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A la pregunta de si la crisi econòmica és també una crisi d’igualtat, 
Silvia Federici, en una entrevista recent,1 responia de manera con-
tundent: sí. Federici també apunta la idea que el treball assalariat, tal 
com es pensava des del feminisme dels 70, ha deixat de ser l’únic 
factor d’alliberament de les dones, i passa a ser un factor més que 
cal relacionar amb multiplicitat de factors per veure en quines condi-
cions estem treballant les dones, amb salari o sense. 

Des de l’any 2008 la destrucció d’ocupació ha estat una realitat, i el 
seu impacte més gran el pateixen les dones. Tot i que la tendència 
dels darrers mesos marca un lleuger augment de l’ocupació, aques-
ta és de pitjor qualitat, amb jornades cada vegada més irregulars, 
amb salaris baixos i amb una ampla bretxa, amb una alta taxa d’inac-
tivitat, amb contractes a temps parcial i temporals, i amb un atur que, 
a diferència del masculí, augmenta en comptes de minvar.

Les retallades del sector públic tenen un triple impacte per a les 
dones: com a cuidadores, per la manca de serveis i de recursos per 
a la dependència; com a treballadores, per la gran feminització del 
sector que perd més ocupació, el públic, i també com a ciutadanes. 
Som el 50% d’una població que no deixa de patir la involució en 
drets socials i polítics. Una població amb greus obstacles al davant 
que impossibiliten la garantia per a la igualtat o per avançar per 
assolir-la plenament. 

Tal com hem analitzat a l’Informe del 8 de Març,2 fenòmens com 
la doble presència, la divisió sexual del treball de cura i la major 
dedicació del temps de vida a les tasques de sostenibilitat de la vida 
tenen un impacte directe en la salut de les dones. De les dades de 
l’Enquesta de salut de Catalunya es desprèn que aquesta situació de 
precarietat laboral i social, de desigualtats, de retallades i de priva-
titzacions en el sistema sanitari està suposant desigualtat i exclusió 
social. Amb un impacte d’edat i de gènere notables i un creixement 
de les malalties que afecten de manera especial i específica la pobla-
ció en situació d’especial vulnerabilitat: dones joves, dones pobres, 
dones grans, dones amb diversitat funcional, dones migrants, dones 
soles i amb càrregues familiars.

Cal un canvi de 180 graus, i CCOO així ho exigeix en un any marcat 
per diferents conteses electorals que, entre altres coses, donaran 
pas a un nou escenari. Ara la ciutadania pot apropiar-se del protago-
nisme, més enllà del d’exercir el seu vot cada quatre anys. Ara és 

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

ditoriale

fonamental que tinguem presència en tots els processos de canvi, 
perquè sense igualtat no hi ha democràcia. 

Les dones volem exercir els nostres drets i assolir la plena ciutada-
nia com a subjectes en tots els processos de decisió. Les dones 
volem participar en el disseny d’un nou model de relacions socials 
i de gènere que no parteixi de la falsa universalitat androcèntrica i, 
evidentment, que no es fonamenti en la desigualtat, la discriminació 
o la violència masclista. 

Les dones de CCOO hi estem participant activament, des del nostre 
dia a dia, als centres de treball, i fent un esforç immesurable per 
poder tenir més delegades i fer, així, un sindicat més fort i més útil.

Les dones de CCOO també participem activament en tot el procés 
de l’Assemblea sindical oberta. Estem convençudes que tenyir 
de lila la nostra organització i contribuir al debat amb llibertat pot 
donar com a resultat una organització més moderna, més útil i més 
preparada. Una organització necessària per afrontar un futur que no 
podem imaginar sense les dones. Volem i lluitem per un present i un 
futur en els qual tinguem el lloc que ens correspon. Volem un sindi-
cat i una societat que tingui en compte les necessitats i els desitjos 
de totes les dones. 
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Carme Borrell
“Les dones, malgrat tenir una esperança de 
vida més llarga, viuen amb pitjor salut”

Sabem que ets una experta en l’es-
tudi de la desigualtat en salut. Quin 
pes, en aquestes desigualtats, hi té 
el fet de ser dona?
Les desigualtats socials en salut són aque-
lles diferències en salut sistemàtiques, pro-
duïdes socialment i injustes. 
L’estructura social inclou els diferents eixos 
de desigualtat que determinen jerarquies 

ntrevistae

Carme Borrell 
és metgessa 
especialista en 
medicina familiar. 
Professora i 
investigadora en 
salut pública, és un 
referent en l’estudi 
de les desigualtats 
socials en la 
salut. En aquesta 
entrevista li volem 
preguntar com 
afecten aquestes 
desigualtats en 
l’aspecte de gènere.

de poder en la societat com són la classe 
social, el gènere, l’edat, l’ètnia o la raça i 
el territori. Aquests eixos determinen les 
oportunitats de tenir una bona salut i posen 
en evidència l’existència de desigualtats en 
salut a causa del poder, el prestigi i l’accés 
als recursos. Solen sortir-ne més benefici-
ades les persones de classes socials pri-
vilegiades, els homes, les persones d’edat 
adulta, les de raça blanca i les originàries 
d’àrees geogràfiques més riques.
Per tant, en la nostra societat, els deter-
minants socials difereixen entre dones i 
homes: les dones tenen menys poder, fan 
feines diferents, tenen cura de les persones 
dependents, tenen feines menys remunera-
des, etc. La diferent socialització que reben 
les dones, respecte als homes, contribueix 
a l’existència de les desigualtats de gène-
re. I, evidentment, aquestes desigualtats 
repercuteixen en la salut de les dones, que 
malgrat tenir una esperança de vida més 
llarga, viuen amb pitjor salut.
 
