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Un nou 25 de Novembre, 
que enguany ens espero-
na a pensar quines són les 
estratègies més eficaces 
per accelerar el camí cap a 
una realitat lliure de violèn-
cies masclistes.

Davant les violències 
denunciem, ens mobilit-
zem, fem propostes d’acció 
política, sindical i feminis-
ta, i compartim esforços 
amb els feminismes i tots 
aquells moviments soci-
als que també sumen en 
aquest objectiu tan gran 
com necessari.
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umaris

La violència sexual és una violència present en tots els àmbits. És 
una violència que topa amb estereotips i premisses culturals que 
confonen les relacions sexuals amb les relacions abusives, que 
confonen tot el nostre sistema de valors perquè, des que el món 
és món, el patriarcat ha dissenyat un model a conveniència del 
masclisme.

Ens trobem davant un sistema judicial que funciona amb professi-
onals que tenen poca formació de gènere, que interpreten les nor-
mes segons els seus prejudicis, que reprodueixen una vella cultura 
de la violació com a top ten de les relacions sexuals dels homes i 
que, lluny de donar un missatge de justícia, donen un clar missatge 
d’impunitat que podríem pensar, fins i tot, que té un efecte crida, 
malauradament, fins i tot entre els més joves.

El sistema ha quedat obsolet i ha evidenciat que és masclista. És 
urgent introduir la perspectiva de gènere i erradicar el masclisme, 
però ho és més fer-ho en totes aquelles institucions que en un estat 

Ens volem vives, ens volem lliures: 
25-N, una nova fi ta 

per trencar amb el patriarcat
de dret han de garantir la seguretat, la llibertat i els drets de les 
dones. Unes institucions que han d’obligar els seus professionals a 
formar-se en gènere. Unes institucions que han de revisar les lleis 
i, si cal, concretar més i millor un seguit de delictes que pateixen 
les dones pel fet de ser dones. I, sobretot, cal que un estat de dret 
garanteixi la prevenció en forma d’educació no sexista de manera 
estructural i sistèmica.

A la XIII Escola de Dones hem volgut mostrar aquesta necessitat 
col·lectiva per construir la llibertat femenina a partir de la sororitat 
i la interseccionalitat, del reconeixement de la pluralitat dels femi-
nismes i del reforç dels plantejaments comuns, perquè juntes som 
més fortes i podem avançar molt més.

Des de CCOO tenim instruments per contribuir a la prevenció i a una 
vida lliure de violències masclistes i a la protecció, la prevenció i la 
restitució de les dones que l’han patit o la pateixen. Acabem de fir-
mar un AIC que hem de conèixer fins a l’últim detall per poder-lo fer 
arribar a cada conveni col·lectiu, a cada acord de condicions laborals, 
a cada assessorament, a cada plataforma, a tota la nostra acció sin-
dical, a tots els plans i mesures d’igualtat que ens ofereixi la nego-
ciació col·lectiva, i a cada protocol d’assetjament eficaç i eficient.

Hem de posar a l’agenda sindical, i amb força, la lluita contra la pre-
carietat, la bretxa de gènere, la discriminació i les violències masclis-
tes, i hem d’impulsar decididament que les patronals facin els canvis 
organitzatius necessaris perquè sigui possible la igualtat i la segu-
retat davant l’assetjament sexual i la resta de violències masclistes.

Hem de fer un pas endavant exigint-nos a nosaltres mateixes i a 
ells també avançar, i això vol dir formar-nos, tenir eines de lluita, 
solidaritzar-nos amb les companyes que tenim a les empreses 
petites, mitjanes i grans, i treballar dia a dia per aconseguir acords 
que contribueixin a fer-nos sentir vives i lliures. 

i
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Calen mesures concretes en els convenis 
i els plans d’igualtat per posar fi a la 

violència masclista a la feina

La lluita contra la violència masclista ha de formar part de la 
negociació col·lectiva, amb mesures concretes en els convenis 
i els plans d’igualtat.

Malauradament, malgrat que un 76% de convenis col·lectius 
sectorials fan referència a l’assetjament sexual tan sols un 
41,2% fan referència a l’assetjament per raó de sexe. I de tots 
aquests, la majoria de les vegades és tan sols per esmentar la 
sanció per aquestes conductes. 

L’Acord interprofessional de Catalunya, signat el passat mes de 
setembre, recull recomanacions sobre aquest tema per a la negoci-
ació col·lectiva (vegeu l’article a propòsit d’aquest tema en aquesta 
mateixa revista, a la pàgina 6) i proposa implementar el Protocol 
per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de 
sexe a l’empresa, la Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció 
i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
i el Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament sexual i per raó 
de sexe a l’empresa, elaborats i signats pels agents sindicals i 
empresarials més representatius a Catalunya en el si del Consell de 
Relacions Laborals.

Lidia Sandalinas Félez

Responsable de Polítiques d’Acció Sindical de Gènere

nformei

Podeu trobar propostes concretes de mesures contra la violència masclista a la feina a: 
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/guia_violencies_masclistes_feina.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/guia_mesures_plans_igualtat_empreses.pdf

Pel que fa a les mesures de protecció a les empreses 
per a les dones que pateixen violència masclista en 
l’àmbit de la parella o l’exparella, tan sols un 45,9% 
dels convenis col·lectius sectorials fan menció d’aquest 
tipus de mesures. 

`
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“L’Estat no està complint la seva obligació 
de tenir cura de les dones i, per tant, ens 
segueixen matant”

ntrevistae

L’any passat vau ser convidada per CCOO 
de Catalunya als actes organitzats amb 
motiu del 25 de Novembre pel vostre 
coneixement del Pacte d’estat contra la 
violència de gènere, ja que en sou ponent 
convidada. Per què un pacte d’estat?
El primer que caldria aclarir és que quan ens 
referim al pacte d’estat ho fem respecte 
del que es va aprovar al Congrés, el 28 
de setembre del 2017, ja que van confluir 
en el mateix període diverses iniciatives 
semblants, una des del Senat, una altra a la 
Taula de Treball de la Delegació del Govern 
per a la Violència de Gènere i la del Congrés. 
Aquesta primera dada dona idea de desco-
ordinació en una matèria vital, perquè a les 
dones ens estan matant.

