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Encarem l’estiu després d’un breu, però intens, període amb diferents 
conteses electorals. Eleccions generals, europees i municipals han 
tingut, de manera transversal, la preocupació respecte de l’amenaça-
dora força potencial que podien obtenir les dretes ultraconservadores. 
Forces de dretes que obertament s’han declarat contràries al progrés 
de les dones.

Des de CCOO seguim exigint una acció de govern a tots nivells que no 
solament aturi l’avenç del patriarcat més reaccionari, sinó que blindi 
tot allò que, encara que insuficient, forma part d’un paquet de políti-
ques públiques per reforçar la igualtat i garantir els drets de les dones. 

I per garantir aquests drets, ens cal blindar entre d’altres: El Pla d’estat 
contra la violència, els recursos i els serveis específics de prevenció 
i d’atenció a les dones que pateixen violència masclista, la renda 
garantida de ciutadania, el dret a l’habitatge, el desplegament de les 
lleis d’igualtat i de protecció integral davant la violència de gènere 
que incorporen totes les violències, la normativa per avançar en la 
igualtat retributiva, l’obligatorietat que la coeducació sigui l’educació, 
el respecte als drets humans fonamentals com el de la salut sexual i 
reproductiva, el canvi del Codi penal per evitar que es qualifiqui i jutgi 

Polítiques feministes
una violació com si fos un abús, o la necessitat que el sistema judicial 
deixi d’impartir justícia patriarcal.

La representació política de les dones ha avançat una mica, però de 
manera diferent segons la institució. Tenim un dels congressos més 
feminitzats en 40 anys de democràcia, amb un 47,4 % de diputades, un 
Parlament europeu amb gairebé el 40 % de diputades, tot i que només 
11 dels 28 estats membres tenen normes per garantir la paritat a les 
llistes electorals, però, malauradament, tot i la Llei orgànica 3/2007, 
encara avui només tenim el 19 % de les alcaldesses, el 35 % de les 
regidores als ajuntaments catalans i, a més, un 6,45 % dels ajunta-
ments no tenen cap dona al consistori. 

Sabem que cal anar més enllà de la important, però insuficient, repre-
sentació política de les dones en el poder legislatiu i en els governs 
locals. I cal anar més enllà, perquè les dones no només volem ser a les 
institucions, sinó que volem que les polítiques siguin suficientment 
feministes per per poder trencar amb els dictats del patriarcat i del 
capitalisme. 

CCOO som a les empreses i al carrer. Són avenços importants, en 
aquest sentit, les respostes al carrer sobre processos judicials; el 
suport a les professionals denunciades del Programa Skolae, model 
educatiu que de la diversitat en fa el pilar de la cohesió social i la con-
vivència en igualtat; les campanyes contra la cosificació de les dones 
en esdeveniments com el Mobile World Congres, o les respostes con-
tundents i multitudinàries als processos judicials que jutgen violacions 
grupals.

Hem commemorat el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les 
Dones. Des de l’àmbit de la concertació del Consell de Relacions 
Laborals hem elaborat la Guia per l’aplicació de la igualtat retributiva 
entre dones i homes que, sense dubte, serà de gran utilitat per poder 
emprendre des de la negociació col·lectiva la lluita perquè la igualtat 
retributiva arribi a totes les empreses. I com a membres del Consell 
Nacional de Dones de Catalunya, hem participat en el Parlament de les 
Dones, que el passat 1 de juliol va aprovar per unanimitat la Declaració 
2019, seguint les recomanacions de la IV Conferència Mundial de les 
Dones de Beijing del 1995.

Enguany, en la celebració de l’orgull, hem volgut expressar el nostre 
contundent rebuig i denúncia davant dels atacs i les agressions a les 
companyes i companys LGTBI, així com valorar la lluita quotidiana 
organitzada pels drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals, que enguany ha celebrat el 50è aniversari de la primera 
manifestació massiva de l’activisme arran dels fets de Stonewall.

poder trencar amb els dictats del patriarcat i del capitalisme. 

i
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Consulta tot l’informe:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/InformeCondicionsDones_2019.pdf

Mercat de treball desigual 
i excloent

nformei

Romina Garcia  

Des de fa uns anys, el mercat de treball ha 
començat a recuperar part de l’ocupació que 
s’havia perdut en l’època de crisi, de contra-
cció econòmica i de destrucció de llocs de 
treball. La recuperació, però, és lenta i, en 
la majoria dels casos, es produeix a costa 
d’una precarietat absoluta. Aquest patró 
de creixement, mal enfocat i poc útil per a 
futures crisis, deixa veure un teixit produc-
tiu poc sòlid, i incapaç de generar ocupació 
estable i de qualitat. A més de la dualitat i 
les disfuncions del mateix mercat de treball 
i de la precarietat que impera en les condi-
cions de treball de cada cop més persones, 
l’accés desigual a una feina i l’exclusió del 
mercat de treball en forma d’atur porten 
nom de dona.

Malauradament, si es tenen en compte les 
darreres dades de l’informe Les condicions 
de vida i de treball de les dones (2019) es 
constata que la població activa femenina 
presenta una proporció inferior de perso-
nes ocupades és precisament i, per tant, 
està força allunyada del món productiu. 
Probablement, assumir el treball reproduc-
tiu quan no hi ha mesures conciliadores a 
l’abast de totes les dones és un fet que 
explica, en part, aquest comportament. 
D’altra banda, la manca de feina també té 
un component clarament femení quan es fa 
evident que són les dones les que tenen més 
dificultats per retornar al mercat de treball 
i són les protagonistes, en gran manera, de 
l’atur de llarga i molt llarga durada. 