Creus que hi ha prou ciència per fer 
emergir aquesta o aquestes proble-
màtiques?
En l’àmbit de les revistes de salut s’han 
documentat biaixos de gènere en la produc-
ció i la difusió del coneixement. Un exemple 
del primer biaix és la menor presència de 
dones com a participants en els assajos clí-
nics de malalties cardiovasculars o de càn-
cer. És bastant freqüent que els resultats 
obtinguts en els homes siguin extrapolats a 
les dones. Quant als biaixos en la difusió del 
coneixement, tenim l’exemple dels estudis 
que han mostrat els efectes adversos de 
les teràpies hormonals substitutives, ja que 
tot i l’evidència existent, la incorporació de 
les recomanacions per canviar la pràctica 
clínica ha estat molt lenta.
Malgrat que cada vegada hi ha més estudis 
que posen en evidència les desigualtats 
de gènere en salut, cal aprofundir en les 
causes d’aquestes desigualtats i en les 
polítiques que s’han de portar a terme per 
reduir-les.

Quines polítiques serien les adients 
per eliminar-les? 
— L’equitat de gènere en la representació 
política. Un exemple de polítiques per aug-
mentar la participació política de la dona Entrevista feta per Carme Catalán i Neus Moreno

inclou la representació proporcional i les 
quotes per assolir una major paritat en els 
càrrecs polítics. Les polítiques destinades 
a desenvolupar els moviments socials que 
defensen els interessos de les dones també 
són importants.
— Les polítiques d’ocupació i d’igualtat 
d’ingressos. La regulació del mercat de tre-
ball és important per augmentar o disminuir 
les desigualtats de gènere en l’ocupació. 
En molts casos, les polítiques de gènere 
en l’ocupació es basen a proporcionar als 
homes i a les dones el temps i la flexibilitat 
perquè puguin conciliar el treball remune-
rat amb les activitats de la família i de la 
societat civil. Les polítiques també han de 
promoure la igualtat d’accés a llocs de tre-
ball de qualitat, temps de treball flexibles i la 
igualtat d’ingressos.
— Les polítiques familiars. El suport a la 
família és un tema transversal que pot 
incloure polítiques d’ocupació, de trans-
port, d’alimentació, d’educació, etc. Les 
polítiques familiars inclouen regulacions que 
cobreixen, per exemple, el divorci, les pare-
lles del mateix sexe i els drets reproductius 
(per exemple, el control de la natalitat), i les 
polítiques socials que faciliten la cura de les 
persones dependents.
— Les polítiques per promoure l’ús equitatiu 
del temps. Són les polítiques que faciliten 
que les persones puguin compatibilitzar 
les tasques diàries. Es poden plasmar, per 
exemple, en els horaris de treball, de les 
escoles bressol o del comerç.

Com a dona i investigadora, creus 
que estàs al marge d’aquestes desi-
gualtats? 
En la societat patriarcal en què vivim, no 
podem estar al marge de les desigualtats 
de gènere. La majoria de les dones patim 
el sexisme en algun àmbit de la nostra 
vida. Per tant, a mi també em repercuteix 
directament en el meu dia a dia. Així per 
exemple, és habitual que les dones ens sen-
tim menys escoltades i/o menys valorades 
en les nostres tasques. Segurament per 
aquest motiu, la majoria de persones que 
estudien les desigualtats de gènere en salut 
són dones. 



4
Núm. 39 - maig 2015

4444

La taxa d’atur de les dones 
supera la dels homes

nformei

Durant el primer trimestre del 2015 ha 
empitjorat una mica més la situació laboral 
de les dones a Catalunya. Les optimistes 
notícies que ens volen fer empassar els 
governs espanyol i català sobre l’evolució 
de l’ocupació i l’augment de la contractació 
són mentida.

A Catalunya ha disminuït la taxa d’activitat 
(dones 57% i homes 67,8%) i la taxa d’ocu-
pació (dones 45,5% i homes 54,3%) tant 
en homes com en dones, tot i que sempre 
són menors les taxes d’activitat i d’ocupació 
entre les dones. 

Ha incrementat la taxa d’atur i, per primera 
vegada des dels inicis de la crisi, la taxa 
d’atur de les dones (20,2%) és superior a la 
dels homes (19,9%), i ha incrementat també 
la taxa d’inactivitat.

El 54,5% del total de la població de dones 
de més de 16 anys que viuen a Catalunya 

Per primera vegada des dels inicis de la crisi

Lídia Sandalinas 
Acció de Gènere a l’Empresa 

Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya

El dia 26 d’abril se celebra el Dia de la Visibilitat Lèsbica. CCOO de 
Catalunya va donar suport a les accions que es van fer per reivindi-
car la presència i la lluita del col·lectiu lèsbic i denunciar qualsevol 
tipus de discriminació. Per sensibilitzar i donar-hi visibilitat, l’Àmbit 
LGTB de CCOO, el dia de Sant Jordi, va posar una parada de 
llibres de temàtica LGTB a Barcelona, i també de roses guarnides 
“visiblement lesbianes”. 

CCOO considerem que, enguany, és més necessari que mai 
continuar fent pedagogia davant de fets com el que va succeir el 
passat mes de març a la ciutat de Barcelona, quan el responsable 
d’una cafeteria va reprovar dues dones pel fet que s’estiguessin 
petonejant, i les va instar a abandonar el local. El comportament 
d’aquesta persona, segons la llei contra l’homofòbia, vulnera dos 
articles: l’article 34.3.c, per “portar a terme actes que comportin 
aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones 
per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió 
de gènere” a una persona en un establiment públic; i l’article 26, 
que indica que “el dret d’admissió en un local no pot comportar 
en cap cas discriminació” per l’orientació sexual de les persones. 

CCOO dóna suport a les dones lesbianes que han patit agressions 
per la seva opció sexual, i les animem que prenguin la paraula i 
alcin la veu en els espais públics i privats. CCOO insta l’Admi-
nistració a desenvolupar la llei per garantir els drets de lesbianes, 

Raquel de Haro
Àmbit LGTB de CCOO Catalunya

“Jo també sóc visiblement lesbiana”

http://bit.ly/1J7Ujsc

gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals, i per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, de manera àgil, 
sense demores i amb els recursos 
necessaris, perquè les dones lesbia-
nes puguin exercir els seus drets de 
ciutadania, entre els quals hi ha el de 
poder accedir als sistemes de repro-
ducció assistida de la sanitat pública 
amb caràcter gratuït, i viure les seves 
relacions afectives i sexuals sense 
censura ni en l’esfera privada ni en 
l’espai públic ni en el món laboral. 