Tot i l’aprovació de la Llei 1/2004, Llei inte-
gral contra la violència de gènere, els assas-
sinats de dones se succeïen. Hi ha arribat a 
haver 3 assassinats en un mateix dia, cosa 
que ha causat alarma social i ha fet augmen-
tar la pressió del moviment feminista. La 
qüestió exigia una resposta política, i aques-
ta resposta s’ha concretat a elaborar un 
pacte d’estat entre tots els partits polítics. 
Això ha tranquil·litzat gran part dels partits 
polítics i molt poc les dones.

En què consisteix el pacte?

L’objectiu del pacte era el d’identificar els 
problemes que impedeixen l’avanç contra 
la violència, i elaborar propostes d’actu-
ació que adoptessin les normes de l’ONU 
i el Conveni d’Istanbul. Per a això es va 
debatre durant 9 mesos, el 2017, i es van 
aprovar, per majoria, no per unanimitat 
—la qual cosa ja fa pensar— un total de 
213 mesures que caldria executar en 5 
anys, amb una dotació pressupostària de 
200 milions d’euros cada any. La qüestió 
del finançament és molt important perquè 
es comprova la manca de finançament que 
tenen les polítiques d’igualtat. El progra-
ma 232B: Igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes va patir una retallada del 
41,2% respecte de l’any 2010, i el progra-
ma 232C: Actuacions per a la prevenció 
integral de la violència de gènere, el 2017, 
era un 10,8% inferior al pressupostat el 
2010.

Caldria recordar que la inacció del Govern 
del PP i l’abandonament de les polítiques 
públiques han fet caure Espanya del lloc 
número 11 al 30 (de 136 països) en el ràn-
quing mundial d’equitat.

Llavors, estem parlant d’un bon pacte?
Fa un any ja vaig mostrar la meva inquietud 
respecte d’aquest pacte. M’assaltaven dub-
tes sobre el finançament. No quedava clar 
de quina manera s’administrarien els 1.000 
milions assignats per a aquests 5 anys. A 
més, aquests fons quedaven subjectes a 
l’aprovació dels pressupostos generals de 
l’Estat, fet que podria ajornar la seva posada 
en marxa. A dia d’avui la meva inquietud s’ha 
transformat en denúncia en comprovar la 
falta d’implicació de l’Estat. El pacte d’es-
tat no s’ha posat en marxa, de manera que 
l’Estat no està complint la seva obligació 
de tenir cura de les dones i, per tant, ens 
segueixen matant.

Entenc que sense diners serà difícil 
emprendre les mesures, però al marge 
d’això, hi ha moltes mesures, i podem 
suposar que la seva posada en marxa, 
quan es faci, serà important?
Jo no n’esperaria gran cosa. El pacte té algu-
nes mesures positives, per exemple elimi-
nar la denúncia per accedir als ajuts a les 
víctimes de violència que estableix la Llei 
integral contra la violència, però encara que 
introdueix algunes mesures preventives, 

Professora associada de 
la Universitat Carlos III de 
Madrid. Doctora en Sociologia 
i llicenciada en Ciències 
Polítiques i Sociologia per 
la Universitat Complutense 
de Madrid. La meva línia 
d’investigació i docència ha 
estat la perspectiva de gènere, 
especialment en temes relatius 
a la feina i la violència.

Begoña Marugán Pintos
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segueix molt centrat en l’atenció a les vícti-
mes. Centrar-se només en les víctimes és un 
error, perquè llavors el mal ja està fet i el que 
cal és intentar que les dones no pateixin vio-
lència, i per això és necessari implementar 
polítiques contra la discriminació. La discri-
minació és el caldo de cultiu de la violència 
contra les dones.

Però, a més, el pacte tampoc no ha com-
plert un dels seus objectius, que era el 
d’adaptar-se al Conveni d’Istanbul, ja que 
encara que es dissenyen algunes mesures 
contra el tràfic, la violència sexual o l’asset-
jament sexual en el lloc de treball, el pacte 
segueix centrat en la violència que pateixen 
les dones per part de les seves parelles o 
exparelles.

És per això que en la conferència de l’any 
passat a Barcelona, que esmentem al prin-
cipi, parlaves de violències masclistes, 
més enllà de la violència de gènere?
Exacte. Hem de parlar de “violències mas-
clistes” en lloc de violència de gènere, per-
què d’aquesta manera visibilitzem la causa 
estructural de la violència. Amb l’ús que fa 
la llei integral estatal s’ha produït l’efecte 
metonímic de canviar la part —la violència 
que pateixen les dones per part dels homes 
que han tingut o tenen una relació activa 
amb elles— pel tot: les múltiples expres-
sions a través de les quals es presenta la 
violència que les dones reben pel fet de ser 
dones. Aquesta limitació conceptual, lluny 
de ser només un problema conceptual, és 
una qüestió política vital, ja que als proble-
mes se’ls dona solució en funció de com es 
defineixen.

No obstant això, no creus que aquest con-
cepte ja està incorporat, i que després de 
l’èxit del 8 de Març s’ha avançat molt?
M’agradaria creure que sí, però no em fia-
ria de les aparences. Hi ha hagut un apo-
derament feminista important que està 
ajudant a avançar, però l’heteropatriarcat 
no es deixarà minorar. Fenòmens com les 
violacions en grup són una manera de “tor-
nar a posar les dones al seu lloc”, l’agre 
enfrontament feminista sobre la prostitu-
ció i, l’actual, sobre el subjecte polític del 
feminisme ens debiliten. Hem de seguir 
treballant juntes, col·laborant amb alegria i 
atreviment descarat en tot el que ens uneix 
i ens enforteix, perquè el camí serà llarg i 
l’hem de fer gaudint.

El protocol de 
violència de 

gènere a Arvato 
Bertelsmann

Des que el 2007 es va crear el telèfon 016 ha estat gestionat per 
la nostra empresa, Arvato Bertelsmann, sensibilitzada per aquests 
temes. El juny del 2013 es va crear el Protocol de violència de gènere.

A principis del 2018, des de CCOO vam detectar un cas de violència 
de gènere i vam parlar amb la víctima perquè sol·licités l’activació del 
protocol. Per fer-ho, ella mateixa havia d’enviar la sol·licitud a un correu 
electrònic específic, gestionat per la Comissió d’Igualtat. 

Aquest correu es deriva al centre de treball de la persona i la direcció 
de Recursos Humans s’ocupa de posar-s’hi en contacte en menys 
de 48 hores. Des de CCOO, es trasllada la informació a la delegada 
o el delegat d’igualtat per fer-ne el seguiment, de manera que els 
nostres representants a la comissió puguin tenir la visió sindical de les 
actuacions que es realitzen i contrastar-les en les reunions d’aquesta.

