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Montse Pérez Cregenzan, secretària de la Dona i Cohesió social de 
CCOO de Catalunya

e l
Les reflexions entorn del 8 de Març, que des de fa quatre 

anys realitzem des de la Secretaria de la Dona de CCOO, 
fan palès l’increment de l’atur i l’empitjorament de les 

condicions de vida i de treball de la majoria de les dones i l’incre-
ment de les desigualtats, resultat tot de la greu crisi econòmica 
que està autoalimentada per les polítiques d’austeritat aplica-
des des dels governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat de 
Catalunya, que accepten els dictàmens dels mercats 
de la mà dreta dels governs conservadors de la 
Unió Europea. Un dels passos més greus 
és l’aprovació, fa un any, de la reforma 
laboral que no ha creat més ocupació 
i que està empitjorant les condicions 
de feina de les persones treballado-
res, d’una manera especial entre 
les dones les de les dones, joves 
i immigrants. D’aquest empitjora-
ment, no en queda fora gairebé cap 
col·lectiu, ja que l’últim any s’han 
perdut molts llocs de treball i han 
baixat els sous del sector serveis, 
ocupat majoritàriament per dones, i 
encara pot empitjorar amb la reforma 
de la negociació col·lectiva, que és un 
punt de la reforma laboral del qual aviat 
es veuran els efectes amb la pèrdua de la 
retroactivitat dels convenis col·lectius.

També perillen drets socials assolits des de fa 
temps, com els que van associats a la reforma dels ens 
locals, on hi ha el perill d’anul·lació de molts serveis d’atenció 
a les dones i serveis socials i sanitaris que es dispensaven des 
dels ajuntaments. Els passos regressius també es veuen en 
altres àmbits, com l’eliminació de la targeta sanitària a certs 
col·lectius, que exclou moltes dones de l’accés a molts serveis, 

l’increment dels copagaments i l’euro per recepta, o les taxes 
judicials que encara que afecten a tothom perjudiquen més els 
col·lectius més febles en els quals a la majoria hi ha dones. Així 
com en àmbits ideològics com l’educació o l’intent de reforma 
regressiva de la Llei de salut sexual i reproductiva o el nome-
nament del comitè de bioètica format per una majoria d’homes 
contraris a l’avortament.

Malgrat la lluita continuada que fem des del sindicat –
dues vagues generals el darrer any i nombroses 

vagues i lluites a les empreses i al carrer–, i 
que hem fet juntament amb altres sindicats 

i la gran majoria dels moviments soci-
als, agrupats en diverses plataformes, 
moviments que no deixen de créixer i 
en els quals participen les principals 
associacions i xarxes de dones; mal-
grat les nombroses lluites autòno-
mes del moviment de dones i mobi-
litzacions que van des de l’ona vio-
leta fins a manifestacions per totes 
les dates importants: 8 de Març,  

25 de Novembre, 20 de Setembre i  
moltes altres per defensar els drets de 

les dones, no hem aconseguir revertir la 
situació. De totes maneres hi ha certes 

petites victòries que ens diuen que el camí 
és el correcte. S’ha aconseguit que s’acceptés 

a tràmit la iniciativa legislativa popular pel dret a 
l’habitatge; el judici contra uns professionals que feien 

avortaments, el cas Morin, ha acabat  amb l’absolució de les 
persones professionals implicades; el Tribunal Constitucional ha 
anul·lat l’euro per recepta, i el dret al matrimoni d’homosexuals 
i lesbianes s’ha acceptat com a constitucional. Això ens indica 
que no podem defallir.

Dona, reacciona i actua
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Amb aquesta Treballadora 
encetem un nou període 
de treball en el sindicat, 

ja que el desembre vàrem realit-
zar el X Congrés de Comissions 
Obreres de Catalunya, precedit 
pels congressos de federacions i 
territoris, i com és habitual, des-
prés de cada congrés, revisem i 
actualitzem el Pla d’acció i es con-
figuren els equips de treball que, 
gairebé sempre, compten amb una 
part de renovació de sindicalistes.

Com que som un sindicat de 
dones i homes, i també formem 
part del conjunt de la societat, 
en cada congrés s’intenten ade-
quar els programes i les estructu-
res perquè, cada cop, en aquesta 
diversitat, les hi dones tinguin el 
pes que els correspon. El paper 
de pressió necessari de les dones 
s’ha fet sentir durant tot el període 
i el resultat d’això queda reflectit 
en la realitat del dia a dia i  en els 
materials congressuals. En aquest 
paper, les secretaries de la Dona 
són cabdals per crear instruments 
i eines per avançar. Per tant, des 
d’aquí, volem donar les gràcies a 
totes les companyes que han parti-
cipar en la direcció de les diferents 
estructures del sindicat, i especial-
ment les que han estat secretàries 
de la Dona, de Plans d’Igualtat o 
de Polítiques d’Igualtat en el perí-
ode anterior i ara o bé estan exer-
cint altres responsabilitats o bé, 
per diverses qüestions, ja no són 
a l’estructura del sindicat. Sabem 
que totes, sempre, defensaran els 
objectius i els valors per als quals 
han treballat en els espais que 
participin. Moltes gràcies a totes. 
També volem donar les gràcies a 
les noves responsables per accep-
tar aquest repte.