Un fals miratge ens pot fer veure 
que aquests tipus de comportaments són residuals, però les 
dades són tossudes, i, el 2014, ens mostren que res més lluny 
de la realitat, ans al contrari, els informes de l’Observatori contra 
l’Homofòbia de Catalunya i les dades de l’Administració constaten 
un preocupant augment de les agressions homòfobes, lesbòfobes 
i transfòbiques arreu del territori. Barcelona és la província de tot 
l’Estat on més delictes d’odi es van registrar, un 40% del total dels 
quals són agressions homòfobes. 

estan aturades o en inactivitat (12 punts per 
sobre de la dels homes). El 18,2% de les 
dones ocupades tenen contracte temporal 
i el 21,8% tenen contracte a temps parcial. 
I si mirem la cobertura de l’atur poc més 
d’una de cada quatre dones en tenen.

Aquestes dades fan que continuem priorit-
zant, i encara amb més força, la necessitat 
de reivindicar i negociar polítiques actives 
d’ocupació amb perspectiva de gènere. La 
lluita contra la precarietat en l’ocupació ens 
obliga a trencar la tendència a la contracta-
ció temporal i a temps parcial, i això implica 
la millora de les condicions de contractació, 
especialment en les dones.

Les expectatives que ens donen conforme 
estem començant a sortir de la situació 
de crisi són falses, si el que està passant 
es produeix a costa de repercutir sobre 
les dones les pitjors condicions: més taxa 
d’atur, més contractació a temps parcial i 

ocupacions amb pitjors salaris (amb llocs de 
treball menys valorats, ocupació de catego-
ries inferiors i pitjors condicions laborals).

És el moment d’incorporar en els convenis 
col·lectius, en les relacions laborals, mesu-
res específiques per combatre aquestes 
desigualtats i discriminacions laborals. Si 
no millorem les condicions de tothom, no 
sortirem mai de la precarietat.

Per fer una anàlisi més detallada sobre la 
situació al mercat laboral, vegeu “Informe 8 
de Març de 2015. Prou precarietat! Treball, 
vida i drets”, de la Secretaria de la Dona i 
Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 
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CCOO, present a la conferència de 
les Nacions Unides

La Secretaria de la Dona i Cohesió Social de 
CCOO de Catalunya ha estat present en la 
conferència de Nacions Unides a Nova York.

BEIJING+20

5

Poc després de la creació de les Nacions 
Unides es va formar la Comissió de la 
Condició Jurídica i Social de la Dona, que 
es va reunir per primera vegada el febrer 
del 1947. Uns anys més tard, el 1979, va 
elaborar la Convenció sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació contra la 
dona (CEDAW), que està considerada una 
de les més importants junt a les declaracions 
de les diverses conferències mundials i una 
de les més significatives per al desenvolupa-
ment d’accions i polítiques a tot el món. El 
seu objectiu principal és fer real el principi 
d’igualtat home-dona i el de no-discriminació 
per raó de sexe o de gènere.

Del 9 al 20 de març d’aquest any 2015, la 
Comissió s’ha reunit de nou a la seu de 
Nacions Unides, a Nova York, per fer balanç 
dels avenços i els obstacles dels anomenats 
Acords de Beijing, signats en el decurs de la 
IV Conferència Mundial del 1995. Els estats 
han firmat una declaració i les ONG hem par-
ticipat en diferents reunions i esdeveniments 
paral·lels així com en el fòrum també paral·lel.

Amb el lema “Beijing+20” ens hem reunit 
més de 5.000 dones per acompanyar aquest 
balanç. La Secretaria de la Dona i Cohesió 
Social de CCOO de Catalunya també hi hem 
participat. 

Hem debatut sobre el futur de les polítiques 
de dones, la necessitat de finançament per 
part dels estats, la importància de l’educació 
per assolir la plena igualtat, les estratègies 
contundents per allunyar les nenes i les 

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

Tot i que sabem que aquesta lluita mai ha tingut un 
camí planer ni és un camí curt, no baixem la guàrdia 
i continuem fent propostes contundents, exigint 
compromisos reals i defensant la vida sense desigualtats i 
sense violències. I ho fem aquí i arreu del món.  

dones del món de la violència masclista i la necessitat òbvia d’enfocar les polítiques de 
dones i d’igualtat des d’un model nou on l’economia posi al centre la sostenibilitat de la 
vida i del medi.

La mateixa directora executiva d’ONU Dones, Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirma que, 
des de la Conferència de Beijing, s’han assolit alguns avenços importants, sobretot pel 
que fa al reconeixement de drets. Però, malauradament, milions de dones al món seguei-
xen fent feines poc remunerades, precàries, sense assistència sanitària bàsica o sense 
accés a l’aigua potable. Mlambo-Ngcuka afirma que a escala mundial només la meitat de 
les dones formen part de la població activa davant del 75% dels homes. També diu que 
en zones en desenvolupament el treball informal arriba a ser el 95% de l’ocupació i no té 
protecció social ni legal. Les mancances de les polítiques socials i econòmiques recauen 
endèmicament sobre les dones i existeix una bretxa salarial molt alta; hi ha precarietat i 
exclusió fins i tot en els països “desenvolupats”.

Però la declaració oficial, davant aquest context hostil per a les dones de tot el món, 
resulta insuficient. I segons la plataforma Beijing+20, formada per ONG feministes, de 
drets humans i ONGD, la declaració no ha comptat amb la participació real de la societat 
civil i les seves aportacions, ja que han estat rebutjades. 

Ara tenim una nova estratègia anomenada “Per un planeta 50-50 el 2030, per a la igualtat 
de gènere”. El seu repte és garantir que la nova agenda, després del 2015, inclogui les 
demandes de les organitzacions de dones i feministes, reconegui expressament els drets 
humans de les dones i que la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona els 
inclogui i els defensi plenament en el seu mandat.
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Reivindicacions principals del 
sistema públic de salut

El sindicat CCOO i el moviment feminista hem defensat el 
model de salut i d’atenció sanitària públic, universal, gratuït i de 
bona qualitat. I hem estat en contra del model mixt que hi ha 
a Catalunya, model suportat per una important franja d’actors 
polítics que promou la gestió privada dels centres amb l’excusa 
que això comporta una millor qualitat de l’atenció. 

