
Revista digital de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya 

Núm. 38 - març 2015

Treballadora

www.ccoo.cat/dones/8marc2015Consulta tots els actes a: t/d /8 2015C lt t t l t



2
Núm. 38 - març 2015

Posar la vida al centre de les polítiques des del sindicalisme 
del segle XXI pot ser una oportunitat. Una oportunitat per 
analitzar la realitat, el context i tot allò que ens envolta, 

des d’una mirada rica que doni a la diversitat i a la complexitat 
l’oportunitat de fer una proposta veritablement transformadora. 
Però, també, i en conseqüència, que permeti reorientar la nostra 
resposta sindical i sociopolítica posant al centre el dret a viure en 
unes condicions mínimes com a éssers humans, i que possibiliti fer 
front, amb solvència, a la involució dels drets socials i polítics que 
vivim i patim cada dia, i construir un canvi radical de model econò-
mic, polític i social. 

Posar les vides al centre ens permet fer propostes d’acció quo-
tidiana i estratègica, a curt i a llarg termini, de transformació real, 
minimitzant el risc de deixar fora de les nostres lluites i estratègies 
aspectes tan essencials i importants per poder optar a un projecte 
de vida com a persones.

Necessitem urgentment canviar el que ens envolta, ja sigui el model 
econòmic i productiu, neoliberal i patriarcal que creix i es reprodueix 
a costa de la desigualtat, la discriminació i l’explotació desmesu-
rada dels recursos naturals. O el model polític que s’ha creat per 
mantenir-lo, model que cal, necessàriament, que es reinventi amb 
transparència i radicalitat democràtica, amb el benentès que ha de 
ser a partir de la incorporació de les dones a tots els nivells de 
representació, participació i acció política amb igualtat. O el model 
de  relacions socials que els sustenta tots dos a partir de la submis-
sió, l’explotació, la violència i el patiment d’una part molt gran de la 
població, amb un gran impacte per a les dones.

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

ditoriale

Posar la vida al centre de la nostra acció i exigir que els poders 
públics també ho facin permet canviar l’ordre de prioritats. Cal 
entendre que per poder viure necessitem tenir unes condicions de 
vida mínimes i dignes.

És reconèixer que el que fem és defensar drets i no privilegis. Que 
allò personal és polític, que la reproducció de la vida passa per 
portar la democràcia a les relacions socials de gènere, des de les 
relacions afectives entre nois i noies fins a les relacions socials 
basades en l’equitat, acabant per la defensa i el desplegament de 
les lleis que protegeixen la igualtat d’oportunitats, la igualtat i la vida 
lliure de violència masclista.

Cada dia que passa és més urgent trencar aquest ordre que devora 
les persones. Un ordre que col·loca en situacions de pobresa i d’ex-
clusió social cada vegada més persones. Cal un model productiu 
que prevegi les necessitats d’aquesta reproducció humana, que 
sigui capaç de crear ocupació des d’aquesta constatació i valori 
les feines d’una altra manera. Ens calen criteris que posin fi a la 
segregació horitzontal i a la vertical, als estereotips i als arquetips 
que sostenen l’odre establert i, òbviament, a la bretxa salarial, que 
s’ha convertit en la desigualtat sofisticada basada en el gènere. Un 
model productiu i una praxi que rebutgi, enèrgicament, la violència 
masclista a la feina i a tot arreu. 

Posar al centre la vida és pensar en un model productiu que enten-
gui que arrosseguem unes rèmores antiquades i interessades a 
mantenir aquest ordre en què les dones sempre som els éssers 
relatius, que constantment ens incorporem a un món que no ens té 
en compte, que ens esgota i que ens explota només pel fet de ser 
dones i dones de classe treballadora. 

Prou precarietat! Treball, vida i drets!
Visca el 8 de Març! 
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ar és en 
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c r e c i ó 
de l’ho-
rari un 
cop s’ha 
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ció de jor-
nada per 
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Cal fer referència a la Llei orgànica per a la igualtat, que va modificar la Llei de l’Estatut dels 
treballadors i la normativa de la funció pública, amb un ampli marge per a la mare o el pare 
per triar l’horari en cas de reducció de jornada.

Aquesta llei, però, estableix que caldrà cenyir-se al que determini el conveni col·lectiu cor-
responent. Per aquest motiu és important que, en la negociació col·lectiva, es puguin pro-
posar redaccions que afavoreixin la tria de l’horari per la mare o el pare en cas de reducció 
de jornada per la cura d’un fill o filla. 

L’Estatut dels treballadors ha estat modificat en aquesta matèria per la Llei de reforma 
laboral del 2012, que va incloure una “paraula maleïda” en la redacció incorporada per 
la Llei orgànica per a la igualtat. Si la redacció originària de l’article 37.5 de l’Estatut dels 
treballadors va establir que “qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa 
algun menor de 8 anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no 
desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb 

Conciliació de la vida laboral 
i la familiar: la reducció de 

jornada per guarda legal i la 
concreció horària1

la disminució proporcional del salari entre, 
almenys, un vuitè i un màxim de la meitat 
de la durada d’aquella”, la reforma laboral 
la va modificar en el següent sentit: “qui 
per raons de guarda legal tingui a la seva 
cura directa algun menor de 8 anys o una 
persona amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial, que no desenvolupi una activitat 
retribuïda, tindrà dret a una reducció de la 
jornada de treball diària, amb la disminució 
proporcional del salari entre, almenys, un 
vuitè i un màxim de la meitat de la durada 
d’aquella”.

Aquesta modificació ha donat peu al fet que 
molts tribunals de justícia entenguessin que 
la concreció horària s’ha d’aplicar dintre de 
la jornada diària. 

Això no obstant, tenint en consideració que 
la llei només es podria modificar per una 
altra llei orgànica (i no per un reial decret 
llei com s’ha fet amb la reforma laboral), 
i que en matèria de conciliació de la vida 
laboral i la familiar regeix el dret fonamental 
d’igualtat i no-discriminació, caldrà ponderar 
en cada cas les necessitats de la criatura i la 
situació real dels progenitors per fer efectiva 
la protecció del dret, tal com ens recorden 
les sentències del Tribunal Constitucional 
3/2007, de 15 de gener, i 28/2011, de 14 
de març.

Així doncs, i com a conclusió, cal incloure en 
la negociació col·lectiva una concreció horà-
ria flexible i que afavoreixi la mare o el pare 
en la cura dels fills i filles; així mateix, també 
és necessari reinvindicar per la via judicial 
que sigui la mare o el pare qui concreti l’ho-
rari que vol realitzar. 