Els requisits per activar el protocol són presentar la denúncia, la 
sentència o l’ordre d’allunyament. Això pot ser un problema, ja que 
els judicis i les sentències no són tan ràpids com la víctima necessita, 
i, tenint en compte la seva situació emocional, pot trigar a posar la 
denúncia pertinent.

Un cop iniciat, Recursos Humans es reuneix amb la víctima, en un 
espai en què se senti segura. Se li demana quines mesures i quines 
necessitats té i se li facilita una comunicació directa.

En aquest cas ella va demanar que una delegada de CCOO fos la seva 
portaveu davant l’empresa, ja que se sentia molt confusa i no podia 
prendre decisions. Pels problemes de salut que tenia va sol·licitar la 
baixa mèdica i nosaltres li vam aconsellar que anés al SIAD de la seva 
localitat, de manera que pogués utilitzar tots els serveis tècnics de 
què disposen aquests serveis. Gràcies a això, va poder enfrontar-se a 
l’especialista que la mútua li va assignar per fer el seguiment de la seva 
baixa, ja que aquest no tenia la formació adequada per a aquests casos 
i pretenia donar-li l’alta, tot i el risc que això comportava.

Per això, des de CCOO vam decidir acompanyar-la a les revisions de la 
mútua, i això va comportar un canvi en l’actitud i el tracte cap a ella. 

Ana Bladó Ojeda 
Secretària de la Secció Sindical d’Arvato Bertelsmann

900 900 120
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L’AIC, un acord important 
per a la igualtat!

L’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) 2018-2020 respon 
als objectius del Pla d’acció de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya 
i a la voluntat sindical de “situar el sindicat a l’ofensiva”. Aquest 
acord, complementari de l’AENC estatal, marca un punt d’inflexió 
per superar els efectes més negatius de les reformes laborals i la 
tendència de creixement econòmic que no es trasllada ni als salaris 
ni a les condicions de treball.

Hi ha tres amplis objectius que estan presents de manera transversal:

— La lluita per la recuperació salarial, sobretot dels salaris més 
baixos.

— La lluita contra la precarietat laboral en totes les seves dimen-
sions i tenint en compte tant les velles com les noves precarietats.

— La lluita per la igualtat en tots els aspectes de les relacions labo-
rals: la igualtat de gènere i contra la bretxa salarial, la igualtat per a 
les persones amb discapacitat, la igualtat i la no discriminació per 
al col·lectiu LGTBI, les persones immigrants, etc.

En tot l’acord podem trobar, de manera transversal, matèries que 
han de ser incloses en els convenis col·lectius per contribuir direc-
tament o indirectament als avenços en igualtat de gènere real que 
reclama la societat.

Cap conveni per sota de 14.000 euros afectarà 174.000 dones a 
Catalunya.

Cal erradicar la bretxa salarial i establir criteris per regular mesures 
d’igualtat des de tots els aspectes bàsics de la relació laboral, com 
l’accés a l’ocupació, la classificació professional i la promoció, la 
formació, la igualtat en la retribució, la prevenció de l’assetjament 

sexual per raó de sexe, el temps de treball per afavorir la correspon-
sabilitat, la salut laboral amb perspectiva de gènere o el llenguatge 
no sexista, entre d’altres, al mateix temps que s’impulsa la utilitat 
dels plans d’igualtat a totes les empreses des de la participació 
sindical.

El país surt de la crisi, de manera que cal exigir el repartiment de la 
riquesa. En aquest sentit, la concertació és una eina fonamental per 
corregir les desigualtats i millorar les condicions laborals i de vida 
de les dones i de tota la gent treballadora.

Ara, una part depèn de la correlació de forces de CCOO, empresa a 
empresa, sector a sector, conveni a conveni, guanyant les eleccions 
sindicals i afiliant, i continuant la pressió als governs i a les patro-
nals, perquè es faci realitat més aviat que tard.

Cristina Torre López
Secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya

TROBADES ESTATALS LGTBI A PAMPLONA 
Les Trobades Estatals LGTBI, que se celebren cada any, han tingut 
enguany com a seu la ciutat de Pamplona. Es tracta d’un punt de 
trobada de tots els grups LGTBI d’arreu de l’Estat i dels grups i 
activistes de CCOO.

Aquest any hem parlat de les polítiques públiques LGTBI, dels 
feminismes, del col·lectiu LGTBI i de la violència intragènere. 

Són temes que han estat triats pels diferents col·lectius assis-
tents i que s’han debatut durant tres dies intensos de ponències, 
debats, taules rodones i tallers. 
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conomia
feminista
e

Des de l’economia feminista s’ha debatut el tema de la relació de les cures 
i la globalització, i se li ha posat un nom: cadenes globals de cura. Amaia 
Pérez Orozco les defineix com ‘cadenes de dimensions transnacionals que es 
conformen amb l’objectiu de sostenir quotidianament la vida i en què les llars 
transfereixen feines de cura d’uns a altres a partir d’eixos de poder, entre els 
quals destaca el gènere, l’ètnia, la classe social i el lloc de procedència’.

La nostra societat es caracteritza per un desenvolupament de l’estat del 
benestar “precari” en les polítiques de les persones dependents per edat o 
malaltia, una manca de corresponsabilitat d’homes i de dones en el treball de 
cures, un augment de l’esperança de vida i, consegüentment, un augment dels 
anys de vida amb dependència, així com una incorporació important de les 
dones al mercat de treball. Aquest cúmul de circumstàncies han provocat una 
veritable crisi de les cures. 

La crisi de cura en la nostra societat ha estat mitigada pel treball de les dones 
migrants, ja sigui a través de la contractació des dels nuclis familiars o des de 
l’economia empresarial, i amb unes condicions de treball d’extrema precari-
etat en l’estabilitat en l’ocupació, en els salaris, en les jornades de treball… 
Només cal recordar les condicions de treball de les treballadores de la llar 
i dels centres de geriatria i les seves reivindicacions per a la ratificació del 
Conveni 189 de l’OIT, i les llargues lluites pel conveni de geriatria.

I per què en diem cadenes? Perquè les dones migrants, quan cuiden la “nostra 
gent”, deixen als seus països d’origen els fills i les filles, les mares i els pares…, 
que, al seu torn, han de ser cuidats per les xarxes familiars i socials dels seus 
països d’origen.