Les dones i les secretaries 
de la dona de CCOO
Entrevista a Montse Pérez, secretària de la 
Dona i Cohesió social de CCOO de Catalunya

Dins d’aquests canvis, la Secretaria de la Dona de Catalunya, que ha estat ocupada el 
darrer període per la Rosa Bofill Benet, ara comença un nou període al capdavant del qual 
hi ha la Montserrat Pérez Cregenzan. Des d’aquestes pàgines agraïm molt a la Rosa la 
seva feina i li donem la benvinguda a la Montserrat, de qui volem fer una presentació i a 
qui volem fer algunes preguntes.

1- Montse, com et sents en aquesta nova etapa sindical que comença?

La meva primera sensació és d’una gran il·lusió per la tasca que se m’ha encomanat, però 
també d’una gran responsabilitat, ja que hi ha un camí nou per recórrer que em comportarà 
molts reptes tant personals com intel·lectuals. En aquests moments en els qual ens trobem, 
amb una gran pèrdua de drets socials i laborals, és més necessària que mai la lluita contra 
aquesta situació i, al mateix temps, cal no oblidar la situació de discriminació tant laboral com 
social en què es troben la majoria de dones. 

2- Què demanaries a les dones del sindicat ?

Que s’impliquin en l’organització i que facin propostes per millorar el funcionament del 
sindicat per facilitar la participació en tots els àmbits, tant quan siguin delegades com quan 
assumeixin altres responsabilitats. Cal que les dones que ja tenen responsabilitats treballin 
a favor de millorar les condicions de treball i de vida de totes les dones.

3- Que demanaries a les secretaries de la Dona de les federacions i els territoris? 

Que treballin amb entusiasme envers les delegades i delegats per millorar els coneixements 
i les actituds per defensar les dones treballadores i que a través dels seus plans de treball 
assentin les bases per ser prou reconegudes tant en l’àmbit de l’autoritat com en el dels 
mitjans possibles. 

M
ontserrat Pérez Cregenzan és delegada sindical de CCOO de l’empresa 
DHL, forma part de la Comissió Executiva de Carreteres de la FSC, així com 
de diverses taules de negociació del seu sector, i ara és secretària de la 

Dona i Cohesió Social.
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CCOO, el Sindicat 
de dones i homes 
Entrevista al secretari general

Des de fa anys, el repte 
d’incorporar les dones 
treballadores com a afili-

ades i delegades de CCOO està 
donant fruits: l’any 1982 hi havia 
entorn d’un 16% de dones afilia-
des i ara en tenim al voltant del 
39%. També estem incorporant, 
en un percentatge aproximat, 
dones com a delegades sindicals. 
Aquest pes ha de servir per con-
tinuar millorant les condicions de 
treball i de vida de les dones tre-
balladores i també per estar prou 
reconegudes al sindicat en tots 
els àmbits. Malauradament estem 
en un moment polític molt difícil, 
en el qual hi ha retrocessos per 
a la classe treballadora tant en 
drets laborals com socials, i entre 
ells els drets de les dones. Per 
això el repte és no oblidar, dins 
de la nostra lluita, la lluita per 
millorar els drets de les dones i la 
lluita per la igualtat d’oportunitats 
i l’eliminació tot tipus de discrimi-
nació laboral i social.

En aquest context, el X Congrés 
de CCOO de Catalunya ha ree-
legit Joan Carles Gallego com a 
secretari general per continuar 
liderant el sindicat els propers 
quatre anys. En aquest context,  
volem fer-li unes preguntes:

1- Joan Carles, com veus el proper període per a la classe treballadora i les classes populars?

Les dades econòmiques són negatives i la situació social és greu i, malauradament, l’hegemo-
nia política segueix estant en mans de la dreta política i dels poders econòmics. Per tant, la 
classe treballadora i les classes populars seguirem sotmeses a l’impacte negatiu de les políti-
ques que s’estan aplicant: rebaixa de les condicions de treball i de vida, pèrdua de drets socials 
i personals, desigualtat i augment de la pobresa... En aquest context, haurem de mantenir la 
capacitat d’organització sindical i d’establir aliances amb altres organitzacions per acumular les 
forces necessàries per continuar construint alternatives i generar el conflicte social que ens 
faci avançar.  