Montse Escoda
Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya

LA PARAULA MALEÏDA

1. Si vols llegir més sobre el tema ho pots fer a MONTSE ESCODA. El Repte de la Conciliació de la Vida Laboral, Familiar i Personal. 
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical. Núm. 11, 2015. CERES
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/butjur-133.pdf”
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Raquel Serrano Olivares, 
“La problemàtica de la bretxa salarial 
afecta totes les dones, amb independència 
del nivell d’estudis, del tipus d’ocupació i 
del sector d’activitat”

Quins creus que són els elements clau que determinen 
la discriminació salarial de les dones?
La bretxa salarial sol explicar-se, i justificar-se, en bona part, atenent 
les diferències objectivament apreciables entre la feina de les dones 
i la dels homes. Així, factors com ara el tipus de qualificació profes-
sional, d’ocupació, de sector econòmic i d’activitat, de contracte de 
treball (temps parcial o complet) o les diferències quant a l’experièn-
cia professional i l’antiguitat, permetrien explicar, en bona mesura, 
les diferències retributives entre dones i homes. 
Ara bé, no podem oblidar que aquests factors responen a la per-
sistència dels estereotips de gènere i a la manca d’igualtat d’opor-
tunitats de dones i homes en tots els àmbits de la vida social i 
econòmica. 
Així, la persistència dels estereotips de gènere a l’hora de triar les 
qualificacions professionals i ocupacions, i la infravaloració de la 
feina majoritàriament desenvolupada per les dones, i de les seves 
competències, explicarien en bona part la desigualtat salarial. 
També la manifesta desigualtat entre dones i homes en l’assumpció 
de les responsabilitats domèstiques i familiars determina que les 
dones tinguin més interrupcions en les seves carreres professio-
nals, assumeixin amb molta més freqüència feines a temps parcial 
o amb jornada reduïda, i no accedeixin a llocs de treball directius o 
de comandament. 

ntrevistae

Avui entrevistem Raquel Serrano 
Olivares, doctora en dret, professora 
titular de dret del treball i de la 
seguretat social a la Universitat de 
Barcelona, i experta en relacions 
laborals amb mirada de gènere. 
Parlarem sobre la bretxa salarial 
entre homes i dones, és a dir la 
diferència entre el salari que rebem 
homes i dones pel treball remunerat. 
Per contextualitzar el debat, cal 
assenyalar que segons les darreres 
dades de l’Idescat, a Catalunya, el 
2011, la diferència salarial és de més 
del 19,8%. És evident: ells guanyen 
més que elles.
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Com a reflexió final diria que, mentre les discriminacions retributives 
(directes) estan especialment protegides normativament, les altres 
desigualtats retributives, més difuses, han d’abordar-se necessària-
ment mitjançant polítiques públiques més efectives de foment de la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

La bretxa salarial afecta per igual totes les dones?
Segons les dades de l’Enquesta d’estructura salarial (INE 2010), 
la problemàtica de la bretxa salarial afecta totes les dones treballa-
dores, en general, amb independència del nivell d’estudis, del tipus 
d’ocupació i del sector d’activitat, tot i que l’impacte més negatiu 
recau sobre aquelles dones que ocupen les bandes salarials més 
baixes. És per això que una pujada significativa de la quantia de l’SMI 
beneficiaria, sobretot, les dones. 

Creus que les darreres reformes laborals estant tenint 
impacte en la discriminació salarial de les dones? 
Les reformes laborals, i l’actuació del Govern en matèria laboral, han 
facilitat les retallades i les congelacions salarials per diferents vies: 
a través d’una forta flexibilització del procediment de modificació 
substancial de condicions de treball i, amb menys intensitat, de la 
inaplicació de conveni, mitjançant l’atorgament de preferència d’apli-
cació absoluta als convenis d’empresa en matèria salarial, entre 
d’altres matèries, i per mitjà de la congelació de l’SMI. També cal 
destacar la facilitació de l’acomiadament per causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives i de producció, juntament amb l’abarati-
ment de la indemnització per acomiadament improcedent. Totes 
aquestes mesures tenen un impacte particularment negatiu en la 
feina de les dones.
Interessa subratllar igualment que les reformes laborals han insti-
tucionalitzat la feina a temps parcial com a mecanisme de foment 
de l’ocupació, tractant de fer més atractiva aquesta modalitat con-
tractual a còpia d’ampliar substancialment les facultats empresarials 
de disposició del temps de treball de les persones treballadores 
a temps parcial. Aquesta flexibilització afecta particularment les 
dones, en la mesura que el temps parcial és ocupat majoritàriament 
per dones.

Quines creus que són les accions necessàries per avan-
çar en l’eliminació d’aquesta discriminació?
D’entrada, cal situar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
com a prioritat política. És imprescindible invertir més i fer més efec-
tives les polítiques públiques d’igualtat d’oportunitats, sobretot, en 
dos àmbits estratègics: l’educació en la igualtat i la implantació d’una 
política que tingui com a finalitat assolir la igualtat de les dones en 
l’àmbit domèstic, familiar i laboral. Això passa per millorar els drets 
de conciliació previstos legalment de cara a fer efectiva –forçant-la, 
fins i tot– la coresponsabilitat entre dones i homes; per racionalitzar 
els horaris socials i laborals, i per disposar d’un servei públic, univer-
sal i de qualitat d’atenció a les persones dependents. 
Situant-nos en l’àmbit estrictament laboral, considero que la nego-
ciació col·lectiva constitueix l’eina estratègica per avançar en la 
igualtat efectiva de dones i homes mitjançant una regulació de 
l’organització del treball i de les condicions de treball que tingui en 
compte la perspectiva de gènere. 
Per últim, convindria millorar el marc jurídic regulador de la igualtat 
en l’àmbit laboral en dos aspectes bàsics. D’una banda, fent exten-
siva l’obligatorietat dels plans d’igualtat a totes les empreses de 50 
o més persones treballadores. D’una altra banda, ampliant l’abast 
dels drets d’informació de la representació del personal en matèria 
retributiva, en particular en la fase de diagnosi prèvia a l’elaboració 
del pla d’igualtat.