L’informe també mostra com la taxa d’ocu-
pació femenina té un pes força inferior a la 
masculina (10 punts percentuals menys) i 
evidencia que les dones tenen més dificul-
tat per accedir a una feina i menys partici-
pació i presència en el món laboral. Ara bé, 
quan se superen els obstacles d’entrada al 
mercat de treball, hi ha una tendència ben 
marcada que desvia les dones cap al treball 
a temps parcial involuntari, cap al treball 
temporal i inestable, i cap als contractes 
de curta curada i en sectors altament femi-
nitzats que, consegüentment, són els més 
precaris del teixit productiu. A més, si es 
mesura el desajustament entre el lloc de 
treball i la formació de la persona treballa-
dora, aquí les dones també encapçalen la 
llista: pateixen més sobrequalificació que 
els homes.

Quan la desigualtat per raó de gènere en 
l’àmbit laboral és una realitat fortament 
instal·lada, tenim el repte d’aplicar mesures 
correctores perquè la igualtat sigui efectiva, 
no només perquè les dones puguin accedir 
a un lloc de treball en igualtat de condicions 
com a dret bàsic i essencial, sinó perquè 
la manera com s’accedeix a una ocupació 
defineix el desenvolupament social de qual-
sevol país. En aquest sentit, tenir accés a 
una ocupació com a principal mitjà d’inser-
ció social, tenir unes condicions de treball 
adequades que permetin conciliar la vida 
laboral i la familiar, i tenir un salari suficient 
són la clau per garantir el benestar de les 
persones i, per tant, ha de ser el centre i 
l’objectiu de qualsevol política pública que 
busqui combatre les desigualtats i oferir una 
major cobertura social a la seva ciutadania. 
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Accidents in itinere 
en clau de gènere 

Les dones s’accidenten més que els homes 
en els accidents in itinere: representen el 
55 % del total dels accidentats. 

Aquest fenomen es produeix per dues 
causes:

La primera és l’especial incidència de la con-
tractació a temps parcial no desitjada: 3 de 
cada 4 persones ocupades a temps parcial 
són dones. En aquests casos, per mante-
nir un nivell d’ingressos adequat es veuen 
obligades a compaginar diverses ocupaci-
ons, cosa que fa augmentar el nombre de 

desplaçaments en una mateixa jornada i, 
en conseqüència, les possibilitats d’acci-
dentar-se. 

La segona és a causa de la doble presència, 
que afecta les dones treballadores, ja que 
assumeixen en major mesura les responsa-
bilitats de la cura de la família i la llar, i per 
això incrementen els desplaçaments.

En els darrers anys, la xifra d’accidents in 
itinere no ha parat de créixer a Catalunya 
per sobre del conjunt de l’Estat espanyol. 
A Catalunya, l’any 2014, es van produ-
ir 14.975 accidents in itinere; 16.036, al 
2015; 17.725, al 2016; 18.554, al 2017, 
i 19.653, al 2018. L’augment més signifi-
catiu és el dels accidents de trànsit, que 
engloben els accidents de treball in missió.  

Els accidents a Catalunya augmenten des 
de l’aplicació de la reforma laboral. La 
manca d’una prevenció de riscos laborals 
eficaç i eficient per part de les empreses es 

Neus Moreno Sáenz

El passat mes de març es van presentar dos nous instruments del Consell de Relacions 
Laborals entorn de l’assetjament sexual i per raó de sexe: Orientacions bàsiques per a 
la persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe i Programa de formació de la persona de referència dels proto-
cols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Es tracta 
de dos instruments que tenen com a objectiu potenciar la figura i les funcions de les 
persones de referència a les empreses. 

Pel que fa a les persones de referència, cal recordar que són persones amb formació, i 
necessàriament motivades, que s’encarreguen fonamentalment de les accions de pre-
venció de l’assetjament i d’assessorar i acompanyar les dones que han patit una situació 
d’assetjament. També participen en la investigació de les denúncies. Es recomana que 
a les empreses hi hagi dues persones de referència: una representant de la direcció de 
l’empresa i una altra de la representació legal de les persones treballadores.

El conjunt d’instruments sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe elaborats pel 
Consell de Relacions Laborals es poden consultar a: 

 http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/ 

Nous 
instruments 
del Consell 
de Relacions 
Laborals 
per revertir 
l’assetjament 
i actuar-hi en 
contra

fa notar justament a les empreses on no hi 
ha representació sindical.

CCOO defensa la necessitat d’impulsar 
polítiques públiques que garanteixin la 
seguretat i la salut dels treballadors i tre-
balladores davant dels riscos derivats de la 
mobilitat: en les freqüències i els horaris del 
transport públic, en els preus, en l’adapta-
ció i construcció de les interconnexions del 
transport o en la promoció de la utilització 
de vehicles nets i alternatius (carril bici) en 
lloc del vehicle particular. Però també les 
empreses tenen responsabilitat en l’acció 
preventiva de la mobilitat prenent decisi-
ons que disminueixin els desplaçaments de 
les persones treballadores en freqüència 
i durada, racionalitzant horaris, en la con-
tractació a temps parcial, en el salari, en 
l’exclusió de la propietat del vehicle propi 
com a requisit en el moment de contractar, 
en la manera de finançar els costos derivats 
dels desplaçaments de caràcter col·lectiu, 
incentivant el vehicle compartit… 

Francesc Montoro



5
Núm. 51 - juliol 2019

conomia
feminista
e

L’ecofeminisme és un corrent dins del pen-
sament feminista que va sorgir amb força 
a partir de moviments i xarxes ambientalis-
tes i indigenistes dels països pobres, i que 
han encapçalat dones com Vandana Shiva, 
a l’Índia; Wangari Maathai, a Kenya, o, més 
recentment, la colombiana Leonor Zalabata 
i l’activista hondurenya Berta Cáceres, 
assassinada fa tres anys. L’ecofeminisme 
és, en la meva opinió, un element clau per 
construir un nou model econòmic alternatiu 
al capitalisme depredador.