Actualment, la realitat ens ha con-
firmat que la manca de control dels 
centres de gestió privats ha afa-
vorit importants nivells de corrup-
ció. El Govern de CiU, en lloc de 
reconèixer les greus dificultats del 
model sanitari actual i mirar de can-
viar-lo per eradicar-ne la corrupció 
i el clientelisme, està fent passos 
urgents per acabar de privatitzar el 
model públic. I ho fa tant amb els 
models de gestió com amb altres 
actuacions que dualitzen el siste-
ma públic i resten recursos públics 
per donar-los als centres privats. 
El sistema, a més, ja no és univer-
sal, gràcies als decrets de Govern 
del PP, i tot i que a Catalunya s’hi 
ha millorat l’accés encara hi ha 
persones excloses. 

El sindicat, des de diversos moviments i organitzacions feminis-
tes com la Xarxa de dones per la salut, ens hem incorporat a la 
Marea Blanca catalana. Un moviment que lluita per un sistema 
català de salut completament públic, basat en el fet de potenciar 
la salut actuant sobre els determinants socials, entre ells els 
de gènere, donant més pes a l’atenció primària i millorant els 
mecanismes de control. Tot i així, cal fer un important treball per 
arribar a canviar la ideologia dominant que continua creient més 
en l’atenció privada. Per això, la Xarxa de dones per la salut vam 
organitzar un acte en el qual, des de diverses organitzacions, 
parlàvem de per què les dones volem un sistema 100% públic i 
quines premisses exigim perquè respongui als interessos i a les 
necessitats de la població en general i de les dones en particular. 

Podeu veure les ponències a:

http://bit.ly/1QeIHm1

Les dones i 
el sistema de 

salut i atenció 
sanitària

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

Conferència 
internacional: 
dones, salut i 

treball

http://bit.ly/1JYx3fk

El passat més de març, l’ETUI (Institut Sindical Europeu, de la 
Confederació Sindical Europea) i ISTAS (Institut Sindical de 
Treball, Ambient i Salut, de CCOO) van ser els encarregats 
d’organitzar la conferència internacional sobre dones, salut i 
treball, en la qual vam aplegar coneixement sindical, acadèmic i 
de recerca sobre desigualtats en la salut i la divisió del treball; 
i sobre l’exposició a productes químics (pesticides, nanomate-
rials…), riscos ergonòmics, organització del treball i interacció 
amb la vida familiar i personal, dissenys de roba de protecció, 
equips de protecció individual, eines, maquinària no pensada per 
a dones i l’envelliment i els efectes a llarg termini del treball per 
a les dones.

La combinació de sabers i coneixements ens va permetre fer una 
bona descripció de la situació actual i la persistència de les desi-
gualtats en els usos dels temps de treball, l’exposició a riscos 
químics, ergonòmics i de seguretat, la incidència del càncer pro-
fessional i les malalties mentals, així com de quina manera s’han 
de veure aquestes diferències. Vam concloure que la segregació 
del treball (encara tan arrelada) consolida la forma d’exposició i 
d’emmalaltir d’homes i dones i que les polítiques preventives no 
ho solen tenir en compte. 

Tot el material i els vídeos de les sessions estan disponibles a:

Loly Fernández Carou
Responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya

La conclusió de la conferència és clara: el gènere i el treball 
remunerat determinen la salut, per tant la salut laboral i el gènere 
són aspectes que s’han d’integrar de manera transversal a les 
empreses, perquè parlar d’igualtat, en el treball i en la salut, no 
només és un tema que la llei reconeix, sinó que ha de ser realitat 
a les empreses. L’acció sindical i la negociació col·lectiva són les 
eines per garantir-ho.

Ac
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Al Partit Popular, li molesta la democràcia. Li molesta als carrers, a l’empresa i als 
nostres cossos. Patim un govern integrista, masclista i paternalista que s’ha proposat 
eliminar els drets més bàsics. Un dels que han intentat esborrar ha estat el dret a l’avor-
tament. Intentat, que no aconseguit, perquè el moviment feminista ha impedit la reforma 
fent caure la proposta de llei i el mateix ministre. 

Però no tot podien ser bones notícies. Els populars segueixen estant en deute amb 
el moviment “provida”, un moviment que els va ajudar a arribar al Govern demanant 
l’eliminació de la llei de l’avortament, i els han fallat. 

Amb totes les dones no han pogut, però fent un miserable gir electoralista, ara ataquen 
el dret a decidir sobre el propi cos de les noies de 16 i 17 anys. La Proposició de llei 
exigeix el consentiment exprés dels representants legals per a totes les joves de 16 i 
17 anys que volen interrompre un embaràs no desitjat i, en cas de conflicte, la decisió 
última estaria en mans d’un jutge.

Una pot pensar que són menors, que és normal que els seus pares n’hagin d’estar al 
cas i decidir què caldria fer. Són els seus progenitors, un procés d’avortament és dur, 
els caldrà suport de qui més les estima i la maduresa necessària a l’hora de decidir. 
Clar, i la immensa majoria així ho faran. No és un procés gens fàcil i la majoria de noies 
estaran acompanyades pels seus progenitors.

Però, i les que no els ho volen explicar als pares o que ho volen decidir soles? Les que 
no ho volen explicar haurien de tenir el dret a decidir si volen ser mares o no, exacta-
ment igual que qualsevol dona. Els hi va el cos i la vida. Una noia de 16 o 17 anys pot 
treballar, tenir responsabilitats penals, tenir fills, però decidir no tenir-los, no?

Les que    
NO      

ho volen

Aina Vidal
Coordinadora nacional d’Acció Jove-Joves

 de CCOO Catalunya

Les que no ho volen explicar o que avorten 
sense el consentiment patern suposen un per-
centatge ínfim, petitíssim. Les dades mostren 
que del total de joves de 16 i 17 anys que 
interrompen el seu embaràs només un 12,28% 
ho fan sense comunicar-ho als seus pares, 
percentatge que suposa tan sols un 0,44% del 
total de dones.