Parlant específicament de la negociació col·lectiva, on 
posaries l’èmfasi?
En primer lloc, caldria incloure, en els convenis col·lectius, més 
mesures d’acció positiva tant en l’accés a l’ocupació com en la 
promoció professional a llocs de treball en què les dones estan 
subrepresentades. 
En segon lloc, cal garantir que els sistemes de classificació professi-
onal, i la consegüent valoració, dels llocs de treball atorguin el mateix 
valor a les competències i a les capacitats de dones i homes, de tal 
manera que no s’invisibilitzin o s’infravalorin les característiques més 
típiques de la feina femenina. 
En tercer lloc, en matèria retributiva, cal actuar, d’entrada, sobre 
l’estructura salarial, per garantir que els complements salarials tin-
guin en compte tant les competències i les característiques típiques 
de la feina masculina com les de la feina femenina. Cal actuar igual-
ment sobre els sistemes salarials, de manera que el principal mòdul 
de càlcul de la retribució no sigui el temps de treball, sinó el compli-
ment d’objectius i la qualitat de la feina feta. Per últim, la negociació 
col·lectiva podria facilitar la transparència retributiva a les empreses 
tot ampliant els drets d’informació de la representació del personal.
En quart lloc, un altre àmbit estratègic és el de la promoció profes-
sional, en què destacaria la necessitat de superar el criteri de l’anti-
guitat o experiència professional com a principal mèrit per a l’ascens. 
Cal tenir en compte que en moltes empreses i sectors d’activitat els 
homes acrediten, de mitjana, més antiguitat i experiència professio-
nal que les dones. Més neutre seria prendre en consideració, com a 
principal criteri per a l’ascens, la idoneïtat o la capacitat per desen-
volupar un determinat lloc de treball, mesurades mitjançant diferents 
proves objectives d’aptitud. 
Estretament lligada amb la promoció, la formació professional a les 
empreses també s’ha de regular de tal manera que permeti garantir 
l’accés en igualtat d’oportunitats a dones i homes tenint en compte, 
en particular, la situació de les persones treballadores amb contrac-
tes a temps parcial o amb reducció de jornada.
Finalment, cal implantar una gestió més flexible, autònoma i racional 
del temps de treball de cara a fer possible la conciliació entre la vida 
privada i la laboral de les persones treballadores. Mesures com ara 
l’horari flexible, la jornada continuada, la permuta en el treball per 
torns, el teletreball mixt o la racionalització de les reunions formals i 
informals de feina permetrien conciliar sense necessitat d’acollir-se 
a una reducció de jornada o a un contracte a temps parcial. 

Entrevista feta per Maribel Ayné i Neus Moreno

“Les reformes laborals han 
institucionalitzat la feina a 

temps parcial com a 
mecanisme de foment de 

l’ocupació i és ocupada 
majoritàriament per dones”
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L’any 2012 les dones cobraven 
6.905,33 € anuals menys 

que els homes

nformei

Segons les últimes dades de l’Enquesta d’estructura salarial publicada el 2014, 6.905,33 € era la diferència 
entre la mitjana salarial anual dels homes i de les dones el 2012.

Si comparem aquesta diferència amb l’any 2011, veiem que ha disminuït, i això és així com a conseqüència de les congelacions, i fins i tot 
baixades, salarials que hem estat patint aquests últims anys. La bretxa salarial disminueix no perquè estiguem eliminant d’una manera activa 
les desigualtats i les discriminacions envers les dones en el món del treball, sinó perquè estan empitjorant les condicions laborals i, entre 
elles, els salaris. Així doncs, la reducció de la bretxa no és un avanç, sinó un empitjorament de les condicions de treball.

Les diferències salarials entre homes i dones existeixen 
a totes les edats i augmenten amb l’edat. Al començar 
a treballar és quan, en general, es tenen els salaris més 
baixos, i a menys salari, menys bretxa. 

Els salaris dels homes augmenten en la seva vida labo-
ral en major proporció que els de les dones. En el cas 
de les dones, observem que l’edat en què tenen els 
salaris més elevats és en la franja d’edat d’entre 35 i 
44 anys. A partir dels 45 anys els salaris de les dones 
es modifiquen un mínim i a la baixa.

La bretxa salarial existeix en tots els sectors d’activitat, 
essent inferior en el sector de la construcció, en què 
els salaris són més baixos i la quantitat de dones que hi 
treballen és ínfima. En el sector de la indústria, la bretxa 
salarial és més alta, com a conseqüència dels salaris 
més elevats. 
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Lidia Sandalinas 
Acció de Gènere a l’Empresa 

Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya

La diferència de salaris entre dones i homes es mani-
festa en totes les ocupacions, essent més gran quan 
el grau d’ocupació és superior. Es dóna el cas que 
el salari de les dones en tipus d’ocupació més alt no 
arriba a ser el salari dels homes en un tipus d’ocupació 
inferior.

En tipus de contracte i en tipus de jornada, sempre és inferior el salari de les dones respecte del dels homes. Si observem el tipus de 
contracte, malgrat que sempre hi ha diferència salarial, on hi ha menys bretxa salarial és en els contractes temporals, és a dir novament 
en les pitjors condicions laborals.

Si ens fixem en el tipus de jornada, la gran diferència salarial és en la jornada completa.

L’eliminació de la bretxa salarial, que trenca les desigualtats i les 
discriminacions en les relacions laborals, no pot ser com a con-
seqüència de l’aproximació a les situacions de precarietat, que és 
la que han estat patint les dones des que s’han incorporat d’una 
manera massiva en el món del treball.

Actualment, eliminar la desigualtat i la bretxa salarial passa per 
aconseguir una millor retribució en homes i en dones. No és vàlid 
que les retribucions dels homes quedin congelades o es redueixin. 
La sortida és en les millores salarials, per a homes i dones, i en la 
reducció de la bretxa salarial. 

Cal trencar totes les bretxes laborals:

• Llocs de treball amb menys reconeixement professional (sostre 
de vidre).
• Professions menys reconegudes socialment (paret de vidre).
• Tipus de jornada; un 25% dels contractes de les dones són a 
temps parcial.
• Antiguitat en els llocs de treball.
• Complements salarials.

