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d
es de les secretaries de la Dona cal 
posar la mirada en els primers 50 
anys de recorregut del nostre sindicat, 

i aquesta mirada passa per fer balanç de la 
vinculació de la lluita sindical amb la lluita femi-
nista, tant en l’acció sindical com en l’interior 
de l’organització, així com en el dia a dia del 
sindicalisme i en el nostre vessant sociopolític.
Les organitzacions sindicals són part de la 
societat, i reprodueixen resistències i obsta-
cles perquè no estan exemptes de la conta-
minació masclista. Aquesta realitat ha generat 
una necessitat d’acció específica contra les 
desigualtats de les dones que també ha estat 
i està vinculada amb els avenços de les dones 
en l’àmbit social i polític. Uns avenços dels 
quals les dones de CCOO també som prota-
gonistes. 
Som el que som avui: un sindicat d’homes i 
de dones, gràcies a la feina, el compromís i la 
tenacitat de moltes dones, sindicalistes i femi-
nistes. Dones que dins i fora del sindicat han 
estat plantejant com superar les resistències 
del patriarcat obrint camí, facilitant fórmules 
per avançar en igualtat, per superar les desi-
gualtats, i proposant accions per fer-la realitat, 
aquesta igualtat. Elles han situat en el centre 
del debat extern i intern la doble discriminació, 
per raó de classe com a treballadores, i per raó 
de gènere, com a dones1. També han situat en 
el debat el fet de transformar l’ordre establert i 
construir un nou model de sindicalisme2 i avan-
çar passava per superar la infrarepresentació 
de les dones en els espais de decisió i en 
les estructures. El primer pas per aconseguir-
ho va ser la creació de les secretaries de la 
Dona3  i que aquestes fossin membres nates 
de les executives (I Congrés). Avenç que situa 
CCOO com a pionera a establir mesures posi-
tives adreçades a equilibrar la presència de les 
dones en els òrgans de direcció i contribuir a 
millorar la proporcionalitat respecte del nombre 
d’afiliades i delegades (Teresa Torns).4  

ditorial

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

e

Tant la incorporació de l’estratègia d’igualtat 
en l’acció sindical i organitzativa (1993), com 
el fet d’establir un sistema de quotes (fins i tot 
abans que existís la Llei orgànica d’igualtat, del 
2007) han estat clau per incorporar la igualtat 
també a les empreses, en la negociació col-
lectiva, a través de mesures en els convenis, 
i més endavant en forma de plans d’igualtat.
Les dones d’aquest sindicat han contribuït i 
contribuïm, i això ha quedat clar i reafirmat en 
la IX Escola de Dones de CCOO, a millorar 
l’àmbit del treball (assalariat i no assalariat) 
per a totes les dones i també per als homes. 
Perquè els homes també es beneficien de la 
defensa de mesures concretes. Les dones de 
CCOO, més enllà de facilitar la permanència 
de les dones en l’ocupació, també han lluitat i 
han fet possible avançar en dret a través de les 
mesures d’accions positives; de la conciliació 
de la vida personal, la familiar i la professional; 
de l’adaptació de les jornades, dels drets labo-
rals de maternitat i de paternitat; de la lluita 
contra l’assetjament sexual i per raó de sexe; 
de les mesures als convenis per fer efectiu 
el principi d’igualtat en els salaris, en les con-
dicions laborals, en les prestacions, en les 
oportunitats de la formació; de la promoció, de 
la presa de decisió, i amb mesures de suport a 
les dones que pateixen violència masclista per 
part de parelles o exparelles. 
Avui, el repte a escala interna, el plantegem a 
partir de noves fórmules que facin efectius els 
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objectius d’apoderament i de transversalitat 
reconeguts en els nostres estatuts, i que tenim 
el deure de fer-los realment efectius. Des del 
X Congrés de CCOO disposem del Comitè de 
Dones, que avança en propostes per poder 
acomplir aquest mandat.
El repte extern passa ara per posar fre a la 
involució de drets amb la qual ens amenaça 
el neoliberalisme, còmplice, un cop més, del 
patriarcat. Aquest atac constant i sistemàtic 
als nostres drets, ens obliga a establir una 
gran barrera que vagi més enllà de les nostres 
parets. I per això hem de continuar establint 
vincles amb el moviment feminista, amb grups 
i entitats de dones en general. Tal com hem fet 
amb la contrareforma de la llei de l’avortament. 
Els plantem cara, que sàpiguen que no ens 
hem deixat ni ens deixarem doblegar.
Som el que som i som on som perquè som 
hereves de grans lluites. Som on som i conti-
nuem lluitant per tots els avenços aconseguits 
i els que encara ens queden per obtenir, a 
partir de la suma de les dones del sindicat. 
Som part important d’una societat que avui 
dia segueix lluitant contra la discriminació. 
Som dones treballadores, ciutadanes a favor 
d’un país, d’un món que inclogui la mirada, 
la vivència, l’experiència i els desitjos de 
totes les companyes que contribueixen en la 
construcció d’un present més just i equitatiu 
i d’un futur amb una empremta real i efectiva 
de color lila. 

 1. El 1967, a la I Assemblea Nacional, ja es feia referència a “El papel específico de la mujer en el seno de CCOO”.
 2. El 1976, CCOO feia l’Assemblea de Barcelona, que configurava, d’acord amb la nova conjuntura, un nou tipus de 
sindicalisme amb l’expectativa que s’obria a partir de la imminent etapa democràtica. 
 3. El 1978, després de constatar i d’assumir la doble discriminació de classe i de gènere de les dones treballadores, a partir del 
treball de la Comisión de la Mujer encapçalada per Begoña San José, es constitueix la primera Secretaria de la Dona.

 4. Informes, núm. 80. Febrero de 2014. Fundación 1º de Mayo. 
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Concha Curto i Sonia Cholbi, 
delegades de CCOO de telefónica 

ens podríeu explicar quines van ser 
les vostres motivacions i què esperà-
veu quan us vau afiliar a ccoo i vau 
acceptar la responsabilitat sindical de 
ser delegades?
concha: Jo, quan vaig començar la meva 
primera feina, no estava gens polititzada. A la 
meva família, crec que per por, no es parlava 
gens de política, però el primer dia de feina ja 
vaig sentir-me maltractada com a persona i 
com a dona. Quan vaig entrar a Telefónica, tota 
la informació del procés 1001 contra dirigents 
de CCOO i la meva solidaritat em van apropar 
al sindicat, i de seguida vaig començar a col·-
laborar-hi. Les vagues del 76, la greu repres-
sió, l’acomiadament de 54 companys… Tot el 
que vaig viure va fer consolidar el meu com-
promís. Volia formar part de la lluita col·lectiva, 
i això és el que em va animar a presentar-me 
com a delegada a les eleccions del 78.
sonia: En el meu cas, la necessitat de lluita 
col·lectiva sí que és un tema viscut i compartit 
en l’àmbit familiar i en les meves relacions 
socials. Quan vaig entrar a Teléfonica, com a 
comercial, vaig decidir afiliar-me a CCOO. Em 
va semblar que era un acte que havia de fer, 
que era una necessitat de cercar un espai col-
lectiu de lluita. Quan, tres anys després, em 
van proposar ser delegada, vaig dir que sí amb 
la comoditat de pensar que podia aportar expe-
riència i treball justament a l’acció col·lectiva.

concha, ens pots explicar quines han 
estat per tu les principals reivindica-
cions i els principals avenços de les 
dones a teléfonica mentre n’eres una 
delegada?
Per mi la més important va ser la de trencar amb 
la divisió sexual per categories professionals i 
per tipus de feines. Teléfonica era una empresa 
amb una divisió sexual de la feina enorme. Les 
dones treballàvem totes en el que  anomenàvem 
“tràfic”, i que era una tasca, principalment, de 
telefonista; els homes, en canvi, es concentraven 
a l’àrea mecànica i tècnica. Al voltant dels anys 

ntrevistae

80, les dones de “tràfic” vam començar una 
lluitar per entrar a les àrees tècniques. I al voltant 
del 81 i 82 ho vam aconseguir. Va ser un procés 
difícil, perquè primer vam haver de convèncer les 
companyes, després els companys de CCOO, i, 
finalment, l’empresa. Però va valer la pena! I ho 
dic com a sindicalista i com a treballadora. Tot i 
així, la pràctica diària no va ser fàcil. Per exemple, 
en el meu cas, durant un temps l’únic que feia era 
rentar comptadors, fins que em vaig plantar, amb 
altres companyes, i vam aconseguir normalitzar 
les nostres funcions. 
I una altra mesura molt important que vam 
aconseguir, també a la dècada dels 80, va ser la 
readmissió de les dones –d’aquelles que ho van 
voler– que durant el franquisme van ser expulsa-
des de l’empresa perquè van decidir casar-se. 
Així de dures eren les lleis franquistes: opresso-
res, repressores i patriarcals.

sonia, diries que avui persisteix una 
divisió sexual de la feina?
Primer de tot vull reconèixer la feina feta per 
les dones i per les sindicalistes que m’han 
precedit. La Telefónica que avui coneixem no 
té res a veure amb la Telefónica d’abans. Cal 
tenir en compte el canvi que va suposar la 
privatització, la disminució de plantilla, la sub-
contractació en cadena… 
Actualment, i des de fa anys, la plantilla aug-
menta a través de les tasques comercials, i 
l’entrada d’homes i dones és bastant equita-
tiva. Dones i homes som presents a totes les 
tasques. No obstant això, persisteix una certa 
divisió jeràrquica de les tasques i/o categories. 
Les dones continuem infrarepresentades a 
les categories de comandament i tècniques; 
continua la pràctica que les dones hem de 
demostrar permanentment que som idònies 
o adients per la tasca que desenvolupem. 
Aquesta exigència no es dóna en els homes, 

els quals ja s’entén que són aptes des del 
moment que tenen la seva funció reconeguda.

quina és la vostra experiència com a 
dones en la participació sindical?
concha: M’esteu preguntant per una expe-
riència de fa molts anys. I la meva experiència 
és d’una certa evolució. Vaig participar en una 
Comissió Executiva de la meva federació en 
la qual érem 2 dones i uns 48 homes. Avui, 
afortunadament, aquesta situació és inconce-
bible. Però crec que persisteixen dos temes 
centrals: per una banda, els horaris per atendre 
les demandes sindicals, i com les dones hem 
de respondre a demandes familiars, laborals i 
sindicals; per una altra banda, el problema que 
a alguns homes els costa cedir terreny i espai a 
les dones i a les noves experiències.
sonia: Des de la meva experiència, un tema 
central són els horaris i la dificultat per com-
paginar la vida sindical, la laboral i la fami-
liar. Aquesta realitat, que ens afecta més 
a les dones, va fer que des de la secció 
sindical acordéssim que la participació en el 
Comitè Intercentres –les reunions del qual són 
a Madrid– es faria de manera rotativa. Així tot-
hom passa per l’experiència, això ens enriqueix 
en la nostra experiència sindical i no és tan 
costós per a la vida quotidiana. L’experiència, 
de moment, ha estat molt positiva.

i la darrera pregunta per a les dues: 
creieu que les secretaries de la dona 
han tingut i tindran un paper impor-
tant en l’apoderament de les dones de 
ccoo?
La Sonia i la Concha són contundents en la 
seva resposta: sí, és la força i l’espai de propos-
ta i d’acció col·lectiva de les dones de CCOO. 