Avui, en un escenari de canvi climàtic, de 
pèrdua de biodiversitat, de contamina-
ció de l’aigua, de l’aire i de la terra, que 
són elements vitals, i amb el capitalisme 
desenvolupista insostenible que oculta 

Ecofeminismes, 
o la necessitat de cuidar 

la “casa comuna” que 
sosté la vida

Hortènsia Grau
Antropòloga i pedagoga. Exdiputada

Membre d’Ecologistes en Acció i Moviment Ibèric Antinuclear

els costos reals de la producció (l’explotació de les persones, les externalitats ambi-
entals…), no podem ni hem de desvincular ambdues lluites: la feminista i l’ecologista, 
a les quals cal sumar la lluita contra el model de producció capitalista.

Actualment no ens podem reivindicar com a dones feministes si no ens impliquem 
també en la lluita ecologista, la més global contra les causes i els factors que pro-
dueixen el canvi climàtic, però també la més local: aquella que es produeix al nostre 
territori concret, però que té conseqüències globals. 

Canviar el model de transport a les grans ciutats per poder respirar; substituir el 
model energètic actual (nuclear, combustibles fòssils…) per un de renovable, 
de generació distribuïda, controlat per la ciutadania; endegar una nova política 
de l’aigua i regular l’accés universal a aquest recurs; crear noves formes de pro-
ducció, de distribució i de consum agroalimentari; garantir el manteniment 
i la cura dels espais naturals, i entomar la generació i el tractament dels 
nostres residus són algunes de les qüestions estratègiques en què ens hem 
d’implicar, perquè, de fet, són profundament feministes. En efecte, trasto-
quen els conceptes de producció i reproducció, el repartiment de la riquesa i, 
en definitiva, les estructures del model capitalista.

La crisi socioeconòmica i ecològica només es resoldrà canviant aquestes 
estructures, canviant els patrons de pensament, com diu Naomi Klein (Això 
ho canvia tot. El capitalisme vs. el clima), realçant el valor intrínsec de la vida 
i posant-la al centre de les polítiques. I justament aquest posar al centre la vida va 
ser un dels fils de coincidència de les lluites de les dones activistes de tot el món 
que ens vam reunir a Madrid el primer cap de setmana de juny al Fòrum 
Social Mundial Antinuclear. Evidentment, no descansarem fins a 
aconseguir-ho. 

Actualment no ens 
podem reivindicar com 

a dones feministes si no 
ens impliquem també en 

la lluita ecologista
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1r Congrés Internacional 
d’Infermeria

El passat 30 de maig al paranimf de la Facultat de Medicina del 
Campus Clínic va tenir lloc el 1r Congrés Internacional d’Infermeria 
Pràctica Clínica Avançada: Rol Avançat i Seguretat, organitzat pel 
Grup d’Infermeria de CCOO de Catalunya, amb la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic.

La jornada es va dividir en dues parts. A la primera, al matí, hi va 
haver dues taules dedicades al rol avançat, en què es van presentar 
les novetats respecte a la infermeria de pràctica avançada. La sego-

Grup d’Infermeria de la Federació de Sanitat de CCOO

na part de la jornada, a primera hora de la tarda, va consistir en dues 
taules: a la primera es va tractar la seguretat del pacient, i la segona 
va estar enfocada a la seguretat dels professionals. 

Després de cada taula es va generar un debat molt participatiu 
tant per part dels assistents com de les persones que seguien el 
congrés en línia. Durant aquesta jornada vam poder gaudir de la 
poesia d’Esteve Bosch i de la música de la Coral de l’Hospital Clínic. 
Finalment, Ana Rosa Sevillano, secretària general de la Federació 
de Sanitat de CCOO de Catalunya, va tancar l’acte amb unes parau-
les que van fer especial incidència a empoderar la infermeria.

Aquest congrés ha estat fruit d’un gran repte, que ha significat un 
abans i un després en el Grup d’Infermeria de CCOO. Organitzar-lo 
ha comportat un esforç logístic no exempt de dificultats, com sol 
passar el primer cop que s’emprèn una feina d’aquesta envergadura.

La valoració que en fem és molt positiva, ja que ha assolit una gran 
participació des del punt de vista tant presencial com virtual —
amb més de 700 persones connectades en alguns moments des de 
la reproducció en línia— i s’hi han presentat més de 300 treballs. 
Res d’això no hauria estat possible sense la participació i la feina 
dels ponents.

Des del nostre grup esperem i desitgem que aquest sigui el primer 
congrés de moltes altres edicions. 

CCOO de Serveis fem front a la violència 
masclista amb diversos protocols des de 
les empreses
A partir del mandat de la llei orgànica d’igualtat, CCOO  de Serveis 
vam començar a treballar en els protocols per a la prevenció i l’abor-
datge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe, que 
ja tenim implantats a moltes empreses. Quant a l’ús dels drets que 
emparen les dones que han patit o pateixen violència masclista, 
s’han donat situacions en què les empreses han posat impediments 
a aquestes treballadores o no han donat a la seva situació la impor-
tància que corresponia. 

Arran d’això hem dissenyat un protocol que consisteix a dirigir-nos 
a les empreses, personalment o per escrit, en funció de la situació 
concreta, per recordar-los que tenen obligacions respecte d’aques-
tes dones i també per oferir-los la negociació d’un protocol. El pro-
tocol es basa en la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció 
integral per a víctimes de violència de gènere, i recull propostes de 
millora que negociem a partir de la llei i que són diferents a cada 
una de les empreses. En definitiva, facilita el procediment que s’ha 
de seguir quan una dona que pateix violència masclista es dirigeix a 
l’empresa per acollir-se a qualsevol dels drets que l’emparen.