Des de CCOO tenim propostes per eliminar la bretxa 
salarial i per invertir aquesta marxa enrere en els drets 
d’igualtat, a través de:

• Visibilitzar i reconèixer les discriminacions salarials.
• Visibilitzar i reconèixer les desigualtats en l’ocupació.
• Defensar i impulsar l’ocupació de qualitat.
• Incidir en la negociació col·lectiva en l’aplicació de mesures d’igual-
tat a totes les empreses, i impulsar i negociar els plans d’igualtat, 
especialment en els següents aspectes:

o Mesures d’acció positiva.
o Definició i estructuració dels complements salarials.
o Sistemes de qualificació professional.
o Formació.
o Desenvolupament de la carrera professional.
o Sistemes de selecció, de classificació, de promoció i de for-
mació. 
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Guia per orientar la negociació col·lectiva 
i l’acció sindical a l’empresa

Us presentem la Guia Sindical sobre violències masclistes a la feina. 
En aquesta guia, hi trobareu, entre d’altres, la definició de conceptes, la 
descripció detallada del marc legal i un seguit de bones pràctiques per a 
l’acció sindical i la negociació col·lectiva. 

Una nova eina que neix amb la intenció de facilitar l’assessorament a 
totes les persones que, en un moment o altre, atenen i donen suport, 
des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de CCOO (SIAD), a les 
dones treballadores que pateixen violència masclista. 

Amb aquesta guia que posem a disposició de les treballadores i treba-
lladors, les delegades i delegats, els juristes i les persones assessores, 
reforcem el nostre compromís actiu en la lluita contra qualsevol tipus de 
violència, en aquest cas mitjançant la capacitació. 

Una nova eina 
Gu

ELECCIONS SINDICALS

Discriminació directa i indirecta per raó de sexe, bretxa salarial, sexisme, assetjament, desigualtat en l’àmbit de les 
prestacions, manca d’oportunitats per accedir a llocs de responsabilitat, precarietat contractual… totes sabem del que 
estem parlant, oi? Doncs sí, i sabem que per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el món laboral també 

s’hi ha de lluitar dia rere dia.  

Amb tu tenim més força, 
amb tu podem avançar en drets 

Aurora Richarte 
Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya

Estem convençudes que amb tu podem avançar. Amb tu el marc normatiu pot 
ser una realitat.  

Aquest any, CCOO aborda un munt de processos electorals a les empreses. 
Les eleccions sindicals són la porta d’entrada al sindicat. Una oportunitat clau per 
poder participar en la negociació de les teves condicions de treball. 

Si ets dona, presenta-t’hi perquè ets la persona ideal per poder aportar expe-
riència, criteri i voluntat en la negociació de mesures que ens portin a totes cap 
a unes condicions de treball igualitàries. Perquè ets la persona ideal per poder 
avançar en la conciliació de la vida laboral i la personal. Perquè ets la persona 
ideal per denunciar l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament sexual a la 
feina. A totes ens cal la teva participació en la negociació dels plans 
d’igualtat o de les mesures d’accions positives.

Presenta’t a les eleccions sindicals de la teva empresa! 
Avançar en igualtat també depèn de tu. 
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Què entenem per treballadores del sector 
públic? No podem abordar la tasca de les 
dones a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya sense explicar el model existent, 
que dóna lloc a una forta divisió entre el 
personal contractat, ja sigui a través del 
règim de funcionariat o laboral, però que 
és contractat directament per les admi-
nistracions, i l’altre personal dels serveis 
d’accés públic que proveeix la Generalitat 
de Catalunya, ja que aquesta provisió de 
serveis la realitzen —en un percentatge 
molt elevat, variable segons el departa-
ment i segons les categories— empreses 
externes a l’Administració de la Generalitat 
(empreses amb diferents formes jurídiques, 
empreses privades sense ànim de lucre o 
amb ànim de lucre, empreses públiques, 
consorcis, etc.). Aquest element deter-
minarà les condicions de treball de les 
persones que treballen per a les empreses 
esmentades, ja que estaran subjectes a 
règims laborals regulats per l’Estatut dels 
treballadors i pels diferents convenis col-
lectius. També volem constatar que les 
treballadores directament contractades per 
les administracions públiques no queden al 
marge de les condicions de manca d’igual-
tat d’oportunitats i de discriminació del 
conjunt de les treballadores, ja que també 
pateixen situacions de segregació vertical i 
horitzontal, a més de contractació precària i 
altres discriminacions. Malgrat això, la feina 
a la funció pública ha estat sovint estigma-
titzada per una sèrie de tòpics i prejudicis 
que també han marcat la resposta a les 
deficiències i als atacs de les diferents 
administracions. Així, al començament de 
la crisi, va ser molt fàcil atacar fortament 
els sous, les plantilles i les condicions de 
treball del funcionariat, amb poca resposta 
frontal encara que sí que hi van haver mobi-
litzacions més o menys contínues; posteri-
orment, l’atac es va estendre a la resta de 
personal que treballa per a les administra-
cions (sector concertat) en règims laborals 
diferents. Juntament amb les protestes del 
personal hi ha hagut mobilitzacions dels 
usuaris i usuàries en diferents sectors, 
com en els serveis sanitaris, que han hagut 

M. Carme Catalán
Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya  

Les treballadores de les administracions públiques catalanes

9

d’afrontar retallades i tancament de serveis, 
i que han patit greus conseqüències en 
forma de retallades de drets i de plantilles. 
Un altre atac molt important va ser el de 
l’empitjorament de les condicions laborals, 
amb increments de jornada anual i pèrdua 
de drets de conciliació de la vida laboral, la 
personal i la familiar. Recordem que les lleis 
de la Generalitat pretenien ser un model per 
seguir per part de les empreses privades.
Al llarg d’aquests anys, aquesta situació de 

Resistència i 
lluites

resistència està donant alguns fruits, i molts 
dels projectes de retallades i privatitzacions 
han topat amb fortes resistències. Les pèr-
dues han estat molt grans i molt doloroses, 
però, en alguns casos, s’han pogut mitigar 
i, en altres, hi ha esperances que alguns 
drets es tornin a recuperar. És cada cop 
més necessari que es torni a crear ocupa-
ció pública i de qualitat, que es recuperin 
els drets perduts i que es retirin algunes 
privatitzacions. 
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ui som,
 què femQ

Isabel Ortega Arredondo
Secretària de la Dona

Serveis de CCOO de Catalunya

L’Àrea d’Igualtat de Gènere de CCOO de Lleida, i tot el sindicat, 
té el ferm compromís de combatre i eradicar la violència masclis-
ta tant a fora com a dins de l’empresa.

És per aquest motiu, i fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament 
de Tàrrega, el CAP de Tàrrega i CCOO de les Terres de Lleida, 
que presentem l’exposició “Davant la violència masclista a l’em-
presa: informa’t, assessora’t, actua!”. Es tracta d’una sèrie de 
plafons informatius que aconsellen sobre com fer front a aquest 
tipus de conductes mitjançant els diferents serveis d’atenció 
social. La mostra es basa sobretot en la denúncia de l’assetja-
ment sexual als centres de treball.