Les que no ho volen explicar o que decideixen 
tirar endavant sense el consentiment patern 
probablement tenen bons motius per fer-ho 
així. No totes les famílies s’estimen o estan 
igual d’avingudes. Les noies que es troben en 
aquesta situació probablement tenen altres 
problemes de comunicació més greus que el 
de no voler compartir l’embaràs o la voluntat 
d’interrompre’l. Són noies que probablement 
reben o rebrien fortes pressions per tenir la 
criatura contra la seva voluntat. 

Les que no ho volen explicar potser han estat 
víctimes d’una violació. Cal saber que un per-
centatge important de les violacions a menors 
són comeses per membres de la mateixa famí-
lia. Si ja es difícil explicar als pares un embaràs 
no desitjat, sumar-hi explicar que el violador és,  
per exemple, el teu germà o el teu propi pare… 

Demanar el permís dels pares només protegeix 
la voluntat dels pares, no la de la noia, que és 
qui necessita la protecció. Suposa una modi-
ficació que si bé quantitativament és ridícula, 
perquè només afectaria un 0,44%, qualitati-
vament és desastrosa. Afecta les dones més 
vulnerables. 

Sembla que llei a llei, reforma rere reforma 
ens inculquen que una dona no pot escollir i 
que on millor pot estar és a casa cuidant dels 
fills. I cal dir que se’n surten, perquè tots els 
estudis mostren com el masclisme creix entre 
la gent jove.

Seguirem lluitant per revertir la situació: l’edat 
o el gènere no poden ser una excusa per limitar 
el dret a decidir sobre el propi cos! 
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Moment de la signatura

Amb el I Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Barcelona, que va néixer el març del 2011, ja es va adquirir un compromís de donar resposta a 
l’obligació legal fixada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Atès que el I Pla d’igualtat tenia una vigència de dos anys (2011-2013), des de CCOO hem treballat amb intensitat per donar continuïtat 
a aquest compromís, avaluant els resultats del primer pla i traient-ne reflexions per poder elaborar el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes (2015-2019) de l’Ajuntament de Barcelona.

Ha estat una feina molt laboriosa en la qual ha estat cabdal la contribució i la implicació de les delegades de la Secció Sindical de l’Ajun-
tament de Barcelona, que, treballant amb les responsables de Recursos Humans de l’Ajuntament, han demanat i exigit dades importants 
per a nosaltres, sense les quals hauria estat impossible fer una anàlisi. A més, s’han encarregat d’argumentar que sense aquestes dades 
CCOO no signaria cap pla d’igualtat.

Maria Rosa Tomás Murcia 
Secretària general i responsable d’Igualtat de la Secció 

Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona

II PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

No baixem la guàrdia

A Ficosa Electrònics, les afiliades de CCOO han fet un pas 
endavant. El passat 21 d’abril, CCOO va ser la llista més votada. 
Volem destacar que de les 6 persones escollides, quatre són 
dones. Dones valentes i compromeses que, un cop vençut el 
respecte a la nova responsabilitat i el dubte sobre les seves 
capacitats, ja s’estan formant com a delegades. Sabem que 
faran una molt bona feina. Així que: gràcies companyes i feli-
citats a tots sis!  

Les eleccions sindicals són l’oportunitat que tenim 
les dones de poder participar en la negociació de 
les nostres condicions de treball i avançar i millo-

rar en matèria d’igualtat entre dones i homes a la feina 
i a tot arreu. 

Presenta’t a les eleccions sindicals 
amb CCOO!

El resultat de tot això ha estat la transformació del grup de treball en 
la Comissió Tècnica del II Pla d’igualtat, amb potestat per a la presa 
de decisions destinades a l’impuls d’una igualtat real en la plantilla 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Un cop signat i aprovat el II Pla d’igualtat, per acord de la totalitat 
del Ple municipal, el 27 de març del 2015, la nostra feina des de 
CCOO és continuar treballant perquè aquest II Pla d’igualtat es porti 
a terme, des de la primera pàgina fins a l’última.

No baixem la guàrdia en la lluita per la igualtat entre dones i homes, 
i continuem amb il·lusió i amb ganes de seguir lluitant dia a dia. 

m 
e
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Commemoració del 8 de Març

ui som,
 què femQ

Més de 100 persones van assistir a la jor-
nada organitzada per les federacions d’In-
dústria i Agroalimentària. La bretxa salarial 
i la necessitat que tenim les dones d’estar 
representades i de lluitar per la igualtat 
material i real en tots els àmbits van centrar 
l’acte. La presència de la Raquel Serrano va 
convidar a una gran participació. 

Barcelona va posar tres accents aquest 
8 de Març: treball, vida i drets, i un 

crit: “Prou precarietat!”. Després de la 
jornada celebrada a Via Laietana, amb 

una àmplia participació, dones i homes 
de CCOO vam omplir de lila el portal de 

Foment.

Al Vallès Occidental - 
Catalunya Central, més de 200 
persones van participar en el 
19è sopar solidari, commemo-
ratiu i reivindicatiu del 8 de 
Març. Enguany vam destacar 
el valor i les aportacions de 
les dones en els 50 anys de 
CCOO de Catalunya.

A Tarragona i Reus, jornades, mani-
festacions, documentals i lectures del 
manifest per dir “Prou precarietat”, “És 
el meu cos, jo decideixo” i “Cada dia és 
8 de Març”. 

Els propers dies 9 i 10 de juliol del 2015 
tindrà lloc l’Escola d’Estiu de CCOO de 
Catalunya. Serà el Casal Pere Quart, de 
Sabadell, el que acollirà aquesta vint-i-
quatrena edició, en la qual us convidarem 
a reflexionar i a debatre al voltant dels 
reptes i les propostes del sindicat davant 
les noves realitats. 
Com en edicions anteriors, la perspectiva 
de gènere serà un dels eixos orientadors 
del treball que farem en les diverses 

sessions que estem programant. En breu us farem arribar el 
programa detallat i obrirem el procés d’inscripcions.
Aquest 2015 l’Escola d’Estiu tornarà a ser l’escenari on tindrà 
lloc el lliurament del Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista 
en l’àmbit laboral, en la seva sisena edició. Esperem poder 
compartir amb totes i tots vosaltres el treball i l’alegria dels 
moments que viurem en l’edició d’enguany. 