A partir d’aquesta decisió hem ofert la negociació d’aquest protocol 
de violència masclista a algunes empreses, ja l’han signat Catering 
Arcasa, SA, i l’hotel W Barcelona, conegut com Hotel Vela, i està en 
procés de negociació a altres empreses. Al sector hoteler estem 

negociant protocols a  dos hotels i ja s’ha signat a l’Hotel Majestic, 
amb vista a la prevenció i al procediment d’actuació davant de situa-
cions en què les dones pateixen violència masclista quan són asset-
jades o agredides per part de clients. L’hotel W Barcelona disposa 
també d’un protocol d’actuació en cas que es detecti una situació 
de violència masclista entre clients. D’aquesta manera, posen de 
manifest el seu rebuig a aquest tipus de violència.

Cada vegada són més les empreses que estan d’acord a negociar 
protocols contra qualsevol tipus de violència masclista que es doni 
a les seves instal·lacions, amb la qual cosa milloren el que obliga la 
llei i fan un pas endavant en la lluita contra les violències. 

Aurora Richarte Giménez
Secretària de les Dones i Igualtat
CCOO de Serveis de Catalunya 

L’assetjament sexual a dones migrants tre-
balladores de la llar és una de les formes de 
violència masclista més oculta i invisibilit-
zada. Així ho constata l’estudi publicat per 
Sílvia Bofill, antropòloga de la Universitat 
de Barcelona, i Norma Véliz, coordinadora 
de l’associació Mujeres Pa’lante. 

L’estudi, que porta per títol Una violència ocul-
ta. Assetjament sexual en dones migrants 
treballadores de la llar i les cures (Fundació 
Irla, 2019), ha rebut el suport de la Beca 

d’Estudis Feministes Natividad Yarza 2017 
i ha consistit en la realització d’una enquesta 
a vuitanta dones migrants, dotze entrevistes 
en profunditat a víctimes d’assetjament i cinc 
entrevistes a agents socials i professionals: 
sindicats (CCOO), mossos d’esquadra (Grup 
Regional d’Atenció a la Víctima de Barcelona) 
i advocades penalistes. L’estudi constata 
l’elevada incidència de l’assetjament: el 41 
% de les dones afirma haver estat objecte 
d’alguna forma d’assetjament sexual (lleu, 
greu o molt greu). 

Tanmateix, el nombre de denúncies és 
baixíssim, gairebé insignificant. L’estudi 
també posa de manifest la distància entre 
l’assetjament tècnic i l’assetjament decla-
rat: únicament el 24 % de les víctimes 
reconeix totes les situacions presentades 
com a assetjament sexual. L’impacte sobre 
les treballadores és devastador, tant per-
sonalment com laboral. 

Es tracta d’un fenomen persistent, forta-
ment normalitzat per part d’ocupadors, 

Assetjament sexual a dones 
migrants treballadores de la llar i 
les cures: una violència oculta 

Sílvia Bofill Poch
Antropòloga (Universitat de Barcelona) 

bofill@ub.edu

famílies i empreses, que pren formes 
especialment dures, com ara comenta-
ris amb fort caràcter sexual, tocaments i 
assalt sexual, sota amenaces i xantatges 
permanents d’acomiadament, expulsió del 
país o denúncia a la policia. La condició 
migratòria n’intensifica la gravetat, minva 
la capacitat de reacció de les treballadores 
i les fa més vulnerables. 

Lluny de ser un fet aïllat, forma part d’una 
situació d’abús laboral més gran: és l’ex-

pressió d’unes condicions laborals precàri-
es i deficientment regulades, i d’un tracte 
humà que menysté els drets laborals i 
socials de les treballadores, amb expressi-
ons racistes i xenòfobes. No és, doncs, un 
fet privat, sinó un fet polític, que demana 
respostes polítiques. 

https://bit.ly/2Lg71wI

https://bit.ly/2Lg71wI
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ui som,
 què femQ

CCOO de Lleida 
organitza la 

jornada sindical 
“Dones, salut i 

treball”

El dia 7 de juny, una cinquantena de delegades i delegats van parti-
cipar a la jornada sindical “Dones, salut i treball”, que va organitzar 
la Secretaria de les Dones de CCOO de Lleida i que va servir per 
commemorar el 28 de Maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut 
de les Dones.

Una taula rodona va ser l’eix de l’activitat, que va tractar temes com 
la desigualtat que es produeix en termes de salut entre homes i 
dones, i el món del treball entès com a factor clau per lluitar contra 
les desigualtats. Les malalties professionals, reconegudes i no 
reconegudes, constitueixen una font de dolor per a moltes dones 
i, en canvi, reben una ínfima atenció institucional i un tractament 
molt deficient. El benestar quotidià i la salut laboral de les tre-
balladores es veuen afectats per les sobrecàrregues laborals. 
Processos naturals com l’embaràs, el part i la menopausa esdeve-
nen excessivament instrumentalitzats, amb intervencions abusi-
ves i medicalitzades. A la taula, hi va participar Montse Sedó, de la 
Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya i delegada del SISCAT 
(sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya), que va 
fer l’exposició més teòrica; Jennyfer Polonio, delegada del Sector 
de la Geriatria de CCOO de les Terres de Lleida, i Montse Ruiz, dele-
gada del Sector de la Neteja d’Edificis de CCOO de les Terres de 
Lleida, junt amb altres companyes delegades de CCOO a l’empresa, 
que van exposar les seves experiències laborals.