Lluitar contra l’aspecte negatiu de les cadenes de cura entenem que vol dir 
aconseguir drets socials, polítics i econòmics per a la gent dels anomenats 
països del Sud, perquè no sigui necessària la migració obligada i, en tot cas, 
mentre perduri la migració, se l’ha de rebre amb justícia i drets, reconeixent 
la crisi de cura en la nostra societat i donant valor a la mitigació d’aquesta 
gràcies al treball de les dones migrants. 

Les cadenes globals de cura: una realitat invisible
Si voleu llegir més sobre 
aquest tema us recomanem: 
pérez orozco, Amaia (2007). 
Cadenas globales de cuidados. 
Santo Domingo: INSTRAW 
(“Serie Género, Migración y 
Desarrollo”, núm. 2). Disponible 
a: https://goo.gl/UY1d5w

Neus Moreno Sáen, de la Secretaria de Dones i 
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

TROBADES ESTATALS LGTBI A PAMPLONA 

M. José Gómez Álvarez
Responsable de Polítiques LGTBI

Les conclusions que han resultat de l’àmplia participació i de la 
posada en comú de totes les ponències i els debats durant aquests 
dies han estat el fil conductor que donarà al col·lectiu LGTBI les eines 
per continuar un any més les seves reivindicacions. En aquest sentit, 
a mesura que anem avançant, anem revisant-les i canviant-les al 
mateix ritme que ho fa la societat. 

Per a la gent de CCOO també ha estat una oportunitat de tro-
bar-nos, ja que durant la resta de l’any no tenim aquesta possibilitat. 
Compartint les vivències dels grups, parlem de l’estat sindical de les 
polítiques LGTBI dins de CCOO, dels avenços obtinguts i en quina 

mesura, a cada territori, el sindicat ha posat en la seva agenda les 
reivindicacions de les persones LGTBI. 

Unes demandes que, d’altra banda, esdevenen cada vegada més 
necessàries i es fan més visibles i importants quan els delegats i les 
delegades les porten a les seves empreses i negocien les mesures 
d’igualtat i diversitat.  

Des de l’Àmbit LGTBI donem molta importància a la nostra participa-
ció a les trobades estatals i aquest any tenim la plena seguretat que 
han estat molt profitoses, com cada any.  

https://goo.gl/UY1d5w
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Enguany el Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit 
laboral, que concedeix la Fundació Cipriano García - CCOO de 
Catalunya, ha estat atorgat al Grup d’Acció per a la Ratificació 
del Conveni 189 de l’OIT.

Es tracta d’un grup format per diverses entitats de dones 
estrangeres treballadores de la llar de diferents països que 
tenen per objectiu la ratificació del Conveni 189 de l’OIT, 
sobre el treball digne de les treballadores de la llar, i la dignifi-
cació del sector del treball de la llar i les cures.

El jurat ha valorat la unió mostrada pels diferents col·lectius 
que tenen especial dificultat per fer arribar la seva veu i 
les seves reivindicacions, i l’experiència innovadora de col-
laboració que ha apoderat les dones que realitzen aquestes 
feines i que fomenta l’organització i la sindicació de les treba-
lladores de la llar.

Aquest any, el jurat també ha decidit atorgar una menció 
especial a la Secció Sindical de CCOO del Grup Naturgy a 
Catalunya, com a reconeixement al compromís militant per 
portar la lluita feminista a l’acció sindical de l’empresa i per la 
revista de la dona que, des de fa vint-i-vuit anys i de manera 
ininterrompuda, publiquen cada 8 de Març. 

Tallers sindicals 
per impulsar 
l’acció sindical 
de gènere
Si ens fixem en els indicadors veiem que la crisi encara no ha 
estat superada: la suposada recuperació econòmica gene-
ra ocupació de baixa qualitat, temporal, amb baixos salaris, 
amb bretxa per a les dones i una contractació temporal i a 
temps parcial que, lluny d’estabilitzar i fer avançar la igualtat 
d’oportunitats, accentua la discriminació i les bretxes a tots 
els nivells.

A vegades se’ns fa difícil identificar les discriminacions i 
desigualtats a les nostres empreses, i després traspassar les 
mesures per combatre-les a la nostra negociació, i fins i tot 
introduir i aplicar els avanços de la negociació més general al 
dia a dia a l’empresa.

Per això des de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI 
de CCOO de Catalunya proposem la realització de tres tallers, 
que ja s’han posat en marxa en diferents federacions i territoris: 

• Taller de bretxa salarial: 2 sessions - 8 hores.

• Taller per elaborar propostes de mesures d’igualtat 
i per negociar plans d’igualtat: 2 sessions - 8 hores.

Rosa Sans 

Reconeixement 
al Grup d’Acció 

per a la 
Ratificació del 

Conveni 189 de 
l’OIT

Lidia Sandalinas Félez i 
Neus Moreno Sáenz

• Taller per elaborar protocols 
per a la prevenció i l’abordatge 
de l’assetjament sexual i l’as-
setjament per raó de sexe: 1 

sessió - 4 hores.

Els tallers són presencials 
i treballem en grups petits 
per tal de fer les sessions 

participatives.
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El dia 6 d’octubre un gran nombre de dones del nostre sindicat, 
CCOO de Catalunya, i veïnes del barri de Bellvitge van gaudir, al 
llarg del dia, d’una nova edició de la Festa del Treball Digne, una 
jornada festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un lloc de 
trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya.

Una gran quantitat de companyes van passar per l’estand de les 
Dones, on van poder trobar informació de la Secretaria de les 
Dones i gaudir dels diferents espais lúdics habilitats, de taules 
rodones i exposicions, de l’animació musical, d’una paella multi-
tudinària i del concert d’Hotel Cochambre.

El passat 31 d’octubre, a l’Espai Francesca Bonnemaison, 
va tenir lloc la XIII Escola de Dones de CCOO de Catalunya, 
enguany amb el lema “Ens volem vives i lliures. Ens plan-
tem”. L’Escola de Dones s’ha consolidat com un espai de 
reflexió col·lectiva de com avançar en l’equitat i la igual-
tat en tots els àmbits de la vida de les persones.

Aquest any, hem volgut reflexionar en profunditat sobre 
les violències masclistes que formen part de la vida quo-
tidiana de les dones i de la societat i que estan arrelades 
en l’estructura social del sistema capitalista i patriarcal. 
Posar fi a aquest flagell social i construir una societat 
més justa i sustentada en la llibertat, depèn de l’em-
poderament de les dones en l’àmbit individual i també 
col·lectiu, per donar sentit al fet de poder ser, sense 
imposicions ni estereotips de cap mena, i té a veure amb 
la possibilitat de relacionar-nos amb qui vulguem i de 
moure’ns sense por i sense limitacions. 