2- Considerant les dificultats actuals per avançar com a dones de la classe treballadora, quins 
objectius i prioritats es marca el sindicat?

El context de crisi està sent aprofitat de manera oportunista per desfer els avenços assolits els 
darrers anys. En aquest sentit, estem veient com les polítiques d’igualtat estant retrocedint. 
Allò que havíem avançat en algunes empreses s’està tirant enrere i ens està costant dur enda-
vant nous plans d’igualtat. Veiem també com recursos específics que havíem pogut imposar 
per ajudar a avançar en igualtat, en la societat, estan sent retallats, ja sigui en qüestions com 
la violència de gènere, el dret a l’avortament, els recursos per a l’atenció a la dependència o 
d’altres. El resultat és desigualtat en el treball i retrocés de drets en la societat.

3- Creus que tenim els instruments adequats per respondre a aquests reptes?

El context és nou i diferent del de fa uns anys i els instruments actuals els vam construir en un 
moment diferent tant pel que fa al context econòmic i social com també pel que fa a la posició 
de força del sindicat per incidir en una realitat complexa i clarament bel·ligerant amb el nostre 
paper social. Per això hem de dotar-nos de nous instruments i fer més àgils i flexibles els que 
tenim. D’una banda, implicant més les diferents organitzacions (federacions, unions, seccions 
sindicals...) i arrelant-nos més en els centres de treball, denunciant la realitat i elaborant pro-
postes. D’altra banda, generant nous instruments que ens permetin fer més transversal la visió 
de gènere en el discurs sindical. Per tant, mantenir i impulsar el paper de les secretaries de la 
Dona en totes les organitzacions i dotar-les d’un corpus de propostes sindicals per a la inter-
venció en el centre de treball i en els convenis és necessari, però no és suficient. Per això, en 
aquest mandat fem un pas més i posem en funcionament el Consell de Dones de CCOO de 
Catalunya, per seguir de prop les polítiques que implementi el sindicat i reforçar el paper de les 
dirigents sindicals de les diferents organitzacions per impulsar arreu, totes i tots junts, el discurs 
per la igualtat i contra tota discriminació, fent transversals totes les propostes i l’acció sindical.

4- Els objectius de la Secretaria de la Dona estan aprovats en els documents congressuals de 
les diferents federacions i territoris i caldrà concretar-los en els diferents plans de treball. Com 
veus aquesta perspectiva?

Crec que el sindicat ha assumit aquests objectius congressuals, sobretot perquè els documents 
congressuals acaben reflectint la mateixa realitat de la intervenció sindical i consoliden les pràc-
tiques de treball que hem estat capaços d’impulsar o que veiem que podem implementar per 
superar les deficiències detectades. Els nostres no són documents ideològics tipus “brindis al 
sol”, sinó que són fruit del debat col·lectiu sobre la pràctica sindical en el dia a dia i, per tant, en 
el congrés valorem l’oportunitat de consolidar aquesta pràctica i impulsar-la, o revisar-la. No hi 
ha objectius irrealitzables, sinó fites que cal assolir en funció de l’experiència contrastada i les 
voluntats explicitades. És per això que crec que estem en condicions que els diferents plans de 
treball de les diferents secretaries, així com els de les organitzacions territorials i federatives, 
incloguin les qüestions que facin avançar la igualtat efectiva en el treball i en la societat.

Carme Catalán Piñol
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Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu

“La dimensió de gènere 
en l’estratègia europa 

2020”

En aquestes línies volem expressar una doble satisfac-
ció, la primera és que en un moment tan difícil per a 
la classe treballadora i per al sindicalisme europeu, 

en el qual l’estat del benestar dels països europeus està en 
perill i els drets de les dones estan molt afectats, surti una 
resolució del Consell Econòmic i Social Europeu que conclou 
i recomana integrar la dimensió de gènere i, també, executar 
polítiques específiques en els objectius d’execució, segui-
ment i avaluació de les polítiques desenvolupades en l’àmbit 
de l’Estratègia Europa 2020 (EE2020). 

La segona satisfacció és que la ponent principal sigui una 
sindicalista de CCOO: Joana Agudo, que va ser fundadora 
de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya i 
delegada sindical de l’Ajuntament de Barcelona fins al 1991. 
Agudo va ser membre del Secretariat del Barcelonès fins 
al 1993, secretària de Política Internacional de CCOO de 
Catalunya fins al 2008, presidenta dels Consells Sindicals 
Interregionals de la Confederació Europea de Sindicats i va 
formar part del Comitè Executiu de la CES fins al 2007, i 
ara és representant al Grup II (d’organitzacions sindicals)  al 
CESE, institució que representa la societat civil (organitza-
cions patronals, sindicals i altres associacions de defensa 
dels interessos col·lectius de la ciutadania) que té com a 
responsabilitat dictaminar sobre les propostes legislatives 
de la Unió Europea. Però, sobretot, el que aquest treball ens 
confirma que la Joana és una feminista.