La jornada va ser molt participativa i va acabar amb la lectu-
ra del manifest que CCOO de Catalunya va preparar per al Dia 
Internacional d’Acció per la Salut de les Dones. 

Imma Romeo Mallafré
Secretària de Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitats

CCOO de les Terres de Lleida

Dones i salut, 
una lluita de 
dia de nit
El dia 14 de juny vam realitzar, a la sala d’actes de CCOO de 
Catalunya, la jornada “Dones i salut, una lluita de dia i de nit”, que 
va servir per commemorar el dia 28 de Maig, Dia d’Acció per la 
Salut de les Dones, i que es va plantejar com una continuació de 
l’acte de l’any passat.

La primera part va començar amb la benvinguda de Montse Ros 
i la presentació que en va fer la Neus Moreno, que van donar 
pas a l’apartat diürn de la jornada. Aquesta part va consistir 
en el relat de les experiències de les companyes Dominica 
Guardia, que ens va explicar la protecció de la dona embaras-
sada en l’àmbit sanitari, i Esther Rodríguez, que, malgrat que 
no va poder venir, va delegar la ponència en Montse Sedó, que 
ens va explicar la lluita de les cambreres de pis en el món de 
l’hostaleria.

La segona part es va destinar a la presentació del projecte 
“Nocturnas (mujeres que trabajan de noche en el área metropo-
litana de Barcelona)”, treball que forma part de la tesi doctoral 
de Sara Ortiz i que compta amb la col·laboració de CCOO. La 
mateixa Sara va venir a exposar-lo, conjuntament amb Maite 
Rolán i Laura Lozano, que van explicar les seves experiències 
com a participants en l’estudi i dones treballadores de nit.

Posteriorment, es va donar pas a un debat molt participatiu i 
enriquidor en el qual els assistents van fer aportacions sobre 
les condicions en què es desenvolupa la seva feina diària i la 
seva activitat sindical. Ana Rosa Sevillano va tancar l’acte 
reivindicant la importància del fet de tenir en compte, en la 
negociació col·lectiva, la perspectiva de gènere per continuar 
avançant cap a una societat igualitària. 

Laura Lozano i Montse Sedó
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CCOO de Catalunya 
guanya una sentència 
clau contra 
l’assetjament sexual 
Encara queda molt per fer per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, 
socialment i jurídicament. Tanmateix, la sentència del Jutjat Social 3 de Barcelona és 
un pas més en la lluita feminista de la dona en el món del treball.
La sentència fa referència a una treballadora que va patir assetjament sexual per part 
d’un company de feina i en va informar els seus responsables. Aquests, en lloc d’aju-
dar-la, li van manifestar que no hi havia proves suficients i que, per tant, no activarien el 
protocol. Tot i això la treballadora va denunciar-ho i el servei de prevenció va realitzar 
un informe genèric i subjectiu.
L’empresa, aprofitant l’avinentesa que la treballadora tenia un contracte temporal, 
va acomiadar-la sabent que estava embarassada, suposadament, per finalització del 
contracte. 
La sentència, finalment, condemna l’empresa per vulneració de drets fonamentals. 
Primer, per acomiadar-la sabent que reclamava els seus drets, i, segon, per haver-ho 
fet sabent que estava embarassada i que havia patit assetjament sexual.
Tot i ser una sentència positiva, aquests comportaments empresarials no són aïllats. 
Malgrat la dificultat probatòria és necessari no callar davant d’aquestes situacions i 
denunciar des del primer moment qualsevol situació d’assetjament. Callant i no denun-
ciant no aconseguirem una igualtat efectiva: destapem l’assetjament i denunciem-lo 
fins a eradicar-lo dels nostres llocs de treball. 

Montse Arcos
Advocada del GTJ de CCOO de Catalunya

ui som,
 què femQ

L’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els llibres”, 
a CCOO de Catalunya

Premi Aurora 
Gómez
Us recordem que la 
Fundació Cipriano 
García convoca el 
Premi Aurora Gómez, 
a la lluita feminista 
en l’àmbit laboral, 
2019. Aquest premi, 
de caràcter anual, va 
néixer fa deu anys amb 
la voluntat de reconèi-
xer persones, col·lectius, 
entitats o organitzacions 
socials que haginrea-
litzat activitats en 
l’àmbit laboral i 
sindical dirigides 
a erradicar les 
discriminacions 
per raó de gènere 
i valorar el treball de les dones i la seva 
contribució als drets de ciutadania.

El termini de presentació de candidatu-
res és fins al 15 de setembre del 2019. 
La candidatura guanyadora es donarà 
a conèixer en el marc de la Festa del 
Treball Digne, el proper 5 d’octubre, a 
les 10 del matí, a la plaça de la Cultura 
de Bellvitge, a l’Hospitalet.

Consulteu les bases del premi a:
http://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2019_Premi_Bases_traz.pdf.
Feu arribar la vostra candidatura a:
 fcg@ccoo.cat. 