Les Dones, a la Festa del Treball Digne

Montse Sanahuja
Responsable de Polítiques Socials de Gènere

XIII Escola de Dones 
de CCOO de Catalunya

Com avancem, doncs, en la construcció d’una societat on les dones siguem lliures, 
però lliures de veritat? 

Per debatre sobre el concepte de llibertat femenina i seguint amb el format dels 
darrers anys, al matí, en un espai d’empoderament i d’intercanvi de reflexions entre 
dones, vam poder escoltar aportacions del camp acadèmic i diferents treballs, estudis i 
propostes molt interessants per anar avançant en el camí correcte. Com ja és habitual, 
vam dedicar una estona a recollir les aportacions, les idees i les opinions de les dones 
participants a l’escola. A la tarda, en una taula compartida entre CCOO i altres espais 
del feminisme, vam abordar els reptes de la construcció de societats lliures.
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25-N: ens volem vives, ens volem lliures

Formació, sensibilització i acció 
per abordar la violència masclista 
a la feina i a tot arreu
Un any més, federacions i territoris han presentat diferents actes i accions per expressar amb contundència el rebuig de CCOO a les 
violències masclistes. Violències que s’exerceixen contra les dones pel fet de ser dones. Violències que destrueixen vides i impedeixen el 
desenvolupament dels drets, de la igualtat d’oportunitats i de la llibertat de les dones.

Aquest 25-N tornem a posar en primer terme la urgència de conquerir un nou model social, més equitatiu, més just, més sostenible, més 
solidari. Un model sense divisió sexual dels treballs, amb dones lliures de violències heteropatriarcals.

A través de la formació, la sensibilització i l’acció, CCOO aborda i referma, dia a dia, el seu compromís sindical i sociopolític per fer front a 
les violències masclistes i erradicar-les a la feina i a tot arreu.

SERVEIS A LA CIUTADANIA

El passat 13 de novembre la Federació de Serveis a la Ciutadania ha pre-
sentat la Jornada contra les Violències Masclistes a la Feina i a tot Arreu.

Amb aquestes jornades i la participació de l’FSC en el conjunt d’actes al vol-
tant del 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones, la federació vol manifestar de nou el seu compromís amb l’erradica-
ció d’aquest flagell social i agafar forces col·lectives per denunciar i actuar.

INDÚSTRIA

Els testimonis de les treballadores del tèxtil, la seva participació en les 
lluites obreres per millorar les seves condicions laborals i el sindicalisme 
femení són el fil conductor  de l’exposició “La indústria tèxtil en mans de 
les dones. L’Hospitalet”, una exposició que ha ocupat el vestíbul de la seu de 
CCOO de Catalunya i amb la qual hem volgut valorar totes aquelles dones 
valentes i compromeses que es van enfrontar al capital i al patriarcat. 

SERVEIS

Amb el lema “Contra les violències masclistes a la feina: Protocols d’actu-
ació”, la federació ha organitzat una jornada per donar a conèixer les eines 
i els circuits d’actuacions en els casos d’assetjament, els protocols per a la 
prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, el protocol 
de violència masclista i els diferents tractaments d’aquestes situacions a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. Eines i compromisos per prevenir, 
denunciar i actuar.
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Formació, sensibilització i acció 
per abordar la violència masclista 
a la feina i a tot arreu

XIV Fòrum 
contra les 
violències 
de gènere

Per catorze anys 
consecutius, els 
dies 8, 9 i 10 de 
novembre s’ha cele-
brat, organitzat 
per la Plataforma 
Unitària contra 
les Violències de 
Gènere, amb èxit i 
molta participació, 
el Fòrum contra 
les violències de 
gènere.

Una de les carac-
terístiques del 
fòrum és l’àmplia 

participació de grups feministes i queda 
reflectit en la gran quantitat de mirades de 
reflexió, d’anàlisi i de proposta que s’han 
tractat en aquests tres dies. Un cop més 
el fòrum ha estat un espai de relació per 
compartir coneixements i experiències, en 
definitiva, un espai d’empoderament dels 
feminismes contra les violències.

CCOO hi hem participat amb l’organit-
zació d’una taula rodona sobre l’assetja-
ment sexual a la feina. La taula ha estat 
moderada per Montse Benito, activista de 
Novembre Feminista i de Ca la Dona, i 
hi han intervingut Mayte Lagunas i Neus 
Moreno, de CCOO, i Sílvia Bofill, de Mujeres 
Pa’lante. A la taula hem debatut sobre els 
obstacles que trobem per a la visibilització 
i el reconeixement de les violències sexu-
als a la feina, sobre com la precarietat i el 
patriarcat són uns aliats que es potencien 
a l’espai de les relacions laborals per gene-
rar violències masclistes, així com sobre 
la necessitat de denunciar aquesta situa-
ció i que les empreses compleixin amb la 
llei d’igualtat posant en marxa protocols 
de prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual. 

Neus Moreno 

Per catorze anys 
consecutius, els 
dies 8, 9 i 10 de 
novembre s’ha cele-
brat, organitzat 
per la Plataforma 
Unitària contra 
les Violències de 
Gènere, amb èxit i 
molta participació, 

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL

Els actes que han marcat la commemoració del 25-N 
d’aquesta unió intercomarcal han estat la IX Escola 
Neus Català, que ha tingut lloc a Terrassa i que ha 
tractat sobre la bretxa salarial i els protocols per a la 
prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó 
de sexe a les empreses, i un nou taller sobre cosificació 
a Manresa.

TERRES DE LLEIDA

Conèixer per visibilitzar i actuar per empoderar totes 
les dones treballadores i les seves lluites ha estat 
la intenció d’aquest territori, amb la presentació de 
l’exposició “Dona i treball. Una història de precarietat i 
lluita”. Els debats i les mirades al voltant de la lluita pels 
drets humans i laborals de les dones, així com les seves 
fortaleses i necessitats han estat presents als locals 
de CCOO a Lleida i a Tàrrega. 
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El Casal de la Dona es va constituir el març 
del 1986; ara fa 32 anys de la seva inau-
guració. 