Entrevista feta per Rosa Sans i Neus Moreno

L’entrevista d’aquesta treballadora, la volem enquadrar 
en els 50 anys de Comissions Obreres de Catalunya. I ens 
hem volgut aproximar al seus passat, present i futur des de 
l’experiència d’intervenció a l’empresa. Les protagonistes 
són Concha Curto i Sonia Cholbi, delegades de CCOO de  
telefónica. La Concha té 62 anys, va entrar a l’empresa el 
1974 i va ser-ne delegada des del 1978 fins al 2003, any 
en què es va prejubilar. La Sonia té 39 anys, va entrar a 
l’empresa el 2007, es va afiliar a CCOO i des del 2012 és 
delegada sindical. A l’entrevista ens aproximarem a les 
seves motivacions per formar part de CCOO, les seves 
experiències i les seves propostes.
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Dones 
i mercat de 
treball 

en aquesta secció us presentem una mirada a les dades de gran 
magnitud per mostrar com les dones som presents o absents en 
el mercat de treball. Les dades estan elaborades a partir de  l’En-

questa de població activa (EPA), i les que publiquem a continuació, fan 
referència a la situació, segons les últimes dades publicades, del tercer 
trimestre del 2014. 

En l’anàlisi, el concepte “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 “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 CCOO fem un informe anual de la situació 
de les dones en el mercat de treball de Catalunya que publiquem amb motiu del 

8 de Març. El darrer informe es pot consultar a:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/dona/informe%208marc2013.pdf.

Pensem que mantenir present a la revista Treballadora quines són les últimes dades és 
necessari per afrontar les desigualtats existents al mercat de treball.

lA relAció AMB l’ocupAció 

Com mostren les dues gràfiques següents, 
hi ha una marcada desigualtat de gènere en 
relació amb el mercat de treball, amb una 
sobrepresència de les dones en la inactivi-
tat, davant d’una subpresència en l’activitat, 
aquesta darrera de gairebé 11 punts. Quant 
a l’ocupació, les dones estan gairebé 9 
punts per sota dels homes, i, en les dades 
d’atur, la situació per ambdós sexes és 
similar.

No totes les dones se situen d’igual manera 
davant del dret al treball. Una de les desi-
gualtats més marcades és l’edat. Entre les 
dones més joves, de 16 a 24 anys, cal res-
saltar l’elevada taxa d’atur, ja que en aquest 
cas la inactivitat es pot explicar per la seva 
participació en la formació. A l’altra banda 
d’edat, entre les dones a partir dels 55 anys, 
destaca l’elevada taxa d’inactivitat.
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Algunes cArActerístiques 
de l’ocupAció

A les dues gràfiques següents es mostra el 
tipus d’ocupació segons el tipus de contrac-
te i el tipus de jornada. Hem de destacar que 
continua havent-hi un elevat percentatge de 
contractació temporal i que la contractació 
a temps parcial va en augment. Una de 
cada cinc dones té contracte temporal i una 
de cada quatre està contractada a temps 
parcial. 

protecció de l’Atur 

A la taula següent es presenten les dades 
de les persones aturades que reben una 
prestació d’atur. S’observa que, comparant 
el tercer trimestre del 2013 i el tercer tri-
mestre del 2014, hi ha una major desprotec-
ció per a les persones aturades, tant dones 
com homes. 

En relació amb el 2014, a Catalunya, 3 de 
cada 4 persones aturades no rep cap pres-
tació i hi ha una desigualtat de gènere impor-
tant. Les dones tenen una taxa de protecció 
7 punts inferior a la dels homes.

Entre les dones s’observa una desigualtat 
d’acord amb l’edat: en les dones més joves, 
entre els 16 i 29 anys, només el 6,5% té 
dret a la prestació d’atur. 

Edat 3r trimestre del 
2013

3r trimestre del 
2014

H
om

es

de 16 a 19 anys 12,1 6,5
de 30 a 44 anys 41,5 31,3
de 45 a 64 anys 53,6 50,5

TOTal 36,7 30,5

D
on

es

de 16 a 19 anys 10,2 6,5
de 30 a 44 anys 31,3 26,8
de 45 a 64 anys 35,9 33,7

TOTal 26,7 23,6

To
ta

l

de 16 a 19 anys 11,3 6,5
de 30 a 44 anys 36,8 29
de 45 a 64 anys 45,7 42,7

TOTal 32,2 27,2

Font: Fundación 1º de Mayo - CCOO1 

1.Enrique Negueruela. Encuesta de Población activa (3º trimestre 2014): “Tasa de protección por paro. Según comunidad autónoma, 

sexo y edad”. Informe núm. 107. Fundación 1º de Mayo - CCOO. Disponible en: 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe107.pdf

Taxa (%) pROTECCió DE l’aTuR pER SExE i pER EDaT 
a CaTalunya
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Lídia Sandalinas

Com combatre la violència masclista 
en la negociació col·lectiva

la violència masclista constitueix la manifestació més brutal 
dins d’un context de relacions desiguals entre els homes i 
les dones, en la qual el fet de ser dona pot ser motiu per 

rebre danys o patiments físics, sexuals o psicològics, que atemp-
ten contra els drets fonamentals de les dones.

Des de CCOO ens hem plantejat, des de fa temps, que la lluita 
contra la violència contra les dones ha d’estar plasmada i portada 
a la negociació col·lectiva amb la finalitat d’evitar-la en l’àmbit 
laboral. 

Sabent que la violència contra les dones a les empreses es mani-
festa de manera concreta com a assetjament sexual i com a asset-
jament per raó de sexe, hem introduït en els convenis col·lectius 
articles tant per combatre com per prevenir aquestes formes de 
violència. Els articles poden tractar de:

• Definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de 
sexe.
• Regulació de sancions contra els assetjadors.
• Mesures específiques, ja siguin de prevenció o d’actuació en 
contra.
• Protocols d’actuació.

En aquests moments tenim lleis que ens ajuden a incorporar 
aquestes mesures a la negociació col·lectiva: 

• La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes:

o Article 7. Definicions d’assetjament sexual i d’assetjament per 
raó de sexe.
o Article 48. Mesures específiques per prevenir l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe a la feina.
o Article 45. Elaboració i continguts dels plans d’igualtat a les 
empreses.

nformei

El tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe encara és diferent en els convenis. Una visió sobre els 266 
convenis sectorials vigents a l’actualitat ens situa que un 78% 
recull articles sobre assetjament sexual i un 35%, sobre assetja-
ment per raó de sexe. Dels 207 convenis que fan referència a l’as-
setjament sexual, el 56% defineixen què és assetjament sexual i 
el 87% el sancionen. Dels 101 convenis que tracten l’assetjament 
per raó de sexe, el 45% el defineixen i el 60% el sancionen.

Per una altra banda, hi ha 64 convenis sectorials que esmenten 
l’obligació d’elaborar protocols d’actuació a les empreses per 
prevenir i combatre la violència masclista a la feina.

Des de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya hem 
elaborat un model de protocol d’actuació que serveix perquè les 
nostres delegades i delegats el puguin desenvolupar i adequar-lo 
als seus convenis i a les seves empreses, elaborant protocols 
específics per a cada cas. I, actualment, estem participant al 
Consell de Relacions Laborals en la revisió del protocol elaborat 
pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya “La 
prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe a l’empresa”.

A les empreses, però, també ens podem trobar amb un altre 
tipus de manifestació de violència masclista envers les dones; 
entre nosaltres treballen dones que estan patint aquesta violència 
en l’àmbit de la parella, i des de CCOO estem incidint perquè 
els convenis col·lectius introdueixin mesures específiques per 
protegir-les.

Dels 266 convenis sectorials, el 41% recullen mesures de protec-
ció. D’aquests 110 convenis, el 75% defineixen les mesures de la 
Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere. I en un 20% d’aquests convenis aconseguim 
millorar-les. 

Recordem les mesures incloses en aquesta Llei orgànica 1/2004:

• Dret a la reducció o reordenació del temps de treball.
• Dret a la mobilitat geogràfica i dret al canvi de lloc de treball.
• Dret a l’excedència per a la víctima de violència de gènere. 
• Dret a la suspensió del contracte treball amb reserva del lloc 
de treball.
• Dret a l’extinció del contracte de treball. 
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Un altre exemple de la 
posició social de les dones 

l
’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) acaba de fer públic un docu-
ment titulat “Prevenció i eradicació de 

la manca de respecte i maltractament durant 
l’atenció al part en els centres de salut”, en 
el qual denuncia pràctiques discriminatòries 
i de maltractament en l’atenció al part en els 
centres de salut, i proposa accions que han de 
fer els governs i la societat civil per eradicar 
aquestes pràctiques i garantir l’accés univer-
sal a una salut sexual i reproductiva segura, 
acceptable i de bona qualitat.