El passat 27 de maig vam inaugurar l’exposició “Teresa Pàmies. Tot és 
en els llibres” a CCOO de Catalunya, amb la intervenció de Joan Carles 
Gallego, director de l’Aula de Treball, Economia i Societat de CCOO de 
Catalunya. 
L’acte, organitzat pel Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya, es 
va emmarcar dins les activitats de l’Any Pàmies de la Generalitat de 
Catalunya per commemorar els 100 anys del seu naixement.
Teresa Pàmies (Balaguer, 1919 - Granada, 2012) és una de les escripto-
res més importants de la literatura catalana i una dona amb un fermíssim 
compromís social i polític. De formació autodidacta, feminista i antifei-
xista, va escriure novel·la, assaig, articles i cròniques, i va esdevenir una 
destacada representant del periodisme militant d’esquerres.
Va viure la guerra com una jove comunista destacada, va passar trenta 
anys a l’exili i va retornar el 1970, any en què va ser guardonada amb el 
Premi Josep Pla per Testament a Praga.
El seu llegat inclou una cinquantena de llibres, entre els quals: Quan 
érem capitans (1974), Quan érem refugiats (1975), Gent del meu exili 
(1975), Amor clandestí (1976) o Matins d’Aran (1982), entre d’altres. 
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La matinada del 28 de juny del 1969, al conegut 
pub Stonewall (Nova York), hi va tenir lloc la revolta 
contra la batuda policial que va donar origen a 
la reivindicació del moviment LGTBI+. D’allà es va 
traslladar, de manera gairebé instantània i bessona, 
a altres països del món. Així va ser com van néixer 
les bases històriques de les actuals mobilitzacions de 
l’Orgull. 

Aquest 2019 la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), juntament amb 
altres organitzacions, associacions i col·lectius de les 
diferents ciutats d’Espanya, volen rememorar aquest 
moment i, especialment, l’activisme d’aleshores.

CCOO, com a organització federada, activista i 
vinculada històricament a la lluita pels drets de 
les persones LGTBI+, abraçarà, com sempre, les 
reivindicacions d’aquest any. Per això, serem presents 
a les diferents manifestacions que tindran lloc a 
diferents ciutats i pobles del nostre país. Han passat 
50 anys dels fets de Stonewall i és el moment de 
fer un reconeixement a l’activisme de llavors, als qui 
van lluitar en una societat hostil, homòfoba, racista i 
misògina. Gràcies a aquestes persones, avui gaudim 
de nivells de llibertat i de drets mai imaginats.

Encara queda molt per lluitar. No ens conformem 
amb la Llei 11/2014: cal fer-la efectiva i que es 
compleixi arreu, amb sancions, si cal. Per això, CCOO 
reivindica en els seus diferents plans d’intervenció 
(diàleg social, negociació col·lectiva i mobilització 
social…) les mesures següents:

Garantir la igualtat d’oportunitats real, 
especialment al món del treball.

Treballar en l’erradicació de situacions de rebuig, 
discriminació, violència i assetjament per motius 
d’orientació sexual, expressió i identitat de 
gènere. En definitiva, posar fi a l’LGTBIfòbia i, 
amb més insistència encara, en el món laboral.

Vetllar per la igualtat de condicions laborals de 
totes les persones treballadores.

Lluitar pel reconeixement de drets des de la 
inclusió de la diversitat sexual, familiar i de 
gènere en tots els àmbits, fent un esforç especial 
en l’erradicació de l’assetjament escolar.

Fer efectius els drets humans, el dret d’asil, 
el dret a la seguretat de les persones LGTBI+, 
immigrades i refugiades.

CCOO davant del Dia de l'Orgull

#EnClauArcdeSantMartí

  
CCOO aposta per una llei estatal LGTBI+ que garanteixi 
una esfera sociopolítica sense discriminació, sense 
desigualtat, sense assetjament i sense violència per 
conformar un escenari democràtic, plural i participatiu 
on totes les persones puguem ser, sentir i estimar 
lliurement.

●  EL 2019, 
Amb MÉS Orgull de Ser
●  CCOO reivindica

#AlaFeinaSenseArmaris
● Uneix-te a nosaltres  

#EnClAuArcdeSantMartí

Contra el feixisme i contra l’LGTBIfòbia: ni un 
pas enrere!
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Abans del 1969, quan el col·lectiu LGTBI 
de Nova York va liderar la rebel·lió del 28-J 
a Stonewall, el moviment pels drets civils 
havia estat la mare de tots els moviments 
dels Estats Units. Com els afroamericans, 
les persones LGTBI eren una minoria que 
patia l’opressió, agreujada, entre d’altres, 
pel rebuig, la discriminació laboral i l’asset-
jament. En aquest escenari, no hi ha dubte 
que Stonewall és en si mateix un referent i 
alhora és part d’un moviment de dècades.

El crit de Stonewall contra la discriminació 
va retrunyir vigorosament, i amb ell, l’allibe-
rament LGTBI va esdevenir molt més visible, 
no només per al món exterior sinó també 
per al mateix col·lectiu. Amb Stonewall sor-
geix un nou tipus de moviment LGTBI: el que 
exterioritza l’orgull de ser LGTBI i que ho fa 
ocupant l’espai públic, assumint les pròpies 
identitats i donant lloc a noves expressions.

Aquesta revolta va ser la “presa de la 
Bastilla” del moviment pels drets LGTBI, 
l’equivalent a la decisió de Rosa Parks de no 
aixecar-se del seient del bus. Aquells cops 
de roc i d’ampolla van repercutir a tot el 
món. Cada 28 de juny, a diverses parts del 
món, la marxa de l’Orgull, sonora i nombro-
sa, ens distingeix.

Stonewall, cinquanta anys després 
L’opressió LGTBI té un tret característic: intenta fer invisible la diversitat d’orientació 
sexual i el gènere no binari. El cinquantè aniversari de Stonewall és el moment perfecte per 
examinar el camí que s’ha recorregut fins ara amb vista a evolucionar i per fer front als atacs 
que pateixen els drets de la comunitat LGTBI en el clima polític actual.

CCOO de Catalunya se suma i s’uneix al Dia de l’Orgull LGTBI, en un dels moments en què cal 
aixecar la veu davant l’alerta del creixent nombre de casos LGTBIfòbics que es donen ara 
com ara a l’Estat espanyol i a Catalunya.