El dictamen volem també remarcar un 
seguit de conclusions:

 Posar en evidència que la dimensió de gènere 
no hagués estat tractada en cap de les inici-
atives emblemàtiques de l’EE2020, i que cal 
integrar la dimensió de gènere en cadascuna 
de les iniciatives.

 Instar els estats membres a corregir els 
pressupostos dels PNR ( Programa Nacional 
de Reformas), de forma que les mesures políti-
ques tinguin en compte el principi d’igualtat de 
gènere. 

 Recomanar que per al proper marc de finan-
ces plurianual 2014-2020 es posin a disposició  
del mateix pla, fons específics per avançar en 
els drets de les dones i la igualtat de gènere, 
amb un finançament adequat i visible. 

 Considerar les diverses situacions concretes 
dels països i de les regions i prendre mesures 
que millorin l’entorn social i incrementin la parti-
cipació de les dones en el mercat laboral.

 Donar valor a la participació dels interlocutors 
socials, en tots els àmbits territorials, perquè 
el diàleg social i la negociació col·lectiva són 
instruments fonamentals per completar, amb 
la dimensió de gènere, els plans nacionals de 
reforma.  

Escrit per la ponent  Joana Agudo Bataller i la coponent,Grace Attard, 
i aprovat el 16 i 17 de gener del 2013. 

març 2013

Vegeu tot el dictamen a: 
http://www.eesc.europa.eu
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Sílvia Espinosa

Conseqüències per la 
jubilació d’una feina a 

temps parcial
Sentència del Tribunal de Justícia de la UE

La Isabel es va voler jubilar quan tenia 66 anys, després 
d’una llarga vida de treball. Una gran part d’aquest tre-
ball el va fer a casa, cuidant de la seva família, sense 

cobrar ni un cèntim, sense conveni, ni drets, ni jornada, ni 
horaris, ni jubilació possible. També va treballar fora de casa, 
assegurada com a netejadora per una comunitat de propi-
etaris, 4 hores a la setmana (10% de la jornada completa). 
Aquesta és tota la cotització que a l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social li constava quan ella va presentar la sol-
licitud de la prestació de jubilació, l’any 2006.

Aplicant la normativa espanyola, es van sumar totes les hores 
cotitzades i es van dividir per jornades de 8 hores, amb el 
resultat que la Isabel solament havia cotitzat 3 anys. Després 
de rebre una denegació per no reunir el període mínim de 
cotització exigit, 15 anys a jornada completa (40 hores set-
manals), la Isabel va decidir presentar un recurs al Jutjat de 
Social de Barcelona contra l’INSS, l’any 2009, que, al seu 
torn, va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 

El 22 de novembre del 2012 el Tribunal europeu es va pro-
nunciar en aquest aspecte emetent una sentència contundent 
que considera discriminatòries les condicions d’accés a la 

jubilació, perquè deixen gairebé sense opcions les persones 
que han treballat a temps parcial. L’argument principal de la 
sentència és el gènere: considerant que almenys el 80% de 
les persones que treballen a temps parcial són dones, les 
traves que imposa la llei constitueixen una discriminació per 
raó de sexe indirecta en tota regla. Un altre raonament és que 
s’exigeix al col·lectiu de treballadors i treballadores en jornada 
parcial un període de cotització proporcionalment més gran al 
que es demana a la resta. 

Que una sentència es fonamenti per raó de sexe resulta molt 
nou, i encara més en una sentència important com aquesta, 
que vincula tots els jutjats de tots els països membres de la 
Unió Europea. No obstant això, la sentència no diu com s’ha 
de solucionar el tema, sinó que el torna al Jutjat Social de 
Barcelona, que haurà d’estudiar una sortida. La Isabel i nosal-
tres haurem d’esperar uns quants anys més per saber com 
s’acaba la història.

Són innegables la transcendència d’aquesta sentència i el 
mèrit de la Isabel. Més enllà d’obrir-se una via de denúncia 
de casos similars i confirmar-se l’opinió legal d’Europa sobre 
aquest tema, hi ha l’esperança d’un tracte més just per a totes 
les dones que treballen a temps parcial... fora de casa. 
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Parlem 
del treball 
domèstic...
Comissions Obreres fa molts anys que lluita per millo-

rar les condicions laborals de les treballadores de la 
llar, concretament des del 1980, any de l’aprovació de 

l’Estatut dels treballadors. En el seu article 2, l’Estatut establia 
la naturalesa especial de la relació laboral d’aquestes treba-
lladores, fet que va condicionar que els drets laborals no els 
fossin aplicats i que les seves condicions laborals quedessin 
obsoletes.