El document té cinc parts: la primera parla 
del suport social i dels governs per definir i 
valorar el maltractament  i la falta de respecte 
en l’atenció tant en els centres públics com 
privats de tot el món; la segona fa referència 
a iniciar, donar suport i mantenir programes 
dissenyats per millorar la qualitat en l’aten-
ció; la tercera parla del suport als drets de la 
dona a rebre una atenció digna i respectuosa 
durant l’embaràs i el part; la quarta, sobre la 
necessitat de generar dades relacionades amb 
les pràctiques respectuoses i irrespectuoses, 
els sistemes de responsabilitat i el suport 
professional vàlid, i la cinquena, d’involucrar 
les parts interessades, incloent-hi les dones, 
en els esforços per millorar la qualitat de 
l’atenció i eliminar les pràctiques ofensives i 
irrespectuoses.

Des de la Secretaria de la Dona de CCOO, 
ens alegrem del reconeixement, per part de 
l’OMS, de quina és la situació i que hi hagi un 
treball en el sentit de valorar molt més del que 
s’havia fet fins ara la necessitat d’eradicar les 
males pràctiques en l’atenció. Valorar com a 
maltractament algunes pràctiques pot ser un 
pas per fer obrir els ulls a algunes institucions. 
Podríem pensar que aquesta declaració va diri-
gida exclusivament a països del sud on encara 
la mortalitat materna i infantil és molt elevada, 
la utilització de contraceptius és molt baixa i 
la taxa de parts atesos per personal de salut 
especialitzat també és molt baixa. Però això 
seria un greu error, perquè hi ha mancances i 

situacions de falta de respecte i maltractament a tots els països anomenats desenvolupats. El part 
és el resultat de tot un seguit de situacions socials i atencions mèdiques a la dona des d’abans 
de l’embaràs, durant l’embaràs i en el moment en què es desenvolupa el part i el postpart en la 
qualitat dels serveis d’atenció. Aquest document, tot i posar el pes en el final del procés, no obli-
da, com diu en la introducció, que “l’accés a la contracepció i l’atenció a la salut materna poden 
reduir dràsticament els índexs globals de morbiditat i mortalitat maternes.”

Què passa al nostre país? La denúncia de quina és la situació ha estat constant. Des de fa 
uns quants anys, diverses organitzacions hem estat compromeses en aquestes denúncies i a fer 
propostes de millora de l’atenció. En els informes sobre la salut de les dones que hem realitzat  
des de les secretaries de la Dona1, hem exposat les altes taxes de prematuritat de criatures de 
baix pes i les altes taxes de parts per cesària. No tots aquests dèficits tenen a veure amb l’atenció 
dels serveis sanitaris, ja que l’embaràs és especialment sensible a les condicions de treball i de 
vida i a les desigualtats que van augmentar ja en època de creixement econòmic i que han fet 
créixer també els mals resultats en la qualitat de l’embaràs i de les criatures.

Una de les agressions més greus que s’han donat els darrers temps ha estat el Reial decret 
llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional 
de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, tant en el seu contingut com 
en les seves possibles conseqüències. Entre elles, en destaquem les derivades de la pèrdua 
d’universalitat del dret a l’assistència sanitària de cobertura pública. A Catalunya s’han aplicat 
mesures, a partir de la Instrucció 10/2012, de 30 d’agost, d’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública del CatSalut als ciutadans i ciutadanes estrangers empadronats a Catalunya 
que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del sistema nacional de salut (SNS), amb 
l’objectiu aparent de mantenir la universalitat de l’assistència i que ha significat diferents tipus de 
cobertura segons les característiques de les persones. L’atenció a la salut sexual i reproductiva 
és una atenció especialitzada i, en principi, solament hi tenen dret les dones estrangeres  que 
fa més d’un any que tenen targeta sanitària, malgrat que la llei d’estrangeria diu que hi tenen 
dret. L’existència de dos marcs normatius porta a diverses disfuncions, com per exemple que a 
Catalunya s’exigeixi l’empadronament als menors i a les embarassades. La  falta de supervisió del 
Departament de Salut sobre els centres de la xarxa assistencial porta a una disparitat de criteris 
per part dels diferents proveïdors que pot arribar fins a la instauració de pràctiques irregulars, com 
per exemple anunciar el cobrament per assistència a urgències abans que aquesta es produeixi. 
Aquí s’han donat casos de cobrar per l’atenció als centres de salut sexual i reproductiva, i per 
l’atenció de les embarassades a urgències.

El sindicat, des del vessant de la Secretaria de la Dona i la Secretaria de Salut Laboral, fa molt 
temps que treballa per millorar les condicions de treball durant l’embaràs, en primer lloc, informant 
i formant els delegats i delegades sobre els perills presents en els llocs de feina (substàncies peri-
lloses, soroll i estrés, etc.) que poden representar riscos per a la salut de la població treballadora; 
alguns d’aquests perills afecten les cèl·lules reproductives de dones i homes i altres s’accentuen 
en el període de gestació i alletament. I en segon lloc, demanant actuacions preventives davant 
dels riscos laborals per garantir la salut de la dona treballadora i de la seva descendència. Una de 
les tasques que s’han realitzat ha estat la publicació de diverses guies sindicals.

També hi ha altres organitzacions socials, de dones i de professionals a Catalunya que estan 
treballant per denunciar i millorar les condicions d’atenció sanitària durant l’embaràs i el part, com 
l’Associació Dona-Llum, l’Associació Catalana de Llevadores, Titània, Alba-Lactància Materna, 
entre altres. A Catalunya, la majoria formen part de la Xarxa de Dones per la Salut. 

1. CCOO. Informes sobre la salut de les dones, 2009-2014. Secretaria de Polítiques Socials, Secretaria de la Dona i Secretaria de Salut laboral. J. Canals, T. Tua, C. Catalán, S. Espinosa, L. 
Fernádez, M. Menéndez, i N. Moreno.

Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.

Guia sindical per a la prevenció de riscos en la reproducció, l’embaràs i la lactància. D. Romano, N. Moreno, S. Brunel, i alt., 2009.

Guia sindical Mujeres, Trabajos y Salud. S. Brunel, M. López, N. Moreno, 2012.

El maltractament 
generalitzat durant 
l’embaràs i el part
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t
ot i que des de la Conferència de 
Beijing, el Consell de Seguretat de 
les Nacions Unides va incloure com 

a crim contra la humanitat les atrocitats que 
pateixen les dones i les nenes en els conflic-
tes armats, les violacions, l’esclavitud sexu-
al, la prostitució forçada, l’embaràs forçat i 
l’esterilització forçada continuen sent pràcti-
ques comeses en els conflictes bèl·lics.

I és que, malauradament, les violacions 
sistemàtiques, els assassinats, els raptes i 
els contagis intencionats de dones i nenes 
s’han convertit en una tàctica de guerra. 

Les violacions com a 
arma de guerra

e
l 2 d’octubre del 2014 es va conver-
tir, per a moltes persones, en un dia 
històric: el Parlament de Catalunya va 

aprovar una llei pionera a tot l’Estat espanyol 
i una de les més avançades a tot el món. 
Impulsada per ERC, ICV-EUiA, PSC i CUP, 
va ser aprovada amb el suport de CDC i 
només va comptar amb els vots en contra 
a la totalitat de la norma del Partit Popular 
de Catalunya.

La llei contra l’homofòbia té com a finalitat 
garantir els drets de les persones lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals 
(LGTBI), facilitar la seva participació i repre-
sentativitat en tots els àmbits de la vida 
social, i evitar situacions de discriminació i 
violència cap a aquest col·lectiu, el qual, a 
Catalunya representa gairebé un milió de 
persones.

És una llei innovadora perquè recull una 
demanda històrica com és el dret de repa-
ració. L’articula mitjançant un règim d’in-
fraccions i sancions per a casos com l’as-
setjament, el comportament agressiu o l’ús 
d’expressions vexatòries contra el col·lectiu 
de persones LGTBI. A més, la llei preveu la 

Defensant drets per fer 
caure les fòbies

inversió de la càrrega de la prova, de manera 
que correspondrà a la persona demandada 
per comportament discriminatori demostrar 
que no ha discriminat.

La llei, que té 39 articles, és un full de ruta 
exhaustiu que inclou el cicle vital d’una per-
sona del col·lectiu LGTBI des de tots els 
àmbits: educació, laboral, universitat, salut, 
mitjans de comunicació, cultura, esport, 
lleure, acció social, famílies, etc. CCOO 
considerem que és una llei molt completa i, 
per què no dir-ho, també valenta.

El moviment LGTBI, conformat per un ric 
teixit associatiu, ha liderat durant més de 
trenta anys la reivindicació dels drets de 
les persones lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals. Aquest col·lectiu 
de ciutadanes i ciutadans ha aconseguit, en 
els darrers anys, un reconeixement social i 
polític que tradicionalment se’ls havia negat, 
però encara és lluny de la normalització.

I la normalització només s’aconsegueix 
sumant diversos conceptes, la visibilització 
i la sensibilització, que són elements essen-
cials en l’acció sindical, que contribueixen 

a eradicar la discriminació i que reforcen la 
visió integradora contra l’exclusió social i 
laboral dels treballadors i treballadores.

Per això, celebrem que el Parlament de 
Catalunya hagi aprovat aquesta llei, que, 
sense ser la fórmula màgica ni perfecta per 
eradicar la xacra de l’homofòbia, estem con-
vençuts que ens servirà com a instrument 
útil, necessari i fonamental per avançar en 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia, i per defensar els 
drets de lesbianes, gais, transsexuals, bise-
xuals i intersexuals.

Carregats de raons, i amb la demanda unà-
nime i expressa de tot el col·lectiu LGTB per 
aquesta llei específica, innovadora i referent 
per a altres països, ens sentim orgullosos de 
tenir a Catalunya una oportunitat històrica 
que contribuirà enormement a fer justícia 
social amb el col·lectiu LGTB i a fer de la ciu-
tadania catalana un exemple de tolerància. 

Raquel de Haro,
àmbit LGTB

Aquests plans deliberats, sobretot en casos de neteja ètnica, són pràctiques que es repetei-
xen i es mantenen arreu del planeta perquè els agressors saben que disposen d’impunitat. 
Una impunitat que no rebrà cap càstig ni durant ni després del conflicte. Una impunitat que 
malgrat lleis i tractats compta amb el vistiplau de molts governs.

