per la igualtat; s’ajorna de nou 
l’ampliació del permís de paternitat, etc.

Aquestes i moltes altres decisions denoten una evident manca d’interès per 
promoure mesures que permetin avançar en igualtat i coresponsabilitat. Quan 
havia arribat el moment de tendir al repartiment igualitari del treball sembla 
que la crisi s’utilitza per justificar atacs contra la igualtat d’oportunitats.

En l’assemblea de l’any passat, parlàvem de transformar la masculinitat 
socialment establerta, de redefinir els papers que atribuïm a homes i 
dones... Com a sindicalistes amb compromís i vocació de canviar el món 
que ens envolta cal conèixer la realitat per transformar-la. Per aquest motiu, 
i en aquest camí cap a una societat més justa i igualitària, és evident que 
l’educació, o més ben dit la coeducació, ha de tenir un paper clau, i per això 
hem pogut aprendre molt de les experiències de la ponent de l’assemblea 
d’enguany, Mercè Otero Vidal.

Sílvia Pintiado
Secretària de la Dona Comfia-CCOO

Assemblea de la 
Secretaria de la Dona 

de Comfia-CCO

El protocol 
d’assetjament 
sexual en el si del 
pla d’igualtat de 
Fresenius

El 13 de setembre, en el si de la Comissió 
d’Igualtat de l’empresa Fresenius Medical 
Care Catalunya, vam signar, amb acord 

de totes les parts, el Protocol d’assetjament 
sexual i per raó de sexe. El Protocol s’ha 
treballat dintre de la negociació del Pla d’igualtat 
de l’empresa, i s’ha desenvolupat en un ambient 
de consens entre les parts. 

La nostra proposta de partida ha estat el Protocol 
de la Secretaria de la Dona de la CONC, 
l’esperit del qual s’ha respectat, tot i que s’hi 
han fet algunes modificacions consensuades. 
Les dues persones de referència, una de les 
quals és delegada nostra, han completat el curs 
Formació d’assessors/es davant l’assetjament 
sexual i per raó de sexe, de 25 h, organitzat per 
CCOO. Aquestes hores han estat considerades 
com a efectivament treballades. 

Continuarem treballant dintre de la Comissió 
d’Igualtat, i el següent tema que tractarem és 
l’elaboració d’una guia de llenguatge no sexista. 
Esperem continuar la negociació en la mateixa 
línia d’enteniment i ganes de treballar.

Cristina Pérez
Delegada de CCOO
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El Plan de igualdad de igualdad del Ayuntamiento de 
Barcelona nació en marzo de 2011 a la finalización del 
mandato del Alcalde socialista Jordi Hereu, era un com-

promiso político que guardaron en un cajón desde la firma del 
convenio colectivo en 2008.

Tras meses duros de trabajo para conseguir un acuerdo para  
su aprobación, y toda la implicación de las delegadas de 
igualdad de la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento de 
Barcelona, el esmero y el buen hacer, se gestó un  proyecto 
lleno de ilusión y un importantísimo avance en las políticas de 
igualdad para las personas que trabajan en el Ayuntamiento, el 
Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Barcelona.

La falta de implicación de la administración en las políticas de 
igualdad, relegando éstas a un tema secundario, nos dejó tras 
la firma el plan de igualdad paradas durante un año, sin convo-
catoria de la comisión paritaria de igualdad, responsable de la 
ejecución y seguimiento del plan, y sin poder avanzar.

Desde CCOO, nuestra meta no ha sido sólo la elaboración 
del plan de igualdad, si no la ejecución del mismo de principio 
a fin. Y desde esa perspectiva de llevar acabo todo lo que 
empezamos, nos vimos obligadas a denunciar ante Inspección 
de Trabajo el incumplimiento del mismo, y dirigirnos a los 
responsables políticos del nuevo gobierno para darles un 
toque de atención, ya que siendo como es el Ayuntamiento 
de Barcelona un referente para otros municipios creemos que 
debe ser ejemplar en todo y sobre todo en cumplir la ley y eso 
significa poner en marcha y aplicar el plan firmado en 2011.

Con la razón de nuestro lado y la comunicación de obliga-
do cumplimiento del plan a la administración por parte de 
Inspección de Trabajo arrancamos de nuevo con el plan de 
igualdad en febrero de 2012.

Estamos trabajando a día de hoy con las personas respon-
sables de Recursos Humanos del ayuntamiento, aportando 
ideas, concienciando de qué significa la igualdad entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral, tenemos el compromiso con 

toda nuestra plantilla en luchar y sacar adelante con todas las 
medidas que están recogidas en nuestro plan de igualdad, 
con la elaboración de un protocolo de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo ejemplar y que sea una herramienta clara 
y eficaz.