El casal manté un fort lligam amb la Xarxa 
Feminista, amb Ca la Dona i amb el Grup de 
Coeducació de l’ICE-UAB, i ha participat a 
les diferents jornades catalanes i estatals, 
als fòrums socials i a la Marxa Mundial de 
les Dones contra la pobresa i la violència. 
Algunes companyes van formar part de pro-
grames de solidaritat amb altres parts del 
món, com l’Equador i Chiapas, i els dies 27 i 
28 d’octubre d’enguany van ser al Congreso 
Internacional de Coeducación, realitzat a la 
Universidad Carlos III a Laganés (Madrid).

Som una entitat feminista que lluita per 
transformar la societat patriarcal i capita-
lista. Treballem perquè aquesta sigui justa 
i igualitària i perquè no hi hagi cap tipus de 
discriminació. 

Tenim com a objectius la formació i la sensi-
bilització; la reivindicació i la denúncia, i l’as-
sessorament i el suport humà. En aquests 
moments tenim quatre projectes en marxa: 

g Projecte de sensibilització i formació 
en coeducació, concretat en un curs de sis 

sessions per a referents en igualtat en els 
consells escolars dels centres educatius 
de primària. L’objectiu és la formació per 
iniciar el canvi de mentalitat que necessi-
tem. En aquest primer trimestre del curs 
escolar 2018-2019, hem iniciat el segon 
curs presencial, de l’11 d’octubre al 29 de 
novembre.  

g Projecte de memòria històrica. El grup de 
Sabates Vermelles, al llarg d’aquests anys, 
ha fet dues intervencions en el marc del gran 
projecte: 

Una primera intervenció, al voltant del 8 
de Març, amb el títol “La Transició en feme-
ní”, davant de l’alumnat de cinc instituts i 
de ciutadania en general, on cinc dones, 
que en van ser protagonistes, exposen les 
seves  vivències i dialoguen amb el públic.

Una segona intervenció ha consistit a por-
tar l’exposició “Preses de Franco”, del 6 de 
novembre al 15 de desembre del 2018, al 
Centre Cultural de Terrassa.

g Projecte d’apoderament amb la creació 
d’un grup de teatre que ha presentat el seu 
treball “El conte capi-patriarcat”, el dissabte 
10 de novembre del 2018, a Terrassa. 

Casal de la Dona de Terrassa

casaldeladonaterrassa@gmail.com 
www.casaldeladonaterrassa.cat

La veu de les dones 

g Projecte de conscienciació a la ciutada-
nia amb la participació a la Festa Major de 
la ciutat de Terrassa, enguany, el dissabte 
30 de juny i 1 de juliol. En coordinació amb 
altres col·lectius vam elaborar un full amb 
algunes recomanacions i telèfons de con-
tacte en cas d’agressions, vam fer xapes 
“Només sí és sí”, i per això vam crear un Punt 
Lila, des de les 9 del vespre fins a les 4 de la 
matinada. La valoració va ser molt positiva i 
va ser una iniciativa molt ben rebuda per les 
persones que s’apropaven al punt. 

g Col·laborem amb diferents moviments i 
entitats de la ciutat de Terrassa. Treballem 
col·laborativament i coordinada amb altres 
grups feministes. Una acció va ser la pre-
paració de la vaga feminista del 2018: vam 
coordinar una concentració a les 12 h davant 
de l’Ajuntament de Terrassa i, a la tarda, una 
massiva manifestació sense precedents, 
com va passar a molts indrets del país amb 
la resta de col·lectius feministes. 

Des de la sororitat, fem xarxa, construïm 
solidaritat i equitat, fem i som feministes. 

Mercedes Gómez Llobregat 

http://casaldeladonaterrassa@gmail.com
http://www.casaldeladonaterrassa.cat 
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Canviem la mirada: 
de víctimes a supervivents, 
de supervivents a mentores

Mentoria amb perspectiva de gènere

El marc legislatiu en matèria de violències 
masclistes i el sistema assistencial especia-
litzat constitueixen un dels èxits més grans 
del nostre país als darrers anys. Els terri-
toris disposen d’equips cada vegada més 
formats que intervenen integralment des 
d’un coneixement profund de les violències 
masclistes i els seus múltiples enfocaments 
i abordatges. 

S’ha de reconèixer, però, que ha esdevingut 
insuficient i que cada vegada són més les 
veus que apunten que el model vertical s’ha 
de complementar amb xarxes horitzontals 
de participació social i comunitària. A més, 
cal destacar que moltes dones que transiten 
per aquests serveis d’atenció se’n desvin-
culen un cop finalitzats els seus proces-
sos de supervivència, cosa que els equips 
de professionals copsen com una pèrdua 
de potencial. Les professionals sabem que 
moltes d’aquestes dones poden i volen 
posar les seves experiències i fortaleses al 
servei d’acompanyaments d’altres dones i 
revalidar-se conjuntament trencant moltes 
etiquetes. Volen ser —ja ho són— dones 
mentores.

El Centre d’Atenció i Informació a la Dona 
(CAID), dins el Programa municipal per a la 
dona de l’Hospitalet, ho ha tornat a fer. Amb 
més de trenta anys d’experiència en aten-
ció integral a dones, ha tornat a erigir-se 
com a servei pioner, en incorporar dones 
mentores com a programa satèl·lit al servei 
de les seves professionals. Convençudes 
que és necessari ampliar la mirada i posar 
les dones al centre dels seus processos de 

supervivència, el CAID compta amb un grup de dones formades en mentoria amb perspec-
tiva de gènere disposades a fer acompanyaments qualificats i individualitzats a dones en 
vulnerabilitat. La incorporació de la perspectiva de gènere a la mentoria i l’acompanyament 
de dones realitzat per altres dones són els objectius que cal incloure des del total convenci-
ment que ningú no pot entendre millor una dona que pateix violència masclista que una altra 
dona amb alta sensibilitat de gènere i/o que ha transitat per la mateixa experiència vital.

Els acompanyaments es fan tant dins com fora del CAID i estan supervisats per la coordi-
nadora del programa. Les parelles mentora-mentorada es troben per un temps determinat 
per treballar uns objectius concrets, i està tenint molt bona resposta.  

Si vols saber-ne més, ves a  www.donesmentores.com 

Lores López Gómez  
Jurista especialitzada en violència masclista e  igualtat 
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ones amb 
compromís
d

CLOTILDE CERDÀ I BOSCH 
(1862-1926)

D’ençà del 2017 el Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha 
treballat, amb la col·laboració de la Secretaria de les Dones i 
Polítiques LGTBI, tot un seguit de conceptes relacionats amb la 
dona i el món sindical i laboral, que s’han plasmat en dos reculls ter-
minològics: Dones i món del treball i Dones i món sindical (vegeu-
los a www.ccoo.cat/sl). 