Algunes veus, malintencionades i perverses, utilitzen l’argument dels efectes col·laterals. 
No! Intentar pal·liar amb eufemismes l’atroç vulneració dels drets humans utilitzant les vio-
lacions com a arma de guerra no és un efecte col·lateral, sinó la barbàrie patriarcal en acció 
directa. La majoria de les companyes i les nenes dels Balcans, de Nigèria, de Ruanda, de 
Palestina, del Kurdistan, de Somàlia, de Colòmbia, del Pakistan, del Nepal… per por del 
rebuig social, per por de presentar-se en unes comissaries còmplices, no s’atreveixen a 
denunciar, i les que ho fan reben, tot sovint, el silenci com a resposta. Un silenci que està 
carregat de crits ofegats, perquè aquestes dones obligades a guardar silenci no poden obli-
dar. Per això donarem suport a les organitzacions de dones que denuncien i actuen perquè 
aquesta barbàrie no quedi silenciada ni impune. Perquè nosaltres no volem ni ens podem 
permetre oblidar-nos d’elles, que són constructores invisibilitzades de la pau. 
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IX Escola de Dones de 
CCOO de Catalunya

EMPODERAR-NOS I EMPODERAR-LES

Amb el lema “Per un món laboral lliure de discriminacions 
per raó de gènere i de violència masclista”, la sala d’actes 
del Casal Pere Quart de Sabadell s’omplia amb 110 dele·

gades. I és que el passat 23 d’octubre es va celebrar la IX Escola 
de Dones de CCOO de Catalunya.  

Enguany, el programa oferia ponències i activitats que ens van 
permetre tractar temes tan importants i diversos com són la crisi 
i l’impacte de gènere, els temps socials i laborals, les violències 
contra les dones en el treball assalariat. Així mateix, es van valorar 
els  instruments per a la nostra acció sindical: la negociació col·
lectiva, els plans i les mesures d’igualtat, i els protocols d’asset·
jament sexual i per raó de gènere. 

Aquesta edició ens ha permès, un cop més, mitjançant els 
diferents diagnòstics, l’intercanvi d’experiències i reflexions i el 
posterior aprenentatge, i el reforçament del nostre compromís 
sindical i polític. Un compromís que segueix exigint i lluitant per 

La Secció Sindical de l’Hotel Majestic té una trajectòria sindical de 
més de 25 anys i actualment compta amb una afiliació a CCOO 
del 65%. Aquesta força sindical és la que ens ha permès, en les 
negociacions amb l’empresa, aconseguir un dels millors convenis 
col·lectius del nostre sector.

Tenim millores que superen el conveni del sector: 30 minuts de 
descans durant la jornada continuada com a temps de feina, dret 
a gaudir com a mínim d’un cap de setmana al mes, un calendari 
laboral amb les jornades establertes, un horari diari, descans set-
manal, festes no recuperables i vacances. A més, gaudim de 2 dies 
d’assumptes propis, 17 dies per matrimoni o unió de fet, una hora 
d’absència de la feina per lactància d’un fill o filla fins als 12 mesos. 
Així mateix, podem gaudir d’un premi de maternitat o paternitat 
d’una mensualitat, i ajudes per a infants amb disminucions físiques o 
psíquiques iguals o superiors al 60%, de 9.000 euros.

En casos d’especial necessitat o violència de gènere disposem 
d’ajudes, com les mesures d’adaptació de la jornada i el temps de 
treball que superen les regulades per la llei. En l’àmbit econòmic 
tenim dos bons d’absentisme i productivitat, un plus per treballar 
el diumenge, un premi de vinculació de dues mensualitats per a 
persones de més de 45 anys, i increments del sou cada any, com 
a mínim de l’IPC.

Però, com hem comentat al principi, tot això no és gratuït. Hi ha 
molta feina sindical feta, hi ha organització i un 65% d’afiliació que 
ens acredita. Ah! I actualment estem treballant per tornar a posar en 
marxa el pla d’igualtat. 

Itziar Espinar
Secció Sindical de CCOO de l’Hotel Majestic

HOtEL MAjEStIC
25 anys de sindicalisme, 
65% d’afiliació

El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució 
de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació 
sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, va ser aprovat en la Mesa General el passat juliol, amb el 
nostre suport, i negociat en l’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat 
de la Generalitat.

El protocol ve acompanyat del document “Instruments tècnics per 
a la investigació”, i és d’aquest document del qual em sento espe-
cialment orgullosa, perquè considero que es tracta d’un treball nou 
i, fins i tot, pioner. Com el seu nom diu, parla d’una sèrie d’instru-
ments adreçats a les persones que han de portar les investigacions 
dels casos. 

El document està fonamentat en l’entrevista com a instrument clau, 
i recull orientacions meticuloses de com s’ha de fer. És molt nova 
la manera de tractar la víctima, sempre tenint en compte el dany, 
més que probable, que pot estar patint i pot haver patit des de 
fa temps. Constatar tot aquest dany és fonamental, no solament 
com una prova més, sinó també com a part important per avaluar 
l’assetjament. Les víctimes de violència de gènere, com s’extreu 
d’aquest document, s’han de cuidar durant el procés i no se les ha 
de qüestionar. 

Sílvia Espinosa 
Secretaria de la Dona de la Federació de Sanitat i 

Sectors Sociosanitaris 

L’entrevista com a instrument clau
PROtOCOL D’ASSEtjAMENt SEXUAL 

aconseguir unes relacions laborals i socials més justes i demo·
cràtiques per a les dones. Una batalla ferma i constant contra 
la ideologia patriarcal que sustenta la divisió sexual de totes les 
feines. Una lluita en la qual tornem a demanar que ens tractin, a 
les dones treballadores, com a subjectes amb tots els drets. 

Un any més s’ha posat en evidència que l’espai anual de l’Escola 
de Dones ens permet intercanviar i conèixer·nos una mica més, 
però, sobretot, ens possibilita apoderar·nos individualment i col·
lectivament; adquirir confiança en nosaltres mateixes i autoritat per 
prendre decisions i actuar. Tot per convertir·nos en ciutadanes no 
sotmeses al control ni a les limitacions que la societat ens imposa. 

La nostra experiència i història ens han demostrat que són imprescin·
dibles les estratègies col·lectives, i, indubtablement, l’organització de 
CCOO, a través de les secretaries de la Dona, n’és el millor exemple. 

A continuació, reproduïm un resum de la taula d’experiències. 
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Sabem que no són bons temps per a la igualtat. 
Sabem que la crisi augmenta les desigualtats. Però 
creieu-me si us dic que la força del nostre sindicat 
i la nostra convicció, com a representants de la 
plantilla, és determinant per avançar en igualtat.

Unilever és una multinacional de l’alimentació i 
química, amb 450 treballadors i treballadores. El 
comitè d’empresa és en la seva totalitat de CCOO.

A finals del 2011, s’acordà, entre la direcció i la 
representació legal de la plantilla, elaborar un pla 
d’igualtat. Es va crear la Comissió d’Igualtat, que 
era paritària; la formaven 4 persones que represen-
taven cadascuna de les parts signants de l’acord.

Les propostes metodològiques de l’Institut Català 
de les Dones, del Ministeri de Treball i de l’Institut 
de la Dona, adaptades a les característiques de 
l’empresa, ens van servir per fer el diagnòstic.

Del diagnòstic se’n van encarregar assessors 
externs, i les seves fonts d’informació van ser: el 
conveni col·lectiu, la pàgina web corporativa, un 
qüestionari fet a la representació legal de la planti-
lla i tota la informació quantitativa i qualitativa dels 
anys 2010 i 2011 facilitada per l’empresa.

S’analitzaren 11 àmbits, entre els quals destaquen: 
política d’igualtat d’oportunitats, conciliació, comu-
nicació, retribució, assetjament…

La Comissió va fer una revisió del diagnòstic i en 
modificà alguns aspectes. A partir del diagnòstic 
definitiu vam fer una anàlisi i vam negociar les acci-
ons que la Comissió d’Igualtat havia d’incloure en 
el pla d’igualtat.

A l’abril del 2013 s’acordà i s’aprovà el Pla 
d’igualtat d’Unilever Espanya.

La Comissió d’Igualtat i Seguiment elabora els 
calendaris per al desenvolupament de les accions. 
Una guia de llenguatge no sexista i un protocol 
d’assetjament per raó de sexe.

Després, a través del pla de comunicació, formació 
i sensibilització, presentem, a tota la plantilla, el 
nostre de Pla d’igualtat d’Unilever Espanya. 

Maribel Navarro Manzano
Delegada sindical de CCOO a Unilever

Entre dones i homes: 
les mateixes oportunitats
UNILEVER Per fer front a alguna cosa que vols canviar, el primer que cal fer és fer-la aflorar. 

I això és el que va fer la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra (PGME). 

La inquietud que desperta el baix percentatge de dones a l’escala de comanda-
ment i la situació de les dones en el cos, en general, i entre els caps d’aquest 
cos de policia, va ser el detonant que va portar, l’estiu del 1999, a considerar la 
conveniència d’organitzar un grup de treball que estudiés quina era la situació 
de la dona policia dins l’organització del Cos de Mossos d’Esquadra i, d’aquesta 
manera, superar el diagnòstic de rumor. 

Es va dur a terme una primera enquesta, l’any 2001, adreçada només a les dones, 
i una segona enquesta, l’any 2004, dirigida a totes les dones del cos i a un nombre 
representatiu d’homes als quals es preguntava sobre com veien ells la situació de 
la dona al cos.

La confecció de l’enquesta, és una de les primeres i més exhaustiva que s’ha dut 
a terme a tot Europa sobre la situació de la dona a la policia.