L’exposició s’inaugurà el dimarts 3 de febrer amb la presència 
de Jaume Sellés, secretari general de CCOO de les Terres de 
Lleida; de Josefina Bernades, regidora d’Acció Social i Sanitat, 
i d’Isaac Gonzàlez, regidor de Polítiques d’Igualtat, a més de 
representants del CAP de Tàrrega i de l’Oficina d’Acció Social 
i Ciutadania.

Aquesta exposició, realitzada i editada per la Secretaria de la 
Dona de CCOO de Catalunya, s’ha pogut veure al CAP de 
Tàrrega des del dia 2 fins al dia 26 de febrer. 

Raquel Collado 
Secretaria de la Dona, de la Unió Intercomarcal de 

CCOO de Lleida 

Tàrrega acull una mostra 
contra la violència masclista 

en l’àmbit laboral

TALLER
Dues propostes per 
sensibilitzar, denunciar i 
avançar
El passat 28 de gener, a l’Ateneu Barcelonès, va tenir lloc el 
Taller sobre assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 
en el món laboral. L’Ateneu és un espai privilegiat, un altaveu 
plural, lliure i democràtic de la societat civil, al servei de la cultura 
i del país.

Del taller, que va comptar amb les intervencions d’Aurora 
Richarte, secretària de la Dona de CCOO de Catalunya i d’Isabel 
Ortega, secretària de la Dona de Serveis, en destaquem el gran 
interès que va mostrar el públic assistent en tot moment. Interès 
que va donar lloc a un debat que va enriquir les ponències i que 
va deixar mostres palpables de la necessitat de continuar oferint 
formació i informació sobre el tema. Sensibilitzar per poder visi-
bilitzar i denunciar les actituds d’assetjament en el món laboral 
és un dels nostres principals objectius.

En aquesta mateixa 
línia de treball i de 
militància feminista, el 
passat 1 de desembre 
vam commemorar el 
25 de Novembre, Dia 
Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència 
envers les Dones, 
amb un cinefòrum. La 
pel·lícula escollida va 
ser L’Estrella, una pro-
posta cinematogràfica 
que recull les múltiples 
formes de violència 
masclista, passant per 
una de les més invi-
sibles, la psicològica, 
i també per la més 
evident, la física. En 
aquest acte, vam tenir 
el luxe de poder comp-
tar amb l’escriptora del 

llibre L’Estrella i coguionista de la pel·lícula, Belén Carmona, que 
va presentar la pel·lícula i va generar un altre debat carregat de 
denúncies i de propostes interessants.

I encara que som conscients que és una tasca difícil i que ens 
queda molt per fer, des de la Secretaria de la Dona de Serveis 
seguirem treballant perquè la transversalitat sigui una realitat 
quotidiana en la nostra acció sindical, política i personal. 
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El passat 20 de novembre inauguràvem l’exposició “CCOO: 50 anys 
d’història de Catalunya (1964-2014)”, que es podrà visitar fins al 
proper 3 de maig del 2015 al Museu d’Història de Catalunya.

El recorregut per l’exposició ens permet percebre com, en els orí-
gens i al llarg de la història contemporània, el moviment obrer s’ha 
caracteritzat per una forta masculinització de la seva cultura, els 
seus lideratges i la seva pràctica organitzativa, sovint deixant en un 
segon ordre les reivindicacions de les dones treballadores, que vivi-
en una realitat de discriminació de gènere específica en el món del 
treball. L’acció i el protagonisme de les dones en les reivindicacions 
laborals i polítiques durant la dictadura van adoptar formes diverses, 
però és a partir dels anys setanta que l’impacte del feminisme i el 
relleu generacional van tenir efectes sobre la mateixa organització, 
i gràcies a l’impuls de les sindicalistes es creen les secretaries de 
la Dona. La Primera Conferència d’Homes i Dones, organitzada per 
CCOO de Catalunya el 1991, va representar un punt d’inflexió en la 
cultura del sindicat i en la presència i la representació de les dones. 

La nostra tasca fent sindicalisme durant aquests 50 anys ha anat 
construint uns valors que constitueixen la nostra identitat. Gràcies 
a aquesta tasca, que cal continuar fent dia a dia, un dels valors que 
defineix avui el nostre sindicat és la defensa de la igualtat entre 
homes i dones. 

Montse Delgado 
Secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura 

de CCOO de Catalunya   

1991, un punt d’infl exió en 
la cultura del sindicat

Sisena edició del Premi Aurora Gómez

Rosa Sans 
Directora de la Fundació Cipriano García

La lluita feminista 
en l’àmbit laboral

ui som,
 què femQ

les discriminacions per raons de gènere que es donen en aquests 
àmbits i, al mateix temps, atorgar valor a la feina de les dones. 
El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de maig del 
2015. Es poden fer arribar per correu electrònic a fcg@ccoo.cat 
o bé a la seu de la Fundació Cipriano García (Via Laietana, 16, 7è, 
08003 Barcelona).
Podeu consultar les bases del premi i les guanyadores de les ante-
riors convocatòries a www.fciprianogarcia.ccoo.cat.
Participeu-hi. 

“Una iniciativa impulsada sense cap norma ni obligació de ser duta 
a terme, una acció col·lectiva que permet fer visible la tasca de les 
dones en empreses masculinitzades, fent valer el treball a l’empresa 
i l’orgull amb què realitzen la seva feina”. Amb aquestes paraules, 
l’any passat, el jurat reconeixia i concedia el Premi Aurora Gómez 
a la Secció Sindical de CCOO de Siemens pel projecte “La fuerza 
de una imagen”. 
Aquest any, ja hem arribat a la sisena convocatòria del Premi 
Aurora Gómez a la lluita feminista en l’àmbit laboral, que la Fundació 
Cipriano García convoca amb la voluntat de reconèixer persones, 
col·lectius, entitats o organitzacions que s’han distingit per les 
seves actuacions en el món laboral i sindical per eradicar o disminuir 

cartell de l’any 1981
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Algunes de les claus per com-
prendre la situació actual de les 
dones a Comissions Obreres, les 

podrem trobar al llibre de Nadia Varo Las 
militantes ante el espejo. Clase y genero 
en las CC.OO. del área de Barcelona 
(1964-1978), per l’enfocament rigorós i 
innovador en què ens presenta la partici-
pació de les dones al sindicat, des de la 
seva fundació, en plena dictadura, fins a 
l’etapa de la Transició.