El Servei Lingüístic irromp en l’espai del “Glossari” d’aquest número 
de la TREBALLADORA amb la voluntat de quedar-s’hi moltes setma-
nes més. En aquest cas, tractarem quatre conceptes que estan en 
sintonia amb la XIII Escola de Dones de CCOO de Catalunya, que va 
tenir lloc el 31 d’octubre del 2018, i que va enfocar les violències 
des de la solució més necessària: l’empoderament individual i col-
lectiu de les dones, i la construcció d’una societat sustentada en la 
llibertat.

1. Feminisme
Moviment social i polític iniciat el segle XVIII que suposa la presa de 
consciència de les dones, com a grup o col·lectiu, de la situació de 
desigualtat i discriminació de què han estat i són objecte per part 
dels homes al si del patriarcat i sota les diverses formes històri-
ques de model de producció i relació social, la qual cosa les mou a 
l’acció per a l’alliberament del seu sexe amb totes les transformaci-
ons de la societat que siguin necessàries per aconseguir una socie-
tat sense divisió sexual dels treballs, la llibertat i el dret al propi cos.

Rosa Sans Amenós

Barcelonina, filla de la pintora Clotilde Bosch i de l’urbanista Ildefons Cerdà. La separació dels 
seus pares, quan només tenia tres anys, va fer que l’educació de la nena recaigués en la mare, 
amb qui es va convertir, des dels dotze anys, en una gran concertista d’arpa. Amb el pseudònim 
d’Esmeralda Cervantes, va obtenir un gran èxit arreu del món, va viatjar per tot Europa, el Japó, 
l’Amèrica del Sud i els Estats Units. 

Clotilde Cerdà, a més d’interessar-se per l’art i la cultura, va esdevenir una dona molt compro-
mesa socialment. Va entrar a formar part de la lògia maçònica Lealtad de Barcelona, va lluitar 
contra l’esclavitud i la pena de mort, i va formar part d’una associació de dones per la pau ano-
menada Alliance Universelle des Femmes pour la Paix. També va dirigir diverses revistes o hi va 
col·laborar, com La Estrella Polar o La Ilustración de la Mujer.

El 1885 va fundar, a Barcelona, l’Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis, un centre d’ensenyaments 
científics, artístics i industrials específic per a dones, a fi que hi adquirissin coneixements que 
els permetessin viure del seu treball.

Aquest compromís polític amb la maçoneria, amb el moviment antiesclavista, amb la classe 
obrera catalana i amb les dones incomodava les classes més altes i van deixar de fer-li costat 
per garantir la continuïtat de l’acadèmia de dones. Finalment, aquesta va haver de tancar dos 
anys després. No seria fins al 1910 que es crearia, a Barcelona, l’Institut de la Cultura i la 
Biblioteca Popular de la Dona, encapçalada per Francesca Bonnemaison. 

2. Empoderament
Conjunt de processos vitals definits per l’adquisició o invenció i 
interiorització de poders que permeten a cada dona i col·lectiu de 
dones enfrontar formes d’opressió vigents en les seves vides.

3. Sororitat
Experiència ètica, política i pràctica de les dones que condueix a la 
recerca de relacions positives i a l’aliança existencial i política, cos 
a cos, subjectivitat a subjectivitat amb altres dones, per contribuir 
amb accions específiques a l’eliminació social de totes les formes 
d’opressió i al suport mutu per aconseguir el poder genèric de totes 
i l’empoderament vital de cada dona.

4. Interseccionalitat
Eina analítica que té com a objectiu revelar les identitats variades 
de les persones i exposar els diferents tipus de discriminació i 
desavantatge que es donen com a conseqüència de la combinació 
d’identitats, abordant les formes en què el racisme, el patriarcat, 
l’opressió de classe i altres sistemes de discriminació creen desi-
gualtats que estructuren les posicions relatives de les dones. Així 
mateix, pren en consideració els contextos històrics, socials i polí-
tics, i reconeix experiències individuals úniques que resulten de la 
conjunció de diferents tipus d’identitat.
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‘Trabajo y hogar. Un análisis de género 
y clase en un contexto de crisis’

Ja teniu a l’abast Trabajo y hogar. Un análisis 
de género y clase en un contexto de crisis,
de Núria Sánchez Mira, publicat per El Viejo 
Topo i que va ser Premi Ángel Rozas a la 
Recerca en Ciències Socials per a investi-
gadors i investigadores novells en la seva 
quarta edició. 

L’estudi situa la llar com a unitat d’anàlisi 
i estudia les transformacions en la divisió 
social i sexual del treball a Espanya. Per 
fer-ho, té com a eix la dimensió de classe 
d’aquests canvis. Per això, se centra en les 
parelles de doble ingrés, com a principals 
protagonistes dels canvis recents, desta-
cant el canvi generacional i el protagonisme 
que hi tenen les dones.

Les necessitats econòmiques apareixen com 
un dels factors que poden explicar l’extensió 
del doble ingrés entre la classe treballadora. 
Això, però, no modifica que les càrregues Rosa Sans Amenós

Directora de la Fundació Cipriano Garcia 
de CCOO Catalunya

reproductives segueixin tenint un efecte 
sobre les trajectòries laborals de les dones.

L’autora tracta la redistribució del temps 
remunerat com a alternativa a les formes 
d’ocupació (reduccions de jornada i temps 
parcial) pensades per a les dones i que 
reforcen la divisió sexual del treball. En con-
cret, la reducció de la jornada laboral no 
s’ha d’entendre només com una mesura de 
política laboral, sinó també com una manera 
d’intervenir en la divisió sexual del treball, 
per afavorir una major presència masculina 
en les tasques reproductives.

Amb aquest premi, la Fundació Cipriano 
García - CCOO de Catalunya reconeix la 
tasca realitzada per investigadors o investi-
gadores novells sobre el món del treball en 
diferents àmbits de les ciències socials i hi 
dona suport.

Direcció: Xavier Legrand
2017, França
Gènere: drama i família

Aquest film francès dirigit per Xavier 
Legrand l’any 2017 relata el divorci d’una 
dona que reclama la custòdia per a ella per 
suposat maltractament de la seva exparella.