L’objectiu de l’enquesta era donar una visió global de la situació de la dona dins 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

Conclusions de l’enquesta
A continuació us destaquem de forma molt breu algunes de les conclusions sobre 
els resultats obtinguts:

- El nivell de satisfacció de la dona en el Cos de Mossos d’Esquadra és mitjà–alt.
- Es té una visió positiva de la incorporació de la dona a la policia i de les seves 
perspectives de futur.
- És necessari incentivar l’accés de les dones a la policia mitjançant mesures 
específiques.
- Les responsabilitats familiars redueixen les expectatives d’ascens professional. 
- L’Administració ha de procurar mesures per facilitar la compaginació de la vida 
familiar i la laboral.
- La dona se sent obligada a realitzar esforços superiors per demostrar les 
seves capacitats i aptituds professionals. Aquests esforços augmenten a mesu-
ra que s’ocupen càrrecs de responsabilitat.
- En el segle xxi segueixen succeint conductes masclistes que es reflecteixen 
en la professió policial.
- Les característiques que més valorem en un bon policia  les atribuïm a les dones.
- S’han de trencar mites sobre la importància de la força física en la professió 
policial, apostant per altres recursos.

La policia davant l’assetjament
Actualment, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra participa activament 
en la Xarxa Europea de Dones Policia, en la difusió, la prevenció i l’intercanvi de 
bones pràctiques.

Pel que fa a l’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual 
i altres discriminacions a la feina, es disposa de dos instruments reglats per als 
casos més greus :

1. El règim disciplinari per a casos en què les responsabilitats són personals.

2. El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions 
d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres dis-
criminacions a la feina. 

La Policia de la Generalitat té responsabilitats ineludibles en l’eradicació de qual-
sevol tipus de prejudici i en la defensa dels valors de la igualtat. 

LA POLICIA DE LA GENERALItAt — MOSSOS D’ESQUADRA

Estudi sobre les vivències i les opinions de 
les dones 

Rosa Gubianes 
Inspectora en Cap Mossos d’ Esquadra ABP Garraf
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AGENDA D’ACtES 25-NAGENDA D’ACtES 25-N
ccoo de cAtAlunYA
Dissabte, 15 de novembre
X Fòrum contra les Violències de Gènere.
Taller “Drets laborals i de seguretat social de les víctimes”
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison (al carrer de Sant Pere Més Baix, 7, 
de Barcelona) a les 10 h 

Dilluns, 17 de novembre
Acte de reconeixement a les dones assassinades a causa de la violèn·
cia masclista.
Lloc: a la plaça de Sant Jaume a les 20 h

Dimarts, 25 de novembre
CCOO s’adhereix a l’acte commemoratiu del 25·N i a la manifestació 
unitària.
Acte commemoratiu a la plaça de Sant Jaume a les 13.30 h
Manifestació a Canaletes a les 19 h

Divendres, 28 de novembre
Presentació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, a càrrec de 
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i dels 
secretaris d’Acció Sindical i Política Sectorial, i de la Dona i Cohesió 
Social, José Cachinero i Alba Garcia, respectivament.
Lloc: sala de premsa de CCOO de Catalunya (a la Via Laietana, 16, 5a 
planta) a les 11 h

FederAció de serVeis
La Estrella, del director Alberto Aranda. Videofòrum.  
Lloc: sala d’actes de CCOO (a la Via Laietana, 16, de Barcelona) 
Data: dilluns, 1 de desembre del 2014, de les 10 a les 12.30 h
 
FederAció de serVeis A lA ciutAdAniA
Acte de reconeixement a les dones assassinades a causa de la violència 
masclista i presentació d’un díptic per combatre les violències de gènere.
Lloc: entrada FSC, (a la 7a planta de Via Laietana, 16, de Barcelona) 
Data: dimarts, 25 de novembre del 2014, a les 10h 
 
gironA 
Las hermanas de la Magdalena, del director Peter Mullan. Videofòrum. 
Presentarà la pel·lícula i en moderarà el debat Norma Smircic del Grup de 
Dones de l’Alt Empordà, Glòria Compte. 
Data: dilluns, 24 de novembre del 2014, a les 11 h
Lloc: local de CCOO de Girona (al carrer de Miquel Blay, 1, 5a planta, 
de Girona)
 
VAllÈs orientAl – MAresMe – osonA 
Assemblea de delegades i delegats a la seu de CCOO de Granollers
Dia: dimarts, 25 de novembre del 2014 a les 10.30 h

Marcela Luciana Polo Pena 
Delegada de CCOO a Siemens

Premis Aurora Gómez 

LA FORÇA D’UNA IMAtGE
l

a nostra Secció Sindical de Siemens, 
amb unes imatges plenes de valors i 
poesia fabril, s’ha emportat el V Premi 

Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit 
laboral d’enguany.    
El projecte “La Fuerza de una Imagen”, que 
mostra la feina que fem les treballadores 
a l’empresa, va sorgir a través del curs de 
formació del plans d’igualtat en el qual parti-
cipaven delegades i delegats de Siemens. Va 
ser Maria Teresa Costa Serrano, formadora 
de l’Escola de Formació Sindical, qui ens va 
motivar perquè aquest projecte passés per 

l’objectiu de les càmeres fotogràfiques i Víctor 
Escuin i Saskia Moreno van enfocar cap a les 
companyes. 
Vull destacar i agrair la implicació i la col·laboració 
que vam tenir, tant de les persones de produc-
ció, com de les d’oficines. Una col·laboració que 
va permetre uns resultats premiats.    
Per això no puc deixar d’insistir a dir que 
aquest premi, del qual em sento molt orgullosa, 
és un premi a tota la plantilla. Un guardó que 
vam rebre en un acte proper, emotiu i neces-
sari, que ara ocupa un lloc destacat a la nostra 
empresa. 

UNA LLÀGRIMA I UNA FOTOGRAFIA SÓN 
ELS SENTIMENTS MÉS PURS QUE PODEN 
EMANAR DEL COR HUMÀ 

VAllÈs occidentAl – cAtAlunYA centrAl 
Sopar commemoratiu i de denúncia:
Les esquerres de Terrassa, contra les violències de gènere. 
Dia: divendres, 28 de novembre del 2014, a les 21.30 h
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180, de 
Terrassa)
Preu: 10 €. Podeu adquirir el vostre tiquet als locals de CCOO.

Presentació del llibre Cautivas, de Miguel Pajares.
Explotació sexual de les dones.
La presentació de la novel·la anirà a càrrec del seu autor, Miguel 
Pajares, antropòleg social, investigador a la Universitat de Barcelona 
i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Pajares abor-
da, per mitjà d’una història policíaca, el fenomen de l’explotació sexual 
de les dones dels països de l’Est.
Dia: dimecres, 3 de desembre del 2014, a les 18.30 h
Lloc: Casal Pere Quart (a la Rambla, 69, de Sabadell)

V Escola de Gènere Neus Català: “Contra les violències masclis·
tes, implicació sindical”. Inici a les 10 h
Dia: dimecres, 10 de desembre del 2014 
Lloc: sala d’actes de CCOO de Terrassa (al carrer de la Unió, 23) 

Violències masclistes a les empreses. Eines sindicals.
Dia: dimarts, 16 de desembre del 2014, de 10.30 a 12.30 h 
Lloc: sala d’actes de CCOO de Manresa (al passeig de Pere III, 62) 

BAiX lloBregAt – Alt penedÈs – AnoiA – gArrAF
Lectura del manifest.
Dia: dimarts, 25 de novembre del 2014 a les 10 h
Lloc: 
Seu de CCOO de Cornellà (a la carretera d’Esplugues, 68)
Seu de CCOO de Vilanova i la Geltrú (al carrer del Marquès del 
Duero, 15)
Seu de CCOO de Vilafranca del Penedès (a la plaça del Penedès, 2

Participació a la II Marxa contra les Violències Masclistes. 
Dia: diumenge, 23 de novembre del 2014
Hora de sortida: a les 10h des de les places dels diferents municipis.
Hora d’arribada: a les 12h al Consell Comarcal del Baix Llobregat al 
Parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat.

Sortida conjunta dels companys i companyes de CCOO del Baix 
Llobregat - Alt Penedès -Anoia – Garraf i CCOO Vallès Occidental - 
Catalunya Central a la Maternitat d’Elna, el dia 29 de novembre.

iguAlAdA 
Vídeo i xerrada: La desigualtat de gènere en el món del treball, i 
exposició: “Treballadores del món”
Dia: dilluns, 24 de novembre del 2014 a les 19.30 h
Lloc: Espai Ateneu LAB de l’Ateneu d’Igualada
Organitzat per la Secretaria de la Dona de la Unió Intercomarcal de 
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès -Anoia – Garraf i la Fundació 
Pau i Solidaritat. 
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el 21 d’octubre és l’aniversari de 
la primera manifestació d’homes 
contra la violència masclista, 

celebrada a Sevilla, el 2006. Des de 
llavors, aquest acte ha servit per agru-
par els homes contra aquesta violència 
a tot l’Estat espanyol i per mobilitzar-
los a participar en els actes del 25 
de Novembre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones.

Per això, l’associació LIKA (llibertat, 
igualtat i koeducació en acció) i l’asso-
ciació Homes Igualitaris van emplaçar 
els sindicats CCOO i UGT a participar, 
el dia 21 d’octubre, en una roda d’ho-
mes davant de la catedral de Lleida, i, 
d’aquesta manera, fer públic i visible el 
posicionament dels homes contra la vio-
lència masclista, ja que és una qüestió 
que afecta tota la societat i en la qual 
els homes tenen una part important de 
responsabilitat. 

A la roda d’homes, hi van participar una 
seixantena de persones i s’hi va llegir 
un manifest. 

Roda 
d’homes

per tercer any consecutiu, la Cursa 
de la Festa Major de Terrassa va 
tenir un component reivindicatiu. 

Enguany, el lema escollit ha estat “Prou 

La cursa popular de terrassa es tenyeix de lila  

ui som,
 què femQ

Una festa major amb caràcter 
reivindicatiu

violència masclista”. Hem fet visible la lluita 
contra la violència masclista tenyint simbòli-
cament de lila la cursa per fer palès que cal 
seguir —i seguirem— realitzant accions i 
demanant compromisos per part d’instituci-
ons i de la societat per eradicar aquest greu 
problema que, malauradament, encara està 
lluny de desaparèixer. 

No només denunciem i rebutgem totes 
les morts que es produeixen, sinó també 
totes aquelles violències que queden més 
amagades i que no per això deixen de ser 
perilloses. Per desgràcia, són les que massa 
dones pateixen cada dia.