CCOO, als centres de treball i com a sindicat de tots i de totes, exerceix un paper i un model 
exemplars de conscienciació. És, així mateix, un punt de suport per a la lluita reivindicativa 
inspirada en Stonewall. A través del seu Àmbit LGTBI, CCOO de Catalunya seguirà contri-
buint al diàleg social, amb la coherència i l’escolta activa per fer visibles els drets d’igualtat 
i diversitat sexual. Continuarem lluitant contra aquelles persones que, en ple segle XXI, 
encara es creuen amb el dret de decidir com hem de ser o qui hem d’estimar. 

Cássio Paz

CCOO, com cada any, hem participat en 
el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, que 
se celebra el 28 de Juny i que en diferents 
indrets del territori s’ha anat commemorant 
en forma d’actes, concentracions i manifes-
tacions al llarg de gairebé una setmana.

Han passat 50 anys d’aquella primera 
manifestació a Nova York per respondre 
als atacs brutals coneguts com els fets de 
Stonewall. Uns fets que no són gaire dife-
rents dels que cada dia pateix el col·lectiu 
LGTBI, que suporta agressions, vexacions i 
discriminacions tant en l’espai públic, labo-
ral i social, com en l’espai de les relacions 
socials.

Per tot això, perquè hem avançat molt però 
encara ens queda molt per aconseguir, hem 
participat, un any més, en la manifestació 
que organitza la Comissió 28-J.

Des de CCOO hem recorregut els carrers de 
Barcelona per reivindicar més seguretat, el 
desplegament de la Llei 11/2014, igualtat 
a la feina i a tot arreu, i unes condicions 
laborals mitjançant la negociació col·lectiva 
que ens garanteixin drets i que serveixin 
per erradicar actituds LGTBIfòbiques. 
Treballem per expulsar la discriminació Alba Garcia 

dels centres de treball i de tots els espais, 
i especialment de les escoles, i ens sumem 
a totes aquelles iniciatives que, a partir de 
la diversitat sexual, familiar i de gènere, 
construeixen un relat en positiu per fer de 
la diversitat —de totes les diversitats— el 
centre de l’educació en positiu.

A la feina, 
sense armaris
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Violència masclista, 
ni un pas enrere

En poc temps diferents conteses electorals 
ens han fet veure com en són, de fràgils, les 
polítiques d’igualtat i, especialment, les que 
tenen com a finalitat erradicar la violència 
masclista. Els governs conservadors —amb el 
suport de la ultradreta a Andalusia o a altres 
autonomies i governs locals— ja estan posant 
en risc les mesures, insuficients, que hi havia 
fins ara. 

La Unió Europea, referent actiu en el desen-
volupament de la normativa i la planificació 
en matèria d’igualtat entre dones i homes, no 
n’està exempta, d’aquest risc. Caldrà esperar 
per veure com encaixa la lluita contra la vio-
lència masclista en el mandat que just s’ini-
cia ara. La violència masclista té dimensions 
pandèmiques a tot el món: l’actual desigualtat 
i l’esfereïdora afectació de la violència mas-
clista són la mostra que encara som molt 
lluny dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, de la Plataforma de Beijing i del 
Conveni d’Istanbul.

No és casualitat que, davant del cada vega-
da més nítid empoderament col·lectiu de les 
dones —ja es parla de la “quarta onada del 
feminisme”—, amb moments memorables 
com els que vam viure el 2018, el patriarcat 
reaccioni i es defensi de l’única manera que 
sap: amb violència, inventant qualsevol pre-
text per fer retrocedir drets i llibertats de les 
dones que, tot i insuficients, han costat molt 

d’aconseguir. Tenim un marc legal que encara 
avui no es troba totalment desplegat, una llei 
orgànica que no inclou totes les violències i un 
pacte d’estat que cal veure si es desenvolupa 
del tot o només parcialment, com fins ara.

La Llei orgànica 1/2004, de mesures de pro-
tecció integral contra la violència de gènere, 
no inclou totes les violències i, tot i així, no s’ha 
desplegat. Per abordar la prevenció i l’atenció 
de la violència sexual a la feina, és a dir l’as-
setjament sexual i per raó de sexe, encara no 
s’ha desplegat la totalitat de la Llei orgànica 
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones 
i homes. El pacte d’estat es troba en espera 
de modificacions a cop de decret i que hi hagi 
una llei de pressupostos generals de l’Estat 
que el vagi desenvolupant de manera parcial. 
A Catalunya, lleis com la 5/2008, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista, 
o la 17/2015, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, també esperen any rere any el seu 
desplegament. 

A l’Estat espanyol, des que hi ha dades oficials, 
el 2003, s’han registrat 1.000 assassinats de 
dones comesos per les seves parelles o expa-
relles (les víctimes mortals d’ETA, segons 
l’Audiència Nacional, en quaranta anys, han 
estat 864). A Catalunya, des del 2008 s’han 
registrat 109 assassinats de dones a mans 
de parelles o exparelles. Segons feminicidio.

net, des que va començar l’any, hi ha hagut 47 
assassinats de dones, infants i algun home 
com a conseqüència de la violència masclista.

L’assetjament sexual a la feina, segons dades 
de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals 
(FRA), el 2014 el patien una de cada cinc 
dones, des dels quinze anys, en forma de toca-
ments, abraçades o petons no desitjats, i un 6 
% de totes les dones han patit assetjament 
sexual almenys sis vegades, des dels quin-
ze anys i al llarg de la seva vida. Aquestes 
agressions són executades en un 32 % per 
companys de feina, superiors o clients. 