La Secretaria de la Dona de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central va rebre el pri-
mer Premi Terrassa per a la Igualtat de Gènere, 
que atorga l’Ajuntament de Terrassa. El premi 
ha estat en reconeixement a la feina de totes les 
companyes que han fet d’aquesta organització un 
sindicat d’homes i dones. Maribel Ayné va recollir 
el premi en representació de la Secretaria. 

El Premi Aurora Gómez, a 
l’Escola d’Estiu 
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Cada 18 de febrer se celebra la Jornada 
Mundial de Solidaritat amb les Dones 
Sahrauís. En aquesta jornada, convocada 
per la Marxa Mundial de les Dones (MMD), 
la Secretaria de la Dona de CCOO participa 
tant en la compartició dels objectius com en 
les diferents activitats organitzades. 
El 18 de febrer es commemora la mort de la 
infermera Chaiaa, que estava embarassada 
quan va ser assassinada per un bombar-
deig de les forces d’ocupació marroquina 
el 1976. En el moment de l’atac, Chaiaa 
assistia els ferits que fugien de l’ocupació 
del Sàhara Occidental per part del Marroc. 
Aquest any davant de les demandes de la 
Unió Nacional de Dones Sahrauís (UNDS), 
organització referent en la República Àrab 
Sahrauí Democràtica (RASD), i de la MMD, 
el sindicat, a través de la Secretaria General 
de CCOO, va enviar una carta al secre-
tari general de les Nacions Unides. En la 
carta s’exposa, entre altres reflexions, que 
“possiblement la lluita més silenciosa de 
les dones sahrauís és la del manteniment 

Solidariat 
amb les dones 
sahrauís

Plataforma Unitària 
contra les Violències 

de Gènere

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

Teresa Vidal Creus
Secretària de la Dona – Federació Agroalimentària

Com cada any, ja podem anunciar que 
el proper Fòrum contra les Violències de 
Gènere, que ja serà l’onzè, se celebrarà els 
dies 12, 13 i 14 del proper mes de novem-
bre a l’Espai Francesca Bonnemaison. 

La Plataforma segueix lluitant per l’eradica-
ció de la violència contra les dones i per una 
societat més lliure i igualitària, com queda 
demostrat en aquests 10 anys de Fòrum i 
moltes altres activitats.

Com cada any, debatrem sobre les dife-
rents maneres de transformar la societat 
patriarcal i repressiva amb les dones, i així 
com sobre com desmuntar les creences tra-
dicionals sobre aquelles conductes que són 
o no són violència. Perquè res justifica la 
violència, no podem permetre aquest tipus 
de tolerància per qüestions tan ancestrals 
com “és un model social”.

de les creences religioses en l’àmbit pri-
vat, després d’anys de pressió islamista. 
L’aconfessionalitat de la RASD és fona-
mental per a la construcció d’una societat 
democràtica on dones i homes siguin iguals 
en drets i en l’accés als béns i recursos”. 
Mentrestant, el Govern del Marroc porta a 
terme una persecució sistemàtica —amb 
més de 500 persones desaparegudes i 
més de 70 persones empresonades— i és 
responsable de la construcció d’un mur que 
divideix les famílies i el territori. Es controla, 
així, l’accés als recursos naturals de la regió. 
“Per això, CCOO de Catalunya demanem 
que aquesta jornada serveixi a la comunitat 
internacional per reflexionar i prendre part 
més activament i fermament en la defensa 
dels drets del poble sahrauí i, especialment, 
de les seves dones, donant suport a les 
demandes fonamentals del poble sahrauí”. 

Per això, és tan importat l’assistència de la 
joventut, les famílies, el teixit associatiu, els 
professionals de la salut, de l’educació, de 
la formació, del món jurídic i de la seguretat, 
és a dir, de tot el conjunt de la societat. 

No hi pot faltar el recordatori:
El tercer dilluns de cada mes organitzarem la 
concentració a la plaça de Sant Jaume, a les 
20 h, per recordar les dones assassinades a 
mans dels homes masclistes.

Cada cop que hi ha una dona assassinada, 
es fa un minut de silenci a la porta del sindi-
cat, a Via Laietana, 16 (Barcelona).

Prou violència contra les dones!
Prou agressions contra les dones! 

PROU!
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Doble o triple presència en lo jornada laboral: 
La doble presència es defineix quan recau sobre una mateixa persona (dona, 
habitualment) la necessitat de respondre a les demandes de l’espai de treball 
domèstic i de l’espai de treball assalariat. La triple jornada apareix quan, a més, 
s’hi afegeix el treball de cura de persones grans, menors o dependents.
CONSEQÜÈNCIES: la doble presència com a risc per a la salut està deter-
minada per l’augment de les càrregues de treball, així com per la dificultat per 
respondre a les demandes del treball assalariat i del domèstic quan apareixen 
de manera simultània. També s’ha demostrat que quan es combina la doble 
presència i la realització de treballs amb elevada tensió, els efectes sobre la 
salut poden ser majors.

lossarig

ones amb compromísd
Va néixer a Vila-Seca el 1853. 
És especialment coneguda 
per ser la primera dona a 
l’Estat espanyol que es 
va matricular en estu-
dis de medicina i que, 
per tant, a accedir a 
les aules universitàries. 
Aquest fet és insòlit per 
a una dona al segle XIX.
El 1872 ingressa a la 
Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona 
després d’haver finalitzat 
els seus estudis de batxillerat. 
Part de la seva família va seguir el 
seu camí i també es van matricular en 
la carrera de medicina. La seva acolli-
da a les aules va ser des d’un principi 
ben acceptada. Sis anys més tard, el 
1878, va finalitzar el primer cicle de 
la carrera i va demanar examinar-se 
del grau de llicenciatura, però pel fet 
de ser dona i cursar estudis de grau 
superior va causar un gran enrenou 

i la burocràcia va aturar 
durant tres anys el pro-

cés. Finalment, el 19 
de juny del 1882 va 
obtenir el permís i 
el 25 d’octubre es 
va examinar i va 
obtenir en aquesta 
prova la qualificació 
d’excel·lent. 
Tanmateix, les diver-

ses dificultats buro-
cràtiques amb què es 

va trobar tota la seva 
vida van desanimar-la i va 

decidir dedicar-se a l’ense-
nyament. En un principi ho va fer a 
Vilanova i la Geltrú, i anys més tard es 
va traslladar a Menorca, concretament 
a Maó, on va ser mestra de la primera 
escola pública de nenes d’aquesta 
ciutat. 
Va ser a Maó on el 4 de desembre del 
1905 va morir a causa d’una patologia 
cardíaca, amb 52 anys. 