Tot i que el 1985 es va aprovar la regulació de la relació laboral 
del caràcter especial del servei de la llar, seguien sense acos-
tar-se als drets i a les condicions de treball de què gaudien les 
treballadores que estaven afiliades al règim general. 

Com a conseqüència de l’acord al qual varen arribar les orga-
nitzacions sindicals i el Govern, el novembre del 2011 es va 
aprovar el RD 1620/2011, sobre la regulació de la relació 
laboral especial del treball a la llar familiar, que reformava la 
fins llavors vigent del 1985. L’objectiu era homologar els drets 
i els deures de les persones que treballen al servei domèstic 
amb la resta de treballadors i treballadores, i fer aflorar l’ocu-
pació submergida. 

La integració del règim especial de treballadores de la llar al 
règim general de la Seguretat Social ha obert un nou marc de 
relacions laborals que permet protegir més i millor les treba-
lladores i els treballadors d’aquest sector. Professionalitzar i 
dignificar la prestació laboral que realitzen les treballadores 
domèstiques, mitjançant l’increment de la seva protecció 
social, era ja imprescindible no només per donar sortida als 
alts nivells d’economia submergida en aquest sector, sinó per 
resoldre el greu problema de desprotecció i de discriminació 
tant laboral com en matèria de protecció social que pateix 
aquest sector des de fa anys.

La cotització al règim general de la Seguretat Social elevarà 
la quantia de les seves pensions de jubilació, que actualment 
són les més baixes del sistema, perquè permet la cotització 
pels salaris reals des de la primera hora treballada. A més, 
desapareix la discriminació en la percepció de les prestacions 
per IT, sigui per malaltia o accident; tant si l’origen és comú 
com laboral, es percebrà en les mateixes condicions que en 
el règim general

El que de moment va quedar ajornat és el dret d’aquestes per-
sones treballadores a cobrar l’atur. Malgrat tot, la normativa 
estableix la creació d’una comissió per anar estudiant aquest 
punt que queda pendent en el que són importants avenços en 
els drets laborals del col·lectiu.

A finals de l’any passat, el Govern espanyol va aprovar la Llei 
29/2012, de millora de gestió i protecció social en el sistema 
especial per a treballadores de la llar i altres mesures de 
caire econòmic i social. Aquesta nova reforma ha suposat 
un clar retrocés respecte dels avenços assolits pel que fa a 
l’aflorament de l’ocupació submergida i en els drets conque-
rits per les treballadores i treballadors de la llar.

El principal èxit de la integració de les treballadores de la llar 
ha residit precisament en el creixement de l’afiliació que ha 
aconseguit. Aquesta ha crescut en un 39% en un context 
de pèrdua d’afiliació general a la Seguretat Social. Aquesta 
modificació suposa traslladar als treballadors i treballadores 
el deure de sol·licitar l’alta i assumir l’ingrés de les cotitza-
cions socials (tant pròpies com de la persona ocupadora), i 
pel fet de requerir l’acord previ, n’elimina el factor d’obligato-
rietat. La reducció, entre altres, dels trams de cotització fet 
que suposarà l’increment de costos per cotitzacions, prin-
cipalment de les treballadores amb salaris inferiors i menys 
jornada de treball.

març 2013
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Carme López

Els convenis són tractats 
internacionals legalment 
vinculants que poden ser 
ratificats pels  estats membres. 
Per la seva banda, les 
recomanacions actuen com a 
directrius no vinculants. En la 
majoria dels casos, un conveni 
estableix els principis bàsics 
que han d’aplicar els països 
que el  ratifiquen, mentre que 
una recomanació relacionada 
complementa el conveni, dotant-
lo de directrius més detallades 
sobre la seva aplicació. 

En l’àmbit internacional, el mes de gener passat l’OIT 
(Organització Internacional del Treball) va presentar l’informe 
“Les treballadores de la llar al món: estadístiques mundials i 
regionals i abast de la protecció jurídica”. En aquesta publi-
cació s’evidencia el que ja sabíem: que el treball domèstic és 
una feina, fonamentalment de dones (un 83% segons l’OIT), 
que és una extensió del rol femení i que és l’única sortida per 
a moltes dones. 

En aquest informe es detalla que quasi la meitat d’aquestes 
treballadores no tenen dret ni a períodes de descans ni a 

vacances anuals remunerades, qüestions que no són 
més que la punta de llança d’unes condicions laborals 

deplorables.

L’OIT ha publicat l’informe arran de l’adopció, 
el mes de juny de 2011, d’un nou conveni i 

una recomanació sobre treball domèstic. El 
Conveni 189 i la Recomanació 201 establei-
xen els drets i principis bàsics i exigeixen 
als estats prendre una sèrie de mesures 
amb l’objectiu d’aconseguir que el treball 
decent sigui una realitat per als treballa-
dors i treballadores domèstics.