‘Las militantes ante el espejo. Clase 
y género en las CC.OO. del área de 

Barcelona (1964-1978)’

ui som,
 què femQ

Rosa Sans 
Fundació Cipriano García. CCOO de Catalunya 

Nadia Varo Moral. 
Editorial Germania. Materials d’Història, núm. 5. 

Fundació Cipriano García  

El dilluns 19 de gener, tercer dilluns de mes, un cop més ens 
vam concentrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per 
recordar i denunciar l’assassinat de 4 dones per la violència 

masclista, des de la concentració del tercer dilluns del desembre 
del 2014.
Allà, i des de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, 
ens van donar la xifra de 70 assassinats masclistes a l’Estat espa-
nyol segons algunes entitats socials, mentre que segons les esta-
dístiques del Ministeri de Sanitat han estat 53.
Es va dir que invisibilitzar casos de violència i treure gravetat a les 
xifres és violència institucional. Tot i que la Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista no recull la violència institucional 
com a tipologia de violència masclista, totes sabem que existeix i 
que té greus conseqüències per a les dones: la falta de formació 
específica de les persones que hi ha al davant dels organismes 
oficials o les dificultats d’accés a recursos d’assistència social 
amb una burocràcia desmesurada, són exemples d’aquesta vio-
lència, que només dificulta la sortida de les dones de la situació de 
maltractament.
Una violència que no s’atura en totes les àrees de les nostres vides. 
Dia rere dia, continuem trobant-nos amb resistències per assolir la 
plena efectivitat dels nostres drets i, especialment, amb resistències 
en contra dels moviments de dones que lluiten per assolir-los.

CONTRA

RECORDEM:
Cada tercer dilluns de mes hi ha una concentració a la plaça de Sant 
Jaume, a les 20 h.
Cada cop que hi ha una dona assassinada es fa un minut de silenci 
a la porta del sindicat, a Via Laietana.
Seguim dient PROU! Teresa Vidal Creus

Secretària de la Dona – Federació Agroalimentària

la violència masclista

És ben cert que hi ha altres estudis sobre 
el paper que van tenir les dones en aquest 
moment clau en la consolidació del movi-
ment obrer i de desafiament a la dictadura, 
però la novetat rau en què l’autora ens pre-
senta un treball centrat en les relacions de 
gènere a CCOO.
A més d’examinar l’actuació de les dones al 
sindicat —on van participar des de la seva 
fundació—, l’autora estudia les diferents 
formes de participació i d’implicació, així 
com de quina manera les diverses organitza-
cions antifranquistes pensaven que s’havien 

d’organitzar les dones, amb les repercus-
sions que això va tenir en com es va fer a 
Comissions Obreres.
Nadia Varo ens proposa un joc de miralls 
en el qual s’analitzen, a través de les publi-
cacions clandestines, les percepcions que 
tenien els dirigents i els militants de les 
treballadores i de les dones que participa-
ven en el moviment sindical; així mateix, 
mitjançant entrevistes ens proporciona la 
visió que les mateixes dones militants tenien 
de si mateixes i de com elles interpretaven 
la seva participació en el moviment obrer. 
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Feminisme: Doctrina social favorable a la dona, a la qual concedeix capacitats i drets reservats abans als homes.
Moviment que exigeix per a les dones els mateixos drets que per als homes.1 

lossarig

ones amb compromísd

Va ser una pedagoga i promotora de 
l’educació femenina popular catalana, així 
com la creadora de la Biblioteca Popular 
de la Dona, el 1909, al barri de Sant Pere 
de Barcelona, que seria el nucli del que 
després es coneixeria com a Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, 
col·loquialment anomenat “la Cultura”.

Actualment hi ha un centre cultural amb 
el seu nom, així com una biblioteca de la 
Diputació de Barcelona.
Filla de pare d’origen francès i mare cata-
lana, va tenir una forta educació religiosa 
i va aprendre idiomes, dibuix, pintura i 
música. Va ésser bibliotecària de l’Obra 
de Buenas Lecturas, a partir de la qual 
va fundar l’Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular de la Dona, l’any 1909, enfocat 
a l’educació i la promoció de la dona des 
del catalanisme i el catolicisme social. El 
fet d’estar casada amb Narcís Verdaguer 
i Callís, des del 1893, la va portar a conèi-
xer Francesc Cambó, amb el qual va man-
tenir una profunda amistat i una relació 
epistolar al llarg de tota la vida.
Amb la proclamació de la República es 
va implicar en la vida política participant 
en les campanyes a favor del vot femení 
(1931), fent-se càrrec de l’organització 
femenina de la Lliga Regionalista (1932) i 
sent una de les primeres dones que es va 

presentar com a candidata en unes elec-
cions, les municipals del 1934, malgrat 
que no va sortir elegida. Entre el 1935 i el 
1936 va tirar endavant la revista Claror, 
portaveu del reformisme feminista pro-
pugnat per l’Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular de la Dona.
Amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, 
es va refugiar a Suïssa, on va restar 
durant tot el conflicte, i no va retornar a 
Barcelona fins al 1941. Des d’aleshores 
i fins a la seva mort es va desvincular de 
l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 
la Dona —que fou cedit a la Diputació de 
Barcelona en absència seva i transformat 
en un centre de la Falange Española— i 
va centrar les seves activitats en la par-
ticipació en esdeveniments culturals i 
religiosos de caràcter catalanista i aliens 
al nou règim franquista. Va desenvolupar 
una gran amistat amb l’abat Escarré, amb 
el qual va col·laborar en diversos esdeve-
niments a Montserrat. 

FRANCESCA BONNEMAISON I FARRIOLS (1872-1949)

Masclisme: Actitud de prepotència dels homes respecte de les dones.2

Hembrisme: Actitud de domini, repressió o prepotència de les dones respecte dels homes, o bé a la discriminació favo-
rable a la dona en accions o opinions.3  

Misogínia: Aversió o odi a les dones.4 

Misàndria: Fa referència a l’odi o aversió cap als homes o a la tendència ideològica o psicològica que consisteix a 
menysprear l’home com a sexe i, amb això, tot allò considerat com a masculí. Es considera com la contrapart 
sexista de la misogínia.5

…Perquè no us prenguin el pèl o us intentin confondre aquí us 
deixo algunes diferències entre…

1. Font: DRAE (Diccionario Real Academia Española) 
2.  Font: DRAE

3.  Font: Viquipèdia
  4. DRAE 

  5. Font: Viquipèdia

Com es pot comprovar, l’antònim de masclisme no és feminisme, sinó hembrisme. Així com l’antònim de misogínia també exis-
teix i és misàndria.