MARIA ELENA MASERAS RIBERA  (1853-1905)

Disruptors endocrins: 
Són substàncies químiques que estan presents en molts productes i que s’utilit-
zen en treballs feminitzats (neteges d’edificis, perfumeria, calçat, tèxtil, etc.) i a 
les tasques de la llar, capaços d’alterar el sistema hormonal i ocasionar diferents 
danys sobre la salut de les dones i els homes i, de manera especial, a les seves 
filles i fills per exposició durant l’embaràs i la lactància.

…perquè la feina no s’emporti la nostra salut ni la dels 
nostres descendents…

Teresa Mollà

Alerta Feminista som un grup d’activistes femi-
nistes amb ganes d’incidir en les transformaci-
ons polítiques que hem impulsat aquesta inicia-
tiva per fer visible la indispensable incorporació 
dels feminismes en qualsevol projecte que pre-
tengui aprofundir i assumir la radicalitat demo-
cràtica. Enmig de la triple crisi socioeconòmica, 
democràtica i nacional, volem que l’Alerta sigui 
un possible altaveu dels feminismes radicals 
per avisar que sense propostes clares de 
trencament amb el patriarcat no hi haurà canvis 
reals. El patriarcat envaeix tots els espais de 
les nostres vides, i la discriminació contra les 
dones es troba en tots els àmbits de l’esfera 
pública i privada. Cal que l’eradiquem d’arrel 
per transformar de debò la societat, i el moment 
social i polític que vivim així ho demana.

Això no ho canviarem afegint petites frases 
al final dels discursos o dels programes. Cal 
una transformació política, econòmica i social 
radical que canviï les relacions de poder entre 
les persones, els conceptes d’economia i de 
treball, que posi la vida i el seu sosteniment al 
centre, que faci visibles els treballs de cura que 
tradicionalment hem fet les dones, i que faci 
inqüestionable la llibertat de decidir sobre els 
nostres cossos.

Amb aquesta voluntat hem elaborat un text 
i construït un blog per recollir signatures de 
suport al manifest de l’Alerta Feminista: 

https://alertafeminista.wordpress.com/
Actualment aquesta Alerta la signen més de 
600 persones, i esperem aconseguir-ne moltes 
més. La presentació pública de l’Alerta es va 
fer el 25 d’abril a Barcelona, a la plaça del Pou 
de la Figuera (Forat de la Vergonya), on es van 
fer visibles veus feministes que, des de la diver-
sitat de cada lluita, vam cridar que “ESTEM 
EN ALERTA” per tot allò que ens afecta com 
a dones i com a societat, i on volem que la 
perspectiva feminista sigui transversal. D’ara 
endavant, estem preparant noves propostes de 
treball per seguir amb la iniciativa i que s’esten-
gui tot el possible. 

Esperem que contribueixi a fer visibles els femi-
nismes com a generadors de transformacions 
democràtiques profundes, i que sigui una eina 
de treball per a tots els moviments socials i 
plataformes polítiques. 

ltres veusa

Estem en 
Alerta!  

Teresa Mollà
Agent d’Igualtat. Formadora en temes de gènere

http://teresamolla.wordpress.net
tmolla@telefonica.net
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‘Con voz propia’

Con voz propia. La economía feminista 
como apuesta teórica y política, editat per 
Viento Sur, és un llibre que recull textos 
de Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, 
Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto, Paloma 
de Villota, Lina Gálvez i Yayo Herrero. I com 
diu la mateixa presentació és una mirada 
pròpia, des de l’economia feminista, als 
treballs, l’ocupació, la cura, la fiscalitat, els 
indicadors, els pressupostos… 
Els deu articles que conformen el llibre estan 
redactats amb una dinàmica d’anàlisi de la 
realitat, de visió de les desigualtats de gène-
re i de proposta feminista.

Les mateixes autores defineixen que “l’eco-
nomia feminista té com a objectiu sortir dels 
estrets marges d’un paradigma dominant, el 
neoclàssic, amb pressupostos que impos-
sibiliten, a la pràctica, donar resposta a les 
necessitats fonamentals de les persones”, 
de manera que l’economia feminista, i dins 
de la seva diversitat de parers, ens proposa 
una mirada i una proposta transformadora de 
la societat, i posa en el centre les persones i 
les seves necessitats.
No us el perdeu! 

Autora: Cristina Carrasco
Núm. de pàgines: 256
Editorial: Viento Sur

Neus Moreno
Secretaria de la Dona CCOO Catalunyay

‘ Pride’
Director: Matthew Warchus

Gran Bretaña; comèdia dramàtica
Intèrprets: Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine

Pride és d’aquelles pel·lícules que no 
et deixen indiferent i que tornaries a veure. 
Matthew Warchus, el director teatral, porta a la 
gran pantalla el seu segon llargmetratge. Pride 
(Orgull) és una obra coral, combativa, divertida 
i emotiva que relata els fets succeïts entre els 
estius del 1984 i el 1985 al Regne Unit. 

Davant la pèrdua de drets laborals, les bai-
xades de salaris i el sotmetiment imposat 
per la conservadora Margaret  Thatcher, el 
Sindicat Nacional de Miners (NUM) convo-
ca una vaga indefinida. Un petit grup de gais 
i lesbianes de Londres, també perseguits i 
exclosos, decideixen afegir-s’hi per recaptar 
fons a favor de la població minera. I, així, 
neix a Londres el grup LGSM (Lesbianes i 
Gais donen Suport als Miners). La solidari-
tat i el respecte s’uneixen en aquesta lluita 
conjunta pels drets dels dos col·lectius. 