A les 140 samarretes també s’hi ha incor-
porat l’etiqueta #NiUnaMés. Així mateix, 
aquesta etiqueta també va servir per fer 
difusió d’aquesta acció a través de les xar-
xes socials mitjançant totes i tots els parti-
cipants per mirar de fer-nos més conscients 
davant d’aquesta greu situació.

A la iniciativa de CCOO s’hi van sumar i 
hi van donar suport el PSC, ICV, ERC, les 
JERC, la UGT, EUiA i el Casal de la Dona, 
i ha esdevingut un acte conjunt d’una part 
important de les esquerres a Terrassa, ja 
que considerem que qualsevol espai de 
lluita social i de drets és el nostre espai. 

l’Àrea d’Igualtat de Gènere de CCOO 
de Lleida, juntament amb diferents 
entitats i altres agents socials, ha 

participat al grup de treball promogut per 
l’Ajuntament de Tàrrega a través de l’Oficina 
d’Acció Social i Ciutadania (OASIC). 

El resultat de la feina feta els darrers mesos 
ha estat la creació d’una campanya que,  
amb el títol “Digues prou, no estàs sola”, 
engloba tot un seguit d’accions de sensibi-
lització contra la violència de gènere i que ha 
servit per dissenyar estratègies per prevenir 
i eradicar la violència contra les dones. 

Entre altres accions, el grup ha apostat per 
l’educació als centres d’ensenyament com 
a eina per fomentar el respecte i la igualtat 
entre gèneres. D’aquesta manera, s’ajuda 
els nois i noies a detectar possibles situa-
cions de violència en el si de la parella, a 
prevenir relacions abusives i a desmuntar 
falsos estereotips.

La campanya preveu un seguit d’activitats 
com ara exposicions, cinema, teatre, con-
tes, conferències… en les quals poden par-
ticipar persones de totes les edats. 

Campanya 
del 25-N a 
tàrrega

com cada any, commemorarem el 
Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones a 

la plaça de la Porxada de Granollers.

Un any més, des de la Secretaria de la Dona 
i Polítiques d’Igualtat de CCOO del Vallès 
Oriental – Maresme llegirem el manifest i 
les dones que representen les federacions 
sindicals de CCOO del Vallès Oriental – 
Maresme posarem en escena el llaç reivin-
dicatiu.

Des de CCOO considerem que amb tots 
els canvis normatius l’impacte de gènere és 
cada vegada més gran. La manca de recur-
sos institucionals destinats a la prevenció i 
la protecció evidencia la desídia política del 
Govern central vers aquest tema i fa aug-
mentar la desprotecció de les dones davant 
les diferents tipologies de violència, les 
quals no aturen el seu creixement. 

Per això i perquè exigim viure en un món 
lliure de violències, el 25-N alçarem les veus 
més reivindicatives, les més compromeses, 
les que no han callat mai i que ara tampoc 
no callaran. 

El 25-N a 
CCOO del 
Vallès Oriental 
– Maresme
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Comissions Obreres de Catalunya volem manifestar la nostra més 
contundent denúncia contra tot tipus de violència masclista, perquè 
aquesta violència és una de les estratègies clau per mantenir el 
control sobre les dones i una de les violacions dels drets humans 
més universal, impune i soterrada de totes. El context actual de crisi 
i de retallades no ajuda a minvar la violència que s’exerceix cap a les 
dones només pel fet de ser dones, una violència de caire estructural 
i específica que no podem posar en el mateix calaix que la resta de 
la violència interpersonal, perquè és resultat d’unes relacions de 
gènere basades en el sexisme, la discriminació i la desigualtat. 

És alarmant que a Catalunya, fins avui, hi hagi 12 dones assassina-
des per les seves parelles o exparelles. 12 dones, més de la meitat 
de les quals havia denunciat la seva situació. 

Continua havent-hi milers de denúncies cada any, i milers de dones 
ateses pel Departament d’Interior en tots els àmbits de la violència 
masclista. Tot i així les ordres de protecció segueixen sent poques 
i no es corresponen a les necessitats reals. Les dades disponibles 
de l’estadística judicial ens mostren que l’any 2013 hi va haver 
a Catalunya 5.300 demandes de protecció, i se’n van concedir 
1.920, un 36,22%, mentre que l’any anterior se n’havien concedit 
un 41,3% i l’any 2007, un 62,2%. També cal destacar que només 
hi ha un 1,61% de denúncies posades per familiars i un 1,78%, per 
terceres persones (segons dades de l’Observatori del Consejo 
General del Poder Judicial).

Al mateix temps ens crida l’atenció l’augment de la violència sexual, 
de les violacions múltiples, així com l’augment del silenci sobre 
l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, fruit de la 
por de perdre la feina.

Cal esmentar també les dificultats afegides amb les quals es troben 
les dones estrangeres en situació irregular víctimes de violència 
i que denuncien el seu agressor. No podem ignorar que en un 
món tant interrelacionat com l’actual moltes de les actuacions dels 
nostres governs i dels poders econòmics estan contribuint a l’incre-
ment de la violència envers les dones a tot el món.

Des de CCOO de Catalunya fem una crida perquè tant el Govern 
espanyol com el de la Generalitat despleguin ja les lleis vigents i 
adrecin els recursos necessaris a la prevenció i la detecció precoç 
de situacions de violència, així com a la formació de professionals 
de tots els àmbits d’intervenció per poder treballar amb totes les 
eines possibles davant les situacions de violència masclista, de 
manera eficaç, eficient i efectiva.

La situació de crisi no és l’excusa per fer retallades en els serveis 
i les polítiques públiques d’igualtat i de lluita contra la violència 
masclista.

• CCOO de Catalunya denunciem les polítiques de l’Estat espanyol 
que en vendre armes als països en conflicte afavoreix la violència 
masclista com a part de les tàctiques i estratègies del conflicte, i 
exigim restaurar l’ordre internacional posant com a prioritat el res-
pecte als drets humans de les dones. 

• CCOO de Catalunya fem una crida a la justícia internacional per-
què persegueixi com a delicte el feminicidi i aturi el tràfic de dones 
i nenes amb la finalitat d’explotar-les sexualment.

• CCOO de Catalunya instem a millorar el tracte a les dones immi-
grades. 

• CCOO de Catalunya reforcem el nostre compromís d’implicació 
en la defensa de les dones víctimes de la violència des dels àmbits 
que ens són propis, i continuarem la nostra intervenció sindical en 
el si de les empreses.

• CCOO de Catalunya incloem en la negociació col·lectiva propos-
tes per eradicar i prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe mitjançant propostes als articulats dels convenis i com 
a mesures en els plans d’igualtat a les empreses. També fem pro-
postes en la redacció de protocols d’actuació contra l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe.

• CCOO de Catalunya promovem la inclusió, als convenis, dels 
drets laborals i de Seguretat Social de protecció a les dones que 
pateixen violència en la parella, i fem propostes per a la seva con-
creció i millora a les empreses.

• CCOO de Catalunya ens hem marcat l’objectiu d’afavorir la 
formació del conjunt dels delegats i delegades sindicals per poder 
intervenir en la defensa i la protecció de les dones davant la discri-
minació per raó de sexe i de gènere i davant la violència masclista.

• CCOO de Catalunya exigim donar suport al desenvolupament de 
la Llei 5/2008. Cal dotar de personal suficient i format els serveis 
socials, sanitaris, policials i de justícia.

• CCOO de Catalunya demanem aplicar la normativa igualitària per 
combatre el sexisme en la publicitat i en els mitjans de comunicació. 

• CCOO de Catalunya exigim justícia ràpida i eficaç per a les dones 
que pateixen violència masclista.

VoleM Viure lliures de ViolÈnciA MAsclistA: A lA FeinA i A tot Arreu!

Viure lliures de 
violència masclista: 

a la feina 
i a tot arreu

Viure lliures de 
violència masclista: 

a la feina 
i a tot arreu
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Aquest any s’ha celebrat el X Fòrum contra les Violències de 
Gènere, els dies 13, 14 i 15 de novembre, a l’Espai Francesca 
Bonnemaison, al carrer Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona.

Doncs sí, la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere ja 
té 10 anys de vida. Durant aquests 10 anys hem lluitat per fer visible 
la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones, per sensibilit-
zar la ciutadania per canviar i posar punt i final a aquesta xacra, per 
difondre els recursos existents d’atenció a les dones que pateixen 
violència; en definitiva, per lluitar pels objectius marcats des de l’inici 
de la plataforma. 
Enguany, al fòrum, s’han tractat les estratègies amb què ens dotem 
per poder canviar la societat a fi que les dones puguem dirigir els 
nostres projectes de vida, participar en les decisions socials i políti-
ques, i aconseguir la igualtat real en tots els àmbits.
S’ha parlat de la primera i més gran enquesta sobre la violència 
de gènere realitzada a la Unió Europea, que reflecteix que un terç 
de les dones d’Europa pateix violència de gènere. Què s’està fent 
per canviar aquesta realitat? Què podem fer nosaltres des del teixit 
social i associatiu? Per què encara hi ha tan poca credibilitat pel que 
fa a les dones que viuen processos de violència? Per què hi ha tanta 
resistència al canvi? Què es fa des de la judicatura o des de serveis 
socials per donar-los suport? Quina prevenció podem sostenir per 
eradicar-la? Hem de trencar el silenci.

X Fòrum contra les Violències 
de Gènere

PLAtAFORMA UNItàRIA CONtRA LES VIOLèNCIES DE GèNERE

Teresa Vidal Creus
Secretaria de la Dona - Federació d’Agroalimentària

En cas de violència: 900 900 120
Web: www.violenciadegenere.org

RECORDATORI
Des del 2006 sortim a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, el 
tercer dilluns de cada mes, a les 20 h, per donar visibilitat 
al fenomen de la violència masclista i per recordar les dones assas-
sinades per aquesta causa. El mes de novembre serà CCOO (en 
concret, la Secretaria de la Dona) qui organitzarà l’acte. 

ACTE DEL 24 DE NOVEMBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA
El dia 24 de novembre, a les 18 h, se celebrarà un acte al Parlament 
de Catalunya en el qual es vol fer un reconeixement a aquests 10 anys 
de lluita pels drets de les dones i contra la violència des de diferents 
àmbits d’intervenció de la xarxa de dones i dels moviments socials.