Teresa Mollà

Teresa Mollà
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‘Feminidades 
y masculinidades’

Feminidades y masculinidades és un llibre 
innovador i crític, que situa la persona lecto-
ra en el món dels arquetips de gènere, des 
dels anys vint fins a la Transició democràtica 
espanyola. 

Al llarg de les seves pàgines, deu especi-
alistes del món de la literatura, la història, 
el cinema i els estudis culturals exploren la 
feminitat i la masculinitat contemporànies en 
contextos força interessants, diferents i molt 
suggeridors: la bohèmia francesa; el cinema; 
el futbol; els discursos colonials i nacionals; 
el feminisme; el món obrer i els mitjans 
rurals, culturals i polítics... tot un panorama 
d’icones femenines i masculines que qües-
tionen mites i ens retornen una mirada dels 
arquetips de gènere que emergeixen de la 
conformitat o la transgressió. 
Tots els capítols mereixerien una menció, però 
pels temes  que tracten dues de les seves 
autores, Mercedes Arbaiza i Mary Nash, vull 
destacar el capítol cinquè, en el qual ens 

trobem amb el paper de la classe obrera. 
El recorregut que ens fa Mercedes Arbaiza 
desenvolupa la construcció social de tres 
figures femenines: la dona obrera, al segle XIX; 
la mestressa de casa de la primera meitat del 
segle XX, i la dona treballadora. Arbaiza ens 
mostra com la qüestió de la masculinitat i la 
feminitat en relació amb la feina (ser assalariat) 
és un camp de significat central en la construc-
ció de les identitats de classe. Una exposició 
molt il·lustrativa del paper fonamental de la 
dona treballadora de classe obrera.
En el capítol setè, Mary Nash ens presenta 
les propostes i les apostes del moviment 
feminista dels anys setanta, totalment fona-
mentals en un moment històric de transfor-
mació política molt important: la Transició. 
Es desmantellava la dictadura franquista i es 
passava a un marc de democràcia, i les femi-
nistes d’aquest país van posar en marxa un 
moviment social de gran transcendència que 
valorava nous paràmetres d’interpretació i 
significació de drets i de ciutadania.

Autora: Mary Nash
Núm. de pàgines: 304
Alianza Editorial

Raquel de Haro
Responsable de l’Àmbit LGTB de CCOO de Catalunya

Com a curiositat, voldria destacar que 
Nash, en el text, cita Comissions Obreres, 
fent esment de l’informe  presentat en les 
Primeres Jornades de la Dona Treballadora 
de CCOO de Catalunya, celebrades l’any 
1979, que es titulava “Efectes de la crisi 
sobre la dona treballadora”. 

‘ Rastres de sàndal’
Directora: Maria Ripoll

Barcelona 2014. Drama. Durada: 95 minuts
Intèrprets: Nandita Das, Aina Clotet i  Naby Dakhli

Saida Ehlliluch 

Maria Ripoll ha dirigit una pel·lícula que s’ha de 
veure. Amb Rastres de sàndal podem gaudir 
d’una explosió de sentiments gens histriònics, 
delicats, propers i empàtics que ens endin-  
sen en un univers ple d’humanitat i tendresa. 
Comèdia i drama ballen en aquesta proposta 
cinematogràfica amb un equilibri molt atractiu. 
Ripoll ha apostat per fer protagonistes del seu 
últim treball l’Aina Clotet i la Nandita Das. Dues 
bones actrius, per a dos personatges molt 
potents. La interpretació de Clotet ens atrapa 
des del primer moment, natural i propera, 
captiva. Das també convenç, i ho fa destil·lant 
la força maternal d’una germana lluitadora que 
no es rendeix. 

Amb Rastres de sàndal, que cavalca entre l’Ín-
dia i Barcelona, dos universos geogràficament 
allunyats, però que s’apropen a través de la 
universalitat del respecte i l’amor a les perso-
nes, també podem gaudir d’un bon guió, d’una 
fotografia molt cuidada, d’uns bons diàlegs i 
d’aquella agradable sensació que ens deixen 
les pel·lícules senzilles i plenes. 
El llibre homònim de les escriptores Aisha Miró 
i Anna Soler-Pont ha trobat, per passar a la 
gran pantalla, la directora i la guionista més 
adients. 
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L’any 2015 és el de la 4a Acció Internacional del Moviment de 
la Marxa Mundial de Dones (MMD). L’última acció interna-
cional va tenir lloc a la República Democràtica del Congo el 

2010 i va marcar un abans i un després en la història i en la vida de 
totes les dones que hi vam participar. Esperem que aquest any sigui 
igual de representativa i memorable a tots els continents, ja que és 
la primera acció internacional organitzada a escala regional, en lloc 
de mundial, per enfortir el moviment i els vincles feministes a cada 
continent.

A Europa, aquesta acció tindrà una durada de gairebé vuit mesos i 
es desenvoluparà en forma de caravana feminista itinerant. El nostre 
viatge començarà al Kurdistan el 8 de març, i recorrerà Europa d’est 
a oest i de nord a sud. A mitjan setembre passarà per Catalunya per 
acabar a Portugal, el dia 17 d’octubre. Allà tancarem aquesta nova 
aventura amb un esdeveniment internacional.

Marxa 
Mundial 

de Dones 
La caravana anirà a la trobada de dones de base i grups de dones 
que lluiten i resisteixen a les seves ciutats i pobles contra la vio-
lència, l’austeritat, la pobresa, el racisme, el feixisme, la lesbofòbia 
i totes les opressions que fan la vida de les dones més difícil. El 
nostre objectiu és conèixer, documentar, visibilitzar, enfortir i vincu-
lar les lluites de les dones que s’enfronten a opressions similars en 
contextos diferents. 

Volem estar unides i caminar juntes, en solidaritat, per fer retrocedir 
els atacs i les opressions que ens arrabassen els recursos, els drets 
i la dignitat. Juntes podem contribuir a alternatives sostenibles, com-
batent el model misogin i cada vegada més militaritzat dels països 
europeus i del món sencer. Ja fa uns dies, des del grup de joves 
de la MMD, vam llançar una campanya de recaptació de fons a la 
plataforma Verkami per ampliar la participació i l’abast de la carava-
na. Amb els fons que aconseguim, finançarem la vida a la caravana 
itinerant i els esdeveniments a cada parada i contribuirem als viatges 
de les dones sense recursos que vulguin acompanyar-nos durant 
algun temps en el camí. Per això necessitem el vostre suport i la 
vostra col·laboració. Un dels quatre eixos d’acció de la MMD és la 
sobirania alimentària, i la recompensa al Verkami inclourà un saquet 
de llavors tradicionals, que recollirem pel camí amb ajuda de produc-
tors i productores locals. 