ARRENQUEN LES JORNADES FEMINISTES DEL 2016!
La primera acció d’adherir-t’hi i donar-hi suport, la pots fer des de: http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/adhereix-te/

I tota la informació, la pots trobar a: http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/

Amb Pride també es gaudeix d’una molt 
encertada banda sonora i d’una fotografia 
brillant, però sobretot del seu repartiment. 
Actors i actrius —principals i secundaris— 
conjuguen a la perfecció les seves interpre-
tacions. Tant les persones joves i liberals 
del col·lectiu de gais i lesbianes com els 
miners i els personatges del món rural ens 
toquen el cor. Tot plegat, un orgull poder 
gaudir d’aquesta suma de lluites actives i de 
reivindicacions com a opció. 

Maribel Ayné
Secretaria de la Dona i Cohesió Social



Commemorem aquest 28 de Maig en un context difícil. Malgrat les proclames 
del Govern no estem sortint de la crisi econòmica capitalista i patriarcal que 
ja fa set anys que dura, crisi que a Europa ha estat especialment forta per als 
països del Sud i que ha servit d’excusa per a la involució de drets. L’atur col-
peja fortament les dones, les treballadores veuen com empitjoren les seves 
condicions de treball. Al mateix temps, han augmentat les desigualtats un 
40% entre la franja de població més rica i la franja més pobra, i això té costos 
per a la salut. Les dones, el jovent i la població emigrant són les persones 
més perjudicades. Hi ha, però, altres situacions de vulnerabilitat: dones que 
pateixen violència masclista, diversitat funcional, diversitat sexual, de gènere, 
d’ètnia, d’origen, de treball… Els serveis públics, en lloc de pal·liar aquestes 
desigualtats, s’han retallat, o bé s’han anul·lat drets, entre ells l’assistència sani-
tària universal, que a Catalunya el Departament només garanteix parcialment. 
S’han vist atacats els drets sexuals i reproductius, s’han debilitat les polítiques 
mediambientals decisives per a la prevenció del càncers. La crisi també ha estat 
l’excusa per endurir les polítiques migratòries i d’acolliment a refugiats de les 
guerres. I també els acords econòmics que Europa ajuda a mantenir quan no 
els promou, i que causen dolor i mort.

Segons l’Enquesta de salut de Catalunya del 2013, el 38,6% de la població 
de totes les edats pateix alguna malaltia o problema de salut crònic. El 12,4% 
de la població de 15 anys i més té risc de patir un trastorn mental. Entre la 
població de 15 anys i més, el 30,0% presenta problemes com el dolor o el 
malestar, i el 19,5%, ansietat i/o depressió. Totes aquestes dades contenen 
un alt component de gènere i de classe social. Si parlem d’embaràs, molt 
sensible a les condicions socials i laborals, continua havent-hi taxes molt altes 
de nadons prematurs i de baix pes. En l’atenció es continua tenint un biaix 
de tractament farmacològic per davant del model de promoció de la salut i 
preventiu, el 63,0% de la població de 15 anys i més i el 30,0% dels menors 
de 0 a 14 anys han consumit algun medicament durant els dos dies anteriors 
a l’entrevista. També remarquem les altes taxes de cesàries a Catalunya, que 
han passat de 22,6% el 1997 a 31,1% el 2013 (l’OMS en recomana entre un 
5% i un 15%). En tot aquest context, el Govern de la Generalitat no ha parat 
d’eliminar recursos públics i de traspassar aquests recursos a les clíniques i 
hospitals privats gràcies a l’augment de la contractació d’aquests amb el Servei 
Català de la Salut, entre d’altres. Cada cop més, el conseller de Salut, Boi Ruiz, 
ha optat per descapitalitzar la sanitat pública i salvar les clíniques privades. En 
aquest context, la Unió Europea amb l’acord del Govern espanyol i els vots 
favorables de CiU, està negociant el TTIP, un acord amb els EUA en què els 
sistemes públics de salut europeus seran un dels mercats que s’obriran a la 
participació d’empreses dels Estats Units. 

Les polítiques del Govern de CiU, però, no es fan sense contestació. Han sorgit 
lluites de moviments arreu de Catalunya, en els quals CCOO hem estat presents 
i que ara es multipliquen i unifiquen des de la Marea Blanca de Catalunya. 

PER AIXÒ, CCOO DE CATALUNYA DEMANEM:

 Potenciar polítiques de salut pública, que tenen 
a veure amb les condicions de treball i de vida, 
desenvolupant l’estat del benestar, garantint l’ac-
tuació immediata sobre els grans focus de pobresa 
i reforçant el treball en els grups més vulnerables. 
Desenvolupar la llei de dependència i autonomia 
personal, i retirar lleis i normes regressives que 
empitjoren les condicions de vida i de treball. 

 Cal garantir el dret a la salut i un model d’aten-
ció sanitària públic, amb cobertura universal, sense 
exclusions, equitatiu i finançat per impostos pro-
gressius suficients per cobrir les necessitats de la 
població, amb la derogació de decrets i lleis que 
s’hi oposin.
 

 Calen polítiques de prevenció, detecció i coordi-
nació per evitar els problemes de salut i de vida que 
representa la violència masclista, amb l’aplicació de 
lleis i amb la dotació de recursos suficients.

 Millorar l’atenció a les dones en els processos 
naturals (embaràs, part, lactància i menopausa), 
respectant els desitjos i reduint la medicalització i 
la tecnificació excessives. Cal el desplegament i el 
desenvolupament de la Llei de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs 
assegurant els avortaments de les dones de 16 a 
18 anys que ho desitgin. Cal reduir la medicalització 
i promoure la capacitat de les dones usuàries en 
les autocures, aplicar la moratòria respecte de la 
vacuna contra el papil·lomavirus humà, perquè és 
innecessària, és poc eficient i té efectes secundaris 
greus, i millorar el cribratge poblacional de càncer 
coll d’úter, pit i còlon.

28 de Maig de 2015, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

#28MSalutVidaTreball 