La lluita de les 
treballadores de la llar

e
l passat 18 d’octubre, convidades per l’Associació Salut i 
Família, vam impartir un taller per a treballadors i treballado-
res de la llar. Aquesta associació es dedica a ajudar moltes 

dones del Raval i d’altres barris i poblacions, sobretot en temes de 
planificació i ajuda en l’embaràs.

Vam aconseguir la participació d’unes divuit dones i un home durant 
tot el matí del dissabte. I el més interessant del matí, per mi, va ser 
veure com anava naixent la necessitat de saber més, com s’anava 
reflectint a les seves cares l’emprenyament. Emprenyament per 
tenir una regulació especial que, malauradament, tot i que havia 
millorat molt el 2012, continuava sent injusta respecte a la resta de 
treballadors i treballadores.

El fet de ser treballadors i treballadores aïllades, i que treballen par-
cialment i per hores en la majoria de casos, fa gairebé impossible i 
massa utòpic pensar en un marc on estiguin organitzats. 

Lluny de millorar la seva situació, la reforma de la llei el 2013 va 
significar un pas enrere. Si en el marc anterior, la negociació feia 
pensar a millorar la protecció social introduint el subsidi de l’atur, el 
nou marc, amb el desmantellament general de l’estat del benestar, 
augura un horitzó complicat en el sector.

Com a sindicat no ens queda més remei que impulsar lluites i mobi-
litzacions per construir un nou mapa en què sigui possible millorar 
la situació d’aquest sector. A més, aquestes mobilitzacions haurien 
de servir per organitzar les treballadores i superar la situació d’aïlla-
ment que tenen, que sovint els fa renunciar als seus drets davant 
situacions d’incompliments de la llei i de vulneració d’aquests.

I dic treballadores perquè són dones, en la immensa majoria; és 
un sector clarament femení. I d’aquestes dones la major part són 
immigrades. En aquest punt, com a sindicat i com a dones sindi-
calistes, ens toca lluitar i dir que estem fartes dels sectors feminit-
zats, perquè són precaris i precaritzats perquè són femenins, i de 
dones reduïdes i invisibilitzades. 

tREbALLADORS I tREbALLADORES AïLLADES

Mònica Penas

Aquest acte va dirigit a la població en general perquè les persones 
assistents puguin entendre en quin punt d’aquesta lluita ens trobem 
i quin futur proposem. A la vegada, també volem que es faci palès 
que el que hem aconseguit és gràcies a la lluita durant anys del 
moviment de dones.
Es cas de voler assistir-hi, podeu enviar un correu electrònic a: 
prouviolencia@pangea.org. 
Acabo amb el lema del X Fòrum:
“MAI ENS ATURARAN, UNIDES PER UNA VIDA LLIURE DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA”. 
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Masclisme
És un comportament de desvalorització cap a les dones. Es 

caracteritza per l’èmfasi en la virilitat i la força i pel desin-
terès respecte als assumptes domèstics per part dels 

homes. Respon a una forma particular d’organitzar les relacions 
entre els gèneres. 

Els processos de socialització de la cultura han legitimat la cre-
ença en la posició superior de l’home: el poder personal i l’auto-
afirmació en possessió de la raó i la força de l’home i la definició 
de la dona com a inferior i al seu servei.

lossarig

ones amb compromísd

Carme Karr (1865-1943) va ser una dona 
de l’alta burgesia que va destacar en 
el camp de la literatura, el periodisme i 
la música. Filla de pare francès i mare 
italiana, és una de les promotores més 
importants del feminisme català de prin-
cipis del segle xx. A través de la seva 
obra, propugna la igualtat de drets entre 
homes i dones, i posa a l’abast de les 

dones totes les eines necessàries perquè 
puguin exercir una professió. Reivindica el 
dret de les dones a no dependre de ningú, 
a ser autònomes, a tenir una funció social 
i un lloc útil en la societat; per a les dones 
treballadores, reclama una borsa de tre-
ball, escoles de treball realment profes-
sionalitzadores i mutualitats per encarar 
el tracte laboral discriminatori basat en la 
maternitat.

Amb l’objectiu d’equilibrar el nivell cultural 
entre dones i homes, reivindica el paper 
de la dona en l’educació i la presència 
pública. Una reivindicació que es desprèn 
en la seva obra literària. 

Destaca sobretot pel seu paper com a 
directora de Feminal, suplement de La 
Il·lustració Catalana, setmanari que diri-
geix des del 1907 fins al 1917. Feminal 
reflecteix el model femení qe defensa Karr 
i crea una tradició en femení. En aquest 
sentit, publica tota mena d’actes i recull 

creacions de tots els vessants artístics: 
literàries, gràfiques musicals i pictòriques. 
A més, ofereix les eines necessàries a les 
dones perquè exerceixin una professió. 

Karr va ser impulsora i presidenta tant 
del Comitè Femení Pacifista de Catalunya 
—organització antibel·licista creada el 
1915—, com d’Acció Femenina (1921), 
de La Llar (1913) —primera residència 
per a una ampliació d’estudis de profes-
sores i estudiantes— i de l’Escola de la 
Dona. També va reclamar el dret de pares 
i mares de família a intervenir en l’ense-
nyament a les escoles i a formar part de 
juntes d’inspecció. Va ser la primera dona 
a parlar a l’Ateneu Barcelonès per exigir 
el dret al vot, reivindicació que va fer arri-
bar al president Macià. 

Va dirigir el Pavelló de la Dona a l’Expo-
sició Universal del 1929, on mostrava la 
feina de dones de tot Espanya i intentava 
desfer prejudicis de l’època.

CARME KARR ALFONSEttI (1865-1943)

Sexisme
teoria que defensa que un sexe és superior a un altre i que 

el superior té uns drets, unes prerrogatives i uns privilegis 
més grans que els del sexe inferior. El sexisme determina 

discriminació en totes les àrees de la vida i actua com un factor 
limitador en el desenvolupament educatiu, professional i psico-
lògic de la persona.

És el conjunt de tots i cadascun dels mètodes emprats en el si 
del patriarcat per poder mantenir en situació d’inferioritat, subor-
dinació i explotació el sexe dominat: el femení.

ALGUNES DIFERÈNCIES ENTRE MASCLISME I SEXISME 

 Sexisme és la ideologia general que sustenta les actituds masclistes.
 El sexisme seria l’estratègia i el masclisme, la manera de fer-ho.
 El masclisme és una actitud de prepotència cap a les dones. El sexisme no és tan evident. És un comportament individual o col·lectiu 

que perpetua la dominació dels homes i la subordinació de les dones.
 El concepte sexisme s’utilitza sobretot en l’àmbit ideològic; en canvi, la paraula masclisme és utilitzada primordialment en l’àmbit col-

loquial i popular (actes físics o verbals més vulgars del sexisme subjacent en l’estructura social).
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´Pensamientos, reflexiones, 
rabias y protestas´

Pensamientos, reflexiones, rabias y pro-
testas és un recull d’articles amb un 
denominador comú i constant: la mirada 
feminista. 

L’autora es defineix a ella mateixa com una 
dona treballadora, feminista, d’esquerres, 
republicana, atea i antifeixista. I és amb 
aquesta carta de presentació que algunes 
de nosaltres vam conèixer la Tere Mollá 
en la IX Escola de Dones. D’aquesta dona, 
formadora de gènere i col·laboradora de 
diferents secretaries de la Dona de CCOO, 
en podem trobar l’autodefinició tant en els 
seus escrits com en els seus actes. 

Tere Mollá és d’aquelles mestres que no 
deceben. Dia a dia, la seva ploma i la seva 
veu s’alcen contra tot allò i contra tots 
aquells i aquelles que intenten continuar 

mantenint i reforçant un sistema capitalista 
patriarcal que busca debilitar i oprimir les 
dones de la classe treballadora. 

Mollá, amb els seus pensaments i reflexions, 
passa de la ràbia a la protesta ferma i activa. 
A l’índex del seu llibre, podem comprovar 
com cap tema s’escapa de la dissecció 
de la seva l’autora. Avortament, economia, 
comunicació, igualtat, política, violència… 
són alguns dels titulars que donen peu als 
més de 140 articles lliures de falsa retòrica, 
contundents, irònics i punyents. 

Us convidem a gaudir d’un llibre útil i impres-
cindible. Un recull que com assenyala al 
pròleg Laura Nuño “…es, a su vez, un libro 
entretenido, audaz, sarcástico e impecable. 
Es sencillo comprobarlo, basta abrirlo por 
cualquier página”.

Si voleu gaudir del llibre, a la Secretaria de 
la Dona de CCOO de Catalunya i a CCOO 
de Sabadell en teniu a la vostra disposició. 

Autora: Tere Mollà
Núm. de pàgines: 280

Carme Catalán Piñol

Molt ben interpretada i amb una dinàmica 
molt àgil, la pel·lícula exposa una problemà-
tica de la classe treballadora molt actual: les 
dificultats d’uns treballadors i treballadores 
en situació de crisi i com les estratègies de 
l’empresa posen el pes en la reducció de 

‘Dos dies i una nit’
Director: Jeanne-Pierre Dardenne 

Bègica 2014. Drama social. Durada: 95 minuts
Intèrprets: Marion Cotillard,  Fabrizio Rongione,  Pili Groyne,  
Simon Caudry,  Catherine Salée,  Batiste Sornin,  Alain Eloy,  

Myriem Akeddiou,  Fabienne Sciascia i Olivier Gourmet

llocs de treball i en l’empitjorament de les 
condicions de feina. La protagonista, mal-
grat les dificultats personals, intenta lluitar 
per conservar el seu lloc de treball, i és aquí 
on la solidaritat esdevé un punt essencial. 
Apareix, així, la solidaritat obrera, la presa 
de consciència com a dona i la ruptura que 
això representa per a alguna d’elles. Però a 
la gran pantalla també podem veure altres 
aspectes d’alienació de la classe treballa-
dora. Per exemple, com les condicions de 
vida no són iguals per a tothom i com la 
solidaritat pot estar limitada per altres con-

dicionants. És una pel·lícula que ens recorda 
on som i les diverses direccions cap on 
podem anar.