Hemos trabajo, trabajamos y trabajaremos para que la igual-
dad entre mujeres y hombres sea una “ igualdad real” y que 
nuestro trabajo sea ejemplar y un referente para otras admi-
nistraciones. “NOS SOBRAN GANAS Y DESBORDAMOS 
ILUSION”.

Maria Rosa Tomás Murcia. Responsable de Igualdad de la Sección 
Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Barcelona.

Els dies 27 i 28 de novembre, 
a CCOO del Vallès Occidental, 
tindrà lloc la III Escola de Gènere.  

Amb el títol “Apostem pel creixement 
de la igualtat”, volem donar continuïtat a 
un projecte que pretén oferir eines a les 
nostres delegades i delegats en aquesta 
matèria. És una formació per sensibilit-
zar, per saber detectar i per crear una 
consciència sindical multiplicadora que 
tingui la capacitat de defensar que la 
igualtat real i efectiva millorarà la qualitat 
de vida de les treballadores i treballa-
dors. Enguany, la nostra escola ja té nom 

de dona. Li direm Neus Català Pallejà, 
una lluitadora antifranquista, una dona 
forta, amb consciència igualitària, com-
promesa, i que avui dia, amb els seus 
97 anys, ha rebut aquesta proposta amb 
molta emoció. En aquesta tercera edició, 
tractarem temes com el feminisme, el 

patriarcat i el lideratge de les dones i les 
violències estructurals. De tot això, ens 
en parlaran les ponents Mercè Gómez 
Llobregat i Teresa Molla XXXX. Esperem 
que la participació d’aquest any iguali la 
de les edicions  anteriors.

Escola de 
gènere del 
Vallès 
Occidental

Nos sobran ganas 
y desbordamos 
ilusion para la 
aplicación del 

plan de igualdad 
del ayuntamiento 

de Barcelona
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El juny del 2009 es va publicar la novel·la El temps entre costures, de 
l’escriptora María Dueñas.

Narra la història de Sira Quiroga, una jove modista que fa del seu ofici 
la tapadora d’alguna cosa més tèrbola i transcendent.

És una novel·la que combina la superació personal, l’amor, les conspi-
racions històriques i polítiques i l’espionatge; tot això e n uns escena-
ris com el Madrid previ a l’alçament i les exòtiques ciutats de Tànger 
i Tetuán durant el protectorat d’Espanya al Marroc.

És una novel·la amb protagonisme femení, que té tots els ingredients 
del gènere: el creixement personal d’una dona i una història d’amor 
que ens acosta a l’època colonial espanyola. 

Aurora Richarte
Secretaria de la Dona de FECHOT

“El temps entre costures”

Barcelona: De la necessitat a  la llibertat. 
Les classes socials al tombant del segle XXI

Autora: María Dueñas

Autora: Marina Subirats
Nº de páginas: 436 págs.
editorial:    L’AVENÇ

Nº de páginas: 720 págs.
Editoral: COLUMNA EDICIONS S.A.

 L’autora es una dona d’esquerres, catedràtica emèrita de sociologia 
UAB. Ha estat Directora Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos 
Sociales 1993-1996 i Creu de Sant Jordi 2006, entre altres mèrits,  ha 
realitzat un extens treball sobre educació com a factor d’igualtat i la coe-
ducació. El llibre ha estat elaborat en base a les dades de les 5 edicions 
(1985-2006) de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 
de de la Regió Metropolitana i ens explica la seva opinió respecte la 
validesa de les classes socials avui, cal  remarcar dos elements especi-
alment interessants: L’anàlisi social des de la idea de les classes socials. 
El concepte de classe social sembla que ,darrerament, està poc de moda 
i ha hagut una certa tendència a evitar el seu ús per antiquat. La dreta, 
per la seva part,  no té interès en alimentar la idea de classes socials, 
sinó la de que tothom té les mateixes oportunitats i de que qui no triom-
fa és perquè no ha fet mèrits suficients; mentre que l’esquerra sembla 
haver oblidat la idea de classe després d’uns quants anys de millora de 
les condicions de vida. També el llibre estudia el impacte de la crisi sobre 
l’estructura de classes. Tot i que l’àmbit temporal del llibre acaba el 2006, 
abans de El inici de la crisi aquesta, retorna la vigència de les classes 
socials. La crisi també està evidenciant la tensió entre els pares que van 
ascendir i els seus fills que no tenen futur laboral, tot i estar molt millor 
qualificats que els seus progenitors, en alguns casos...

Cristina Faciaben
Secretaria de Socioeconomia