El desembre de 2011, la Confederació 
Sindical Internacional (CSI) va endegar 
la campanya 12 per 12, amb l’objec-
tiu d’aconseguir 12 ratificacions del 
Conveni 189 de l’OIT, sobre la protec-
ció de les treballadores i treballadors 
domèstics, tenint en compte que, per-
què un conveni entri en vigor, cal que 
sigui ratificat, almenys, per dos estats 
durant l’any següent a la seva aprovació. 
Quan un país ratifica un conveni, el seu 

govern estableix un compromís formal en 
l’aplicació de totes les obligacions que s’hi 

estableixen i, periòdicament, ha d’informar 
l’OIT sobre les mesures adoptades en aquest 

àmbit.

A l’abril es va produir la primera ratificació per 
part de l’Uruguai, i a l’agost, la segona per part de 

Filipines (aquesta va ser molt significativa al tractar-
se d’un dels principals països d’origen de moltes de 

les persones que treballen en el servei domèstic). Els 
van seguir Maurici i Itàlia, primer i únic país europeu que l’ha 

ratificat.

La normativa espanyola que regula, actualment, el treball domèstic, 
tant en les condicions laborals com en seguretat social, compleix totes 

les normes del conveni de l’OIT; per tant, la seva ratificació pel Govern 
espanyol no requereix cap modificació legal.

Des de CCOO, s’ha instant el Govern espanyol en la ratificació del 
Conveni 189, tant en solidaritat amb les treballadores domèstiques de tot 
el món, com pel fet que quants més països el ratifiquin, més gran en serà 
la implantació i consolidació, ja que se n’afavorirà l’adopció entre altres 
països on les treballadores de la llar no gaudeixen del mateixos drets  
ni de les mateixes garanties que protegeixen la resta dels treballadors i 
treballadores.

00

Reial decret 1424/1985, d’1 
d’agost

pel qual es regula la relació laboral 
de caràcter especial del servei 
domèstic.

Reial decret 1620/2011, de 
14 de novembre

pel qual es  regula la relació laboral 
de caràcter especial del servei de 
la llar.

Reial decret-llei 29/2012, de 
28 de desembre 

de millora de la gestió i protecció 
social en el sistema especial per a 
empleats de la llar i altres mesures 
de caràcter econòmic i social.  



11 març 2013

Atesa la importància de poder aconseguir la paritat en 
els nostres òrgans de direcció sindicals, cal fer esment 
de les dades de la nostra federació, la de comerç, 

hostaleria i turisme (Fecoht). Aquesta vegada, no només hem 
anat als congressos de forma paritària, sinó que la direcció de 
la federació també ho és.

L’assistència de dones als congressos de la Fecoht de CCOO 
de Catalunya i de la federació estatal ha estat d’un 56%; la 
d’homes, d’un 44%.
La Comissió Executiva de la federació està formada per 12 
dones i 12 homes més el secretari general.
Al Comitè Federal, on s’afegeixen a l’Executiva els secretaris 
generals dels 6 territoris, parlem de 3 secretaris generals i de 
3 secretàries generals.
Al Consell de la CONC i al Consell de la Fecoht estatal també 
hi anem de forma paritària, encara que al Consell de la Fecoht 
hi som representades en un 49% per un 51% d’homes.  

Aurora Richarte
Responsable de Plans d’Igualtats 

Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme

Avançem en paritat

Qui som, 
que fem:

El passat 11 de gener, després d’un temps 
de negociació, hem signat el Pla d’igualtat 
de l’empresa Miquel Alimentació Grup, a 

les seves instal·lacions de Vilamalla, Figueres.

Miquel Alimentació Grup és una important empre-
sa del sector de la distribució que divideix la seva 
activitat en les àrees de cash&carry, supermer-
cats, franquícies, línea majorista, importació/
exportació i food service, amb conegudes mar-
ques com Gros Mercat, Suma, Pròxim o Spar, 
entre d’altres.

El Pla té com a objectiu donar compliment a la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (LOIEDH), tal com 
recull la seva introducció. Per dur a terme aques-
ta tasca estableix mesures generals i específi-
ques per a cada una de les àrees establertes com 
a necessàries d’intervenció per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.

És un pla real destinat a corregir i a controlar les 
possibles desigualtats que puguin sorgir en l’àm-
bit de l’empresa.

Signat el Pla 
d’igualtat 
de Miquel 

Alimentació Grup

Aurora Richarte
Responsable de Plans d’Igualtats FECHOT 

Les dones volem la igualtat laboral i les mateixes oportuni-
tats i condicions de treball, sense que aquestes es vegin 
afectades per temes de cura i reduccions de jornada, que 

només afavoreixen que les dones siguem més pobres.