Dos dies i una nit és una proposta molt 
interessant, tant per veure-la a títol individual 
com per compartir i treballar en grup, perquè 
de ben segur que genera un debat molt 
proper a nosaltres. El film ha obtingut dos 
premis: un al Festival de Cannes, el 2014, 
i l’altre al Festival Seminci de Valladolid, 
també el 2014. 
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ser gran té l’avantatge de poder recordar, sense que t’ho 
expliquin o haver-ho de llegir, quin paper han tingut les dones 
al sindicat al llarg d’aquests 50 anys, què han fet, què n’ha 

quedat i, el que és més important, què queda per fer. D’entrada, 
podríem dir que, malgrat els esforços de moltes —i aquí cal no obli-
dar totes aquelles que ja no ens acompanyen—, la història del sindi-
cat no sempre sap veure allò que hi han fet o que hi fan les dones. 
O podríem dir que no sempre ho fa del tot bé, malgrat que aquesta 
sigui una qüestió de la qual no només s’ha de parlar en passat. No 
estaria de més reconèixer que quan s’escriu sobre quin paper han 
tingut les dones al sindicat no sempre es recullen els testimonis o 
els fets, tal com més d’una de les que els van viure recorden. O 
si s’expliquen les lluites o els èxits aconseguits, no s’acostumen a 
destacar prou aquelles fotos, per esmentar tan sols un record visual, 
en què apareixen les lluites o la presència de les dones. Es podria, 
fins i tot, afegir que si la història del sindicat és ja una mena d’història 
poc o mal contada, especialment a les generacions joves d’aquest 
país, la que té a veure amb les dones i el sindicat és sinó una història 
amagada, sí la que s’està massa estona a l’habitació fosca. Un lloc 
on la foscor afecta molt especialment les 
dones que també van fer possible que l’or-
ganització sindical existís, en una època molt 
difícil tant des d’una òptica política com eco-
nòmica. Perquè quotidianament van fabricar 
la disponibilitat laboral i sindical i el suport 
emocional de marits, pares, fills i companys. 
Moltes, a més, van col·laborar activament en 
l’economia familiar, gairebé sempre escassa. 
En aquest cas, van ser pioneres a obtenir 
baixos salaris i pitjors condicions laborals 
que els seus companys, van tenir més faci-
litat que ells per entrar i sortir de l’atur i no 
sabien que de treballar sense contracte se’n 
deia economia submergida. En canvi, sí que 
sabien que havien de fer la feina de casa 
i tenir cura de tothom sense cap ajuda ni 
suport, i de la conciliació ni n’havien sentit 
a parlar ni n’esperaven res. Malgrat el panorama, algunes d’elles 
van tenir prou força i coratge per convertir-se en sindicalistes i, fins 
i tot, crear, després de molta brega, espais com la Secretaria de la 
Dona, des del qual poder defensar els seus interessos com a dones 
treballadores.  

A hores d’ara, aquelles dones són testimoni que, malgrat que la 
societat catalana ha canviat molt, els temes pels quals continuen 
lluitant les sindicalistes fan evident que alguns d’aquests canvis no 
han estat tan forts com diuen. La greu crisi que patim d’ençà del 
2007 és un bon exemple de la feblesa d’alguns d’aquests canvis. 
Això és així perquè les dones sindicalistes, ara com abans, han de 
continuar ben alerta pel que fa a qüestions com la major precarietat 
laboral femenina, feta de més contractes temporals i a temps parcial 
amb una rotació horària amb la qual és impossible de viure, d’una 
bretxa salarial, com ara en diem, i d’un assetjament sexual amagat 

Les dones i 
el sindicat

i persistent, així com de salaris molt baixos i de molt d’atur. Punt 
aquest últim en el qual la novetat de la crisi és que l’atur ara també 
afecta els homes joves i els més grans. Situació aquesta última en 
la qual la competència és per veure qui lidera l’atur de més llarga 
durada. També és així perquè, a aquestes dones, els resulta molt 
dur de veure com la crisi ha canviat el signe de l’emigració, i ara són 
les persones joves més ben preparades, les que marxen tot cercant 
unes oportunitats laborals que aquí se’ls neguen. Igualment perquè 
no els queda cap dubte que la crisi vol dir més atur, retallades de 
drets bàsics i serveis públics, més desigualtats socials, haver après 
què volen dir paraules com desnonament o pobresa energètica, i 
fer creure que tenir un lloc de treball decent és un privilegi que cal 
abolir o defensar individualment. I, per últim, perquè són cada cop 
més conscients que crisi també vol dir que el llarg camí per acon-
seguir la igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones torna a 
entrar a l’habitació fosca. Espai on sospiten que Mónica Oriol (la del 
Círculo de Empresarios) no està sola, sinó acompanyada per moltes 
més persones que no s’atreveixen a dir en veu alta que no s’ha de 
donar feina a dones de 25 a 45 anys. Una sospita que els confirma 

allò que ja sabien: no a totes les dones els 
va igual de malament, amb crisi o sense, ja 
que les classes socials també marquen les 
desigualtats dins del col·lectiu femení. La 
crisi i les retallades el que provoquen és que 
moltes dones perdin el seu lloc de treball i 
augmenti la precarietat laboral i l’economia 
submergida. I siguin les dones de classe 
treballadora autòctones i immigrades les que 
se n’emportin la pitjor part. Fet que s’agreuja 
perquè si les dones es queden a casa, més 
d’un enyora temps passats i les qüestions 
de la igualtat o bé desapareixen o bé sonen 
a paraules boniques que tampoc passa res si 
no es tenen en compte. 

Tanmateix cal que ningú no s’enganyi. El 
futur de la nostra societat no es podrà 

escriure sense el sindicat, i en aquest futur l’afiliació femenina és un 
fet cada cop més positiu i indiscutible. Les darreres dades d’afiliació 
sindical així ho manifesten, i és especialment interessant veure que 
el grup d’Acció Jove, tot i reduït en el pes del sindicat, és un dels 
que té més presència femenina. Convindrà tenir-ho present perquè 
aquestes dones i, en particular, les joves, difícilment pensen en una 
vida on només els cal fer de mares i esposes. Han crescut pensant 
que elles tenen els mateixos drets que els seus companys. I, per 
tant, seria bo que l’acció sindical i l’organització del sindicat les 
escoltés i les tingués present, perquè no sigui aquest un dels pri-
mers llocs on descobrir la quantitat d’entrebancs que hauran d’afron-
tar pel fet de ser dones treballadores. Tenen la sort de no estar 
soles i de comptar amb l’experiència i el saber de totes les que han 
fet possible que el sindicat existeixi, malgrat tots els inconvenients. 
Només cal encoratjar-les perquè continuïn un llarg camí que algunes 
dones van començar lluitant pel pa i les roses. 

ltres veusa
Teresa Torns

Catedràtica de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

anys
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Enguany estem celebrant el 25è aniversari de l’associació de Dones 
Juristes, sota el títol “Dones Juristes per la dignitat i els drets de les 
dones”. Dones Juristes és una entitat que va néixer amb l’objectiu 
de defensar els drets de les dones des de l’àmbit de la justícia, però 
també va més enllà de les qüestions merament jurídiques. Aquest 
objectiu crec, modestament, que l’acomplim quotidianament, i ho 
fem des de la praxi diària, atenent les dones allà on aquestes es diri-
geixen per demanar consell, ajut i acompanyament, ja sigui als PIAD 
(punts d’informació i atenció a les dones), als serveis municipals 
per a dones, a l’espai pels drets de Ca la Dona, etc. Des d’aquests 
espais donem suport a les dones que es troben en posició d’inde-
fensió per garantir que puguin gaudir d’un suport legal que permeti, 
amb les màximes garanties, exercir els seus drets i prendre les 
seves decisions amb la llibertat que dóna la informació.

Dones Juristes també defensa els drets de les dones des de les 
tasques d’elaboració teòrica, de discussió, de debat i de difusió dels 
drets de les dones —en majúscules—, i prioritza la formació des de 
la perspectiva feminista, com el veritable motor que permet treballar 
per la justícia vers les dones.

25 anys 
defensant 
els drets de 
les dones

Així doncs, l’associació té com a finalitats últimes:

 Treballar des del dret pel canvi social, per aconseguir la igualtat 
real i per eradicar la discriminació i la violència cap a les dones.

 Aconseguir la igualtat efectiva en tots els seus vessants i en tots 
els camps de la societat, l’economia, el dret i la política.

 Promoure la col·laboració entre les dones juristes per aconseguir 
una societat lliure de qualsevol tipus de violència masclista i de 
discriminació.

 Promoure el dret de les dones a participar en condicions d’igualtat 
real amb els homes en tots els espais, siguin públics o privats.

Dones Juristes és i vol seguir sent un espai referent de dones femi-
nistes i juristes que lluiten per la igualtat real, per l’eliminació de tot 
tipus de violències masclistes contra les dones.

Treballem des de la complicitat amb tots els col·lectius de dones 
amb els quals compartim objectius i amb els quals fem el camí.

Per aquesta raó hem volgut celebrar el nostre aniversari amb les 
entitats feministes, amb els espais de dones dels partits polítics 
i amb les secretaries de la Dona dels sindicats CCOO i UGT. 
Aquests espais associatius, polítics i sindicals són i han de ser, 
per a les dones, la punta de llança de la necessària transformació 
obligada si no volem continuar vivint en l’anomalia democràtica que 
representa la desigualtat entre ambdós sexes. 

Per tant, en els actes de celebració del nostre aniversari, hem volgut 
fer un reconeixement explícit a la feina sorda i constant que es fa des 
d’aquests espais per la igualtat real de les dones i dels homes i per 
un món lliure de violències masclistes.

Finalment, hem de concloure que, 25 anys després del nostre nai-
xement, l’objectiu i la raó de ser de l’associació continua essent el 
mateix, malgrat els importantíssims canvis legislatius que hem acon-
seguit en aquest temps. 

ltres veusa
Mercè Claramunt Bielsa 

Presidenta de l’associació Dones Juristes

DONES jURIStES