Volem ser aquestes llavors de canvi que poden brollar i donar fruits 
en un sistema alternatiu, que posi fi a la càrrega dels bancs, les 
corporacions i el sistema de justícia, tan injust i que pesa de manera 
desigual sobre les espatlles de les dones. Confiem en l’abast, la 
fortalesa i la solidaritat de les nostres xarxes i en el fet que aquest 
somni pugui ser compartit per moltes i moltes dones.

ltres veusa

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA CARAVANA, ENS PODEU SEGUIR A: 

Facebook https://www.facebook.com/caravanafeminista?ref=ts&fref=ts   

Twitter    [@femvan]  

al web de la MMD    http://www.marchemondiale.org/index_html/es  

al blog de la MMD a Catalunya http://marxamundialdedones.blogspot.com.es/

Per últim, us donem l’enllaç de la campanya de recaptació oberta a Verkami. Us agraïm 
la vostra col·laboració i us convidem a difondre-ho per la solidaritat feminista:

http://www.verkami.com/projects/10679-feminist-caravan-2015.



CCOO de Catalunya ens sumen a les denúncies, a les reivindi-
cacions i a les mobilitzacions internacionals del 8 de Març per 
un treball i una vida amb drets, justícia i llibertat per a les dones. 

Denunciem la mentida i la hipocresia dels governs espanyol i català, 
que ens parlen de recuperació econòmica i de creació d’ocupació. 
Dia darrere dia es destrueix ocupació, que, minsament, és substi-
tuïda per llocs de treball precaris: temporals, a temps parcial, amb 
distribució irregular de jornada, baixos salaris i sense drets. 

Denunciem que les condicions d’ocupació estan generant l’aug-
ment de la població ocupada en el llindar de la pobresa, amb un 
impacte més gran en les dones, lluny del que caldria esperar en 
una societat democràtica i en la qual encara persisteixen la bretxa 
salarial i la bretxa en les pensions.

Denunciem les polítiques públiques basades en les retallades i en 
la privatització del sistema públic per atendre les necessitats de la 
població (salut, educació, situacions de dependència, dret a l’habi-
tatge i un llarg etcètera), i que en les dones generen desigualtat, 
discriminació i exclusió social com a ciutadanes i com a treballa-
dores de la sostenibilitat de la vida, les quals veuen com dia a dia 
augmenten les seves càrregues de treball.

Denunciem la falta de polítiques públiques i de pactes socials per fer 
front als drets centrals de les dones, com per exemple el dret a la 
llibertat, al propi cos i a una vida lliure de violència. Els estereotips 
de sexe continuen atacant la societat i les dones. Amb les reivindi-
cacions i les mobilitzacions dels moviments feministes i socials hem 
aconseguit la frenada de la reforma del dret a l’avortament, però la 
llosa de la reforma encara està pendent. La violència masclista en 
l’àmbit de la parella i en el de la feina continua essent una realitat 
silenciada en la nostra societat.

CCOO de Catalunya reivindiquem polítiques públiques i laborals 
que posin fi a la precarietat laboral i que garanteixin condicions de 
treball i de vida amb drets per a totes les dones, especialment per a 
les que pateixen un plus de precarietat: les dones joves i les dones 
migrants.

CCOO de Catalunya manifestem el nostre compromís per acon-
seguir una societat que posi les persones al centre. I per això cal 
plena ocupació amb drets i serveis públics universals i de qualitat 
per garantir les necessitats de les persones.

Exigim que totes les polítiques públiques siguin sensibles a les dife-
rències i a les desigualtats de gènere, i que la negociació col·lectiva 
arribi al conjunt de la població treballadora abordant les necessitats 
de les dones.

Aquest 8 de Març, donem el nostre suport, amb força, a totes les 
propostes que en aquests moments són a l’agenda sindical, políti-
ca, social i econòmica, i molt especialment a:

- Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere efecti-
ves per crear ocupació real, de qualitat i amb drets.

- Accions efectives davant la precarietat laboral, que eradiquin 
la bretxa i la discriminació laboral, i que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats en la promoció de les dones, en la seva formació i 
en la seva carrera professional.

- Impuls de la negociació col·lectiva sectorial i d’empresa, dels 
plans d’igualtat i de les mesures com els protocols d’assetjament 
sexual i per raó de sexe per fer front a les desigualtats de les 
dones en les feines remunerades.

- Garantia dels drets d’igualtat en sectors feminitzats amb segre-
gació horitzontal.

- Aprovació i desenvolupament de la ILP de la renda bàsica de 
ciutadania i de la ILP d’habitatge contra els desnonaments i la 
pobresa energètica.

- Desenvolupament amb recursos de la Llei 5/2008, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, i aprovació i desen-
volupament del Pacte nacional contra la violència a les dones.

- Garantia dels drets sexuals i reproductius, del dret al propis cos 
i del dret a l’avortament lliure i gratuït. Recordem al Parlament 
la seva resolució de desenvolupar a Catalunya els mitjans per 
aconseguir-ho.

- I, finalment, en un any amb convocatòria d’eleccions munici-
pals, autonòmiques i estatals, cal recordar als diversos partits 
que les polítiques han de donar resposta a les desigualtats soci-
als i de gènere, i que sense la participació de les dones no hi ha 
democràcia.

Reclamem també acció i per això us convoquem a participar activament a les convocatòries de CCOO de Catalunya i a les  
unitàries del moviment feminista:

 8 de març, a les 12 hores, a la plaça de la Universitat, de Barcelona, manifestació unitària. 
 9 de març, a les 9.30 hores, a la seu de Via Laietana, de Barcelona, jornada d’acció central de   
 CCOO de Catalunya www.ccoo.cat/dones/8marc2015. 
 
Podeu consultar els actes convocats per les federacions i els territoris de CCOO de Catalunya a www.ccoo.cat/dones/8marc2015.

#TreballVidaDrets  
#8MTreballVidaDrets 

Facebook: Dones de CCOO de Catalunya
Twitt er: @DonesCCOOCat