La pel·lícula comença amb un judici on s’ha 
de decidir quina custòdia o règim de visites 
es pactarà per al nen. Vertiginosament el 
clima de terror va creixent quan la pel·lícula 
es trasllada a la realitat quotidiana de la 
dona un cop atorguen el règim de visites del 
nen petit al pare. 

D’una manera natural, la pel·lícula va retra-
tant la realitat fins que aquesta ens ofega. 
Arriba, en alguns moments, a ser veritable-
ment angoixant i terrorífica.

Del magnífic treball d’interpretació dels tres 
actors principals, volem destacar la força i la 
credibilitat de l’actuació de Thomas Gioria, 

Julien, el nen, que sense parlar ens encoma-
na el seu patiment i el seu terror.

Us recomanem aquesta proposta, però no 
amb la idea que passeu una bona estona, 
sinó advertint-vos del patiment que pro-
voca. És necessari veure-la, ja que relata 
una veritat incòmoda que demana, cada cop 
més, la urgència del debat i la imperiosa 
necessitat que les decisions judicials no es 
basin en els drets dels pares, sinó en la pro-
tecció de totes les víctimes, inclosos nens i 
nenes. 

Ens permetem fer-vos pensar sobre aquest 
debat amb les dades que el 15 d’octubre 
va publicar el diari Ara. Aquestes dades 
desmenteixen el fals mite que, gràcies a les 
denúncies, els pares (homes) estant perdent 
el dret de veure fills i filles: “A Catalunya 
només el 10% de les denúncies per violèn-

‘Custodia compartida’

Mònica López Piñero i Ana Rojas Pazo  

cia masclista acaben amb una mesura civil 
de protecció per garantir els drets dels fills 
i filles. I d’aquestes, un 34% corresponen 
a drets com la pensió alimentària i només 
el 66% respon a suspendre el règim de 
visites o la pàtria potestat.”
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Les violències contra les dones pel fet de ser dones 
esdevenen l’exemple més dur, dolorós i greu de la dis-
criminació masclista. Suposen una greu vulneració 
dels drets i de la llibertat de les dones i formen part 
de la vida quotidiana, social i laboral de les dones 
de totes les edats, orígens, creences, condicions, 
opcions i classes. I es produeixen en el conjunt de les 
relacions socials. 

A Catalunya, des del 2008, més de 100 dones, i en 
alguns casos les seves filles i fills, han estat assas-
sinades per part de parelles o exparelles. En un any 
es reben més de 13.000 denúncies de violència en 
l’àmbit de la parella i el sistema judicial denega més 
del 50% de les ordres de protecció que se sol·liciten. 
Més de 1.000 homes són denunciats anualment per 
delictes contra la llibertat sexual i el 4% de les dones 
s’han vist obligades alguna vegada a deixar la feina a 
causa de l’assetjament sexual.

També volem fer especial esment a la violència cap 
a les dones i nenes refugiades, desplaçades i en 
contextos de guerra, i denunciar la passivitat i la 
impunitat dels governs i els estats de la UE.

L’origen de les violències masclistes és estructural. 
Són degudes a conductes de domini, control i abús 
de poder d’homes sobre dones, sota el paraigua del 
patriarcat. El Pacte d’estat contra la violència de 
gènere, resultat de les pressions del moviment de 
dones i feminista, de diverses mobilitzacions com 
el 19-J i de plataformes com el 7-N o Novembre 
Feminista, de les quals CCOO forma part, tot i que 
interpel·la tots els governs a fer un pas endavant, 
arrenca feble i amb molts entrebancs, deficiències i 
poca definició pressupostària.

Les campanyes “NoÉsNo”, “#CalUnSí” i “#MeToo”, els 
protocols d’autoprotecció davant de les agressions 
sexuals a les festes o l’èxit desbordant del 8 de Març 
han estat el resultat de sumar moltes complicitats, 
han esdevingut un potent altaveu que ens mostra 
una resposta empoderada i col·lectiva que posa al 
centre de l’agenda pública la necessitat de donar 
resposta a les violències masclistes, de posar fi a 
la impunitat dels seus autors i de qüestionar els 
fonaments del sistema patriarcal, evidenciant fins 
a quin punt sistemes com el judicial tenen la urgent 
necessitat de revisar-se, formar-se i construir-se 
lliures de masclisme.

Les violències són evitables i es poden prevenir, i és 
urgent que les polítiques públiques i el conjunt de la 
societat ens hi comprometem i actuem per aconse-
guir erradicar-les.

Manifest de CCOO de Catalunya

25-N 2018 
Dia Internacional 
de la no Violència contra les Dones 
i Nenes

PER TOT AIXÒ,  CCOO EXIGEIX:
• Aplicar immediatament el Conveni d’Istanbul.

• Dotar de pressupostos suficients el pacte d’estat i fer-lo efectiu.

• Prevenir la violència masclista en tots els àmbits de relació social: mesures  urgents 
adreçades a trencar i erradicar la justícia masclista i patriarcal, i l’ampliació de l’àm-
bit d’actuació de les polítiques públiques a totes les violències masclistes.

• Aplicar mesures urgents amb recursos especialitzats i sistemes d’atenció i de 
suport a tot el territori català per donar suport a les dones que pateixen qualssevol 
tipus de violència masclista.

• Formar obligatòriament professionals que en un moment o altre facin intervenció 
i atenció a dones que pateixen violència masclista, especialment les víctimes de 
violència sexual.

• Desenvolupar totes les mesures i plans d’igualtat a les empreses, i estendre, a tra-
vés de la negociació col·lectiva, els acords dels agents socials en matèria d’igualtat 
que conté l’AIC (Acord interprofessional de Catalunya) i en suport de les dones que 
pateixen violència masclista i assetjament sexual a la feina.

FEM UNA CRIDA A PARTICIPAR A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PER GARAN-
TIR UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES:

- 23 de novembre, a les 12 hores, CCOO convoca una acció al carrer. Ens trobem a les 
portes del sindicat, a Via Laietana, 16.

- 25 de novembre, a les 11.30 hores, a la plaça de la Universitat CCOO participarà a la 
manifestació unitària convocada per Novembre Feminista.

- 10 de desembre, a les 20 hores, a la plaça de St. Jaume de Barcelona, CCOO organitza la 
concentració mensual de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 

El conjunt d’actes convocats o en els quals CCOO participa arreu de Catalunya, els podeu 
trobar a www.ccoo.cat

ENS VOLEM VIVES I LLIURES. 
ENS PLANTEM!

http://www.ccoo.cat