Una de les eines més importants que tenim és la negociació col-
lectiva i els plans d’igualtat. 

Seguim amb els processos de negociació de plans d’igualtat i 
volem destacar els firmats l’any 2012:

Cobega –Coca-Cola– i Cacaolat

I en seguim negociant d’altres.

Bon 8 de Març!

Què fem a la 
Federació?

Teresa Vidal Creus
Federació Agroalimentària

Comissió d’Igualtat de Miquel Alimentació
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Respecte a la situació de la dona, a dins i fora de l’em-
presa a la Garrotxa, intentaré transmetre el que opinen 
les dones amb les quals he parlat. De fet, m’he quedat 

una mica sorpresa i, a vegades, preocupada per la manera com 
pensaven la majoria.

Tot i que s’ha avançat una mica amb els drets de la dona, 
encara hi ha diferències notables a dins de les empreses. En 
general, la dona és la que té més responsabilitat respecte a la 
família, la llar i la cura dels fills, i la majoria d’elles sembla que 
així ho volen.

Això crec que porta a tenir una certa preocupació, que sovint 
genera inseguretat i que té un paper molt important en el fet 
d’estar amb desavantatge respecte a l’home, ja sigui per la 
disponibilitat o la mobilitat. Perquè la dona té, per exemple, 
més lligams que li impedeixen viatjar durant un llarg període de 
temps fora de la llar.

Hi ha empreses —encara en trobem alguna— que, quan hi vas 
a buscar feina, no et demanen el currículum (no els interessa), 
sinó que pregunten: Quants anys tens? Estàs casada? Vius 
amb parella? Tens fills petits?

Per què? Si la majoria de les dones són més emprenedores, 
amb més capacitat de superar tota classe d’obstacles… Això 
no es valora.

També ens trobem que, a moltes empreses, el sou de la dona 
respecte al de l’home és inferior, o hi ha el 90% d’encarregats i 
només el 5% d’encarregades. A vegades, ni tan sols existeixen 
les dones amb responsabilitat dintre de les empreses. Què 
podem fer davant aquesta situació?

Seria molt important, abans que res, intentar de canviar aquest 
estereotip. El canvi ha de ser compartit íntegrament pels cònju-
ges a parts iguals i cal començar a modificar el pensament, que, 
encara avui, és com en els temps de les nostres àvies: abans 
les nenes eren educades per portar la casa, per tindre fills i per 
anar a missa cada diumenge.

Tenim molta feina, i cal un equip. Aquí, a la Garrotxa, som unes 
quantes companyes que estem disposades a treballar, a parlar 
amb les dones i a fer el que faci falta.

Diagnòstic sobre 
la situació de la 
dona a la garrotxa

Mònica
delegada de CCOO 

Conèixer per poder intervenir

El dAmb la idea d’enfortir tota la nostra polí-
tica sindical i fer transversal la perspectiva 
de gènere, més enllà de les secretaries 

de la Dona, fa tres anys que al Vallès Occidental 
vam apostar per ampliar el plenari de dones i 
crear el plenari d’igualtat.

I és així com, un cop més, ens hem pogut adonar 
que la idea de “coses de dones” encara està 
molt estesa.

Ens hem adonat que quan posem a sobre de la 
taula la necessitat de reduir o eliminar les desi-
gualtats laborals i socials, expressions com «Ara, 
amb el que tenim a sobre…» no surten només de 
la boca d’alguns empresaris i empresàries, sinó 
que s’estenen a tots els àmbits. 

Ens hem adonat, també, que parlar de feminisme 
és com fer menció a alguna cosa anacrònica i 
innecessària, perquè aquí, a Catalunya i Espanya, 
ja tenim una base legal que ens iguala. 

I ens hem adonat que denunciar els abusos 
laborals, les violències, les desigualtats... que 
pateixen les companyes d’altres continents es 
pot convertir en una trampa molt perillosa. Fem 
la comparativa, masclista, i arribem a la conclu-
sió que aquí, a casa nostra, no tenim cap feina 
pendent.  

I com que totes i tots sabem que l’arma més 
poderosa per combatre el neomasclisme i desar-
mar el discurs únic és a través de la pedagogia, 
la formació, la militància i la constància, enguany 
farà tres anys que, entre altres accions, vam 
posar en marxa la nostra Escola de Gènere Neus 
Català. Farà divuit anys que commemorem el 8 
de Març amb un sopar reivindicatiu i solidari que 
aplega més de 200 persones. Treballem cada any 
per incloure en l’agenda alguna activitat cultural 
que vagi més enllà de la defensa del dret a la cul-
tura i en fem ús com a vehicle de transmissió de 
valors, de participació, de reflexió... I fa dos anys 
que compartim aquesta tasca amb tres delegats, 
convençuts,al mateix grau que les seves compa-
nyes del plenari,que el dret a la igualtat real no 
pot tenir cap frontera.

Maribel Ayné

Qui som? 
Què fem? 
Al Vallès 
Occidental
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El dilluns 10 de desembre, al matí, representants de 
diferents xarxes feministes –la Campanya pel dret a 
l’avortament, la Marxa Mundial de Dones i la Xarxa 

de Dones per la Salut– van portar una carta al Departament 
de Salut de la Generalitat (a Barcelona) per expressar la 
preocupació per les dificultats en l’atenció que tenen algunes 
dones que no tenen la targeta sanitària, o pels increments 
dels copagaments, allunyant de la universalitat de l’atenció i 
incrementant les desigualtats, entre altres premisses.

Entre algunes de les demandes plantejades hi ha el tornar a 
la universalitat i la gratuïtat de l’assistència sanitària eliminant 
els requisits previs discriminatoris. També s’ha demanat que 
es defensi i s’apliqui en tota la seva dimensió la Llei de salut 

El sindicat de CCOO va participar a 
través de representants de les S. de 
la Dona i de les S. d’Immigració a 
les diverses activitats organitzades 
des de diferents Xarxes feministes

Trobada al Departament de treball i concentració a la Plaça 

Sant Jaume de Barcelona el dilluns 10 de desembre de 2012

Edita Pabian

sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs. 
Les representants de les xarxes van ser rebudes per la Dra. 
Montserrat Grané, que es va comprometre a lliurar a les 
diverses Direccions les demandes, i van demanar tenir una 
entrevista per poder concretar els canvis que es demanen.

Per la tarda es va realitzar una concentració a la plaça de 
Sant Jaume de Barcelona. La Secretaria de la Dona de 
CCOO de Catalunya hi vàrem estar presents.

Feu clic per veure la carta dels col·lectius feministes presen-
tada al Departament de Salut de la Generalitat
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El Diuen que el riu Llobregat va ser un dels rius més treballadors 
del món. Diuen que les colònies tèxtils van tenir un protagonisme 
destacat en el desenvolupament de la segona revolució industrial a 
Catalunya. Però el que fins ara no s’havia dit és que les dones i les 
nenes portaven el pes del 80% de la producció.   

I per això, per donar veu a les treballadores de les fàbriques, Assumpta 
Montellà s’endinsa, amb el seu darrer treball, El silenci dels telers, en 
aquest microcosmos de protagonistes silenciades. 

Amb el subtítol Ser dona a les colònies tèxtils catalanes, se’ns apunta 
un univers que va molt més enllà dels noms masculins com Pons, 
Güell, Viladomiu… Més enllà dels amos, dels caporals, dels cape-
llans… Perquè hi ha la Pilar de cal Rosal a qui ja no li fa por reconèixer 
que «…jo sempre he estat d’esquerres, des que vaig néixer. Per tant, 
en parlar d’amos, tinc molt clar el que penso perquè estic a l’altre 
costat de les barricades», o la Montserrat de cal Pons que afirma que 
«les dones, a les colònies, tenien mala peça al teler». I així fins a 21 
dones fortes, solidàries, compromeses, sensibles, agraïdes... que ens 
submergeixen, amb les seves vivències, en unes realitats personals 
que  sumades al recorregut històric i social de les primeres fàbriques, 
passant per la Guerra Civil i la repressió de la postguerra, ens atrapa 
des del primer moment.

“El silenci dels Telers”

Convocat el Premi Aurora Gómez, a la 
lluita feminista en l’àmbit laboral

Autora: Assumpta Montellà 
Nº de páginas: 240 págs.

Editoral: ARA LLIBRES

La Fundació Cipriano García convoca el Premi Aurora Gómez a la lluita 
feminista en l’àmbit laboral, en la quarta  edició del 2013 amb la voluntat 
de reconèixer a persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que 
s’han distingit per les seves actuacions en el món laboral i sindical per 
eradicar o disminuir les discriminacions per raons de gènere que es donen 
en aquests àmbits i, al mateix temps, atorgar valor al treball de les dones.

El termini de presentació de candidatures acaba el 30 d’abril de 2013. 
Podeu consultar les bases del Premi i la  butlleta per presentar la candida-
tura a www.fciprianogarcia.ccoo.cat

Montellà recupe-
ra una part molt important 
del nostre patrimoni fabril i social que ha estat inte-
ressadament invisibilitzat. La realitat narrada és tan 
propera a nosaltres, en totes les seves dimensions, 
que resulta impossible llegir el llibre sense fer, malau-
radament, un paral·lelisme amb la situació actual. 

Un cop més l’autora ens atrapa i entenem el perquè 
es va esgotar la primera edició del seu últim llibre en 
tan sols un mes. 

Maribel Ayné

Una història real i molt propera