També es fa palesa, cada dia més, la relle-
vància de la violència sexual: augmenten les 
violacions en grup, la violència sexual en el 
temps d’oci o la utilització del mòbil o de les 
xarxes socials per assetjar, vexar i humiliar 
fins al punt de provocar el suïcidi, com va ser 
el cas de la treballadora d’IVECO, Verònica. 
Tots aquests casos han de servir d’exemple 
per a una intervenció integral.
La sentència rectificada en el cas de La 
Manada, que reconeix que va ser impossible 
per a la dona violada dir no i que, finalment, no 
es tractava d’un cas d’abusos, sinó, clarament, 
d’una violació premeditada i organitzada, evi-
dencia que urgeixen canvis en el Codi penal 
amb relació a aquests aspectes. Casos com 
la violació d’una nena a Manresa, que aquests 
dies s’està jutjant, palesen novament que 
és imprescindible formació i capacitació en 
matèria de gènere per a tots els professionals 
que intervenen en un cas de violència, des dels 
professionals de la seguretat o l’atenció fins a 
la judicatura.

Sabem que les estadístiques no ho expliquen 
tot, de fet només coneixem el 20 % del que 
realment està passant, però evidencien de 
manera contundent la necessitat de no fer 
cap pas enrere. Als nous governs que ja estan 
constituïts i als que encara s’han de conformar 
els hem d’exigir que situïn la lluita per erra-
dicar la violència masclista al centre de les 
seves polítiques, amb accions contundents i 
fets i resultats positius. Mentre hi hagi vio-
lència masclista no podrem parlar de demo-
cràcia, no podrem parlar d’igualtat de drets ni 
de justícia.

Ni un pas enrere! 
Alba Garcia
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ltres veusa

Carme Catalan Piñol

Més de 20 anys 
fent xarxa

Fa més de vint anys, un grapat d’organitzaci-
ons de dones  que treballàvem el tema de la 
salut vam organitzar-nos per fer xarxa, per 
lluitar perquè la nostra veu fos escoltada i 
per poder millorar les polítiques de salut i 
d’atenció sanitària envers les dones i, per 
extensió, envers tota la població. Ens vam 
organitzar en diferents col·lectius i àmbits: 
usuàries, ajuda mútua, professionals, acti-
vistes per la salut… Creiem que les dones 
han de ser subjectes actius en el procés 
de salut i desitgem més qualitat, equitat i 
calidesa en l’atenció sanitària. 

La Federació de Sanitat de CCOO va ser una 
de les fundadores d’aquesta xarxa. Ens vam 
definir com a feministes, i d’un petit nucli 
de poques organitzacions es va estendre 
a altres grups i va permetre fer xarxa amb 
altres organitzacions feministes així com 
participar en debats com ara les Jornades 
Feministes catalanes i de l’Estat espanyol i 
d’àmbits més amplis, entre d’altres. 

Durant aquests anys la Xarxa de Dones 
per la Salut ha participat en diverses 
campanyes de qüestions centrals com el 
dret al propi cos, la millora de les políti-
ques de salut i del sistema sanitari, la llui-
ta contra la violència envers les dones… 
Progressivament hem anat participant en 
moltes lluites, juntament amb altres movi-
ments. L’any 2017, quan es complien vint 
anys d’existència de la xarxa, vam fer un 
debat per renovar objectius, consensos i 
afegir-ne de nous, i vam concloure el febrer 
del 2018. 

LA XARXA DE DONES PER LA SALUT

Dèiem: 

Quan parlem del fet que les dones són les protagonistes de la seva salut, l’atenció ha 
d’estar centrada en les seves necessitats reals i no en la pressió per respondre a un 
model extern o mediatitzat per interessos econòmics, corporatius o altres. Cal garan-
tir l’accés de les dones a una informació neutra i veraç per tal de recuperar la posició 
de poder i de decisió informada de les dones en temes que les afecten directament. 
En aquest sentit: 

Denunciem l’excessiva medicalització de les dones, sobretot en els processos natu-
rals (intervencions mèdiques o farmacològiques innecessàries o excessives): desme-
dicalitzar l’embaràs i el part, retirar la vacuna del papil·loma del calendari de vacunes 
—perquè és innecessària, potencialment perillosa per a les nenes i molt cara— i 
substituir-la per un programa de cribratge poblacional, que és molt més eficient en 
termes de cost-efectivitat i innocu. 

Estem en contra de la violència masclista en totes les seves formes i demanem con-
siderar-la un problema de salut pública (cal aplicar i fer el seguiment del protocol per 
a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya, millorant 
recursos d’atenció (entre ells els socials), la formació continuada per a professionals 
per adquirir/reforçar i revisar el coneixement i les eines per detectar-la i intervenir). 

Defensem els drets sexuals i reproductius, el dret a la salut sexual i reproductiva: 
repensar els ASSIR, recuperant el model dels antics plannings, i garantir la contracep-
ció gratuïta (en tots el mètodes) i l’avortament lliure i gratuït. 

Creiem en un model de salut biopsicosocial i mediambiental. 

Advoquem per un model sanitari públic, de qualitat i calidesa, universal i gratuït, per 
la qual cosa cal replantejar el nivell d’externalització dels serveis i què implica aquest 
fet. 

Ens oposem fermament que continuï la mercantilització de l’atenció sanitària, ja en 
marxa, i que els negocis privats trobin vies per treure’n beneficis financers. 

www.xarxadonesperlasalut.org
donesperlasalut@gmail.com
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MERCÈ OTERO VIDAL  

Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano Garcia

2. Gènere no binari
Identitats de gènere que no s’assimilen a les característiques dels 
gèneres binaris (masculí i femení) i que estan fora de la cisnorma-
tivitat.

3. Rol de gènere
Conjunt de comportaments, actituds i valors socials establerts 
socialment com a propis per a cada sexe, que són diversos segons 
les diferents cultures o col·lectius..

4. Sexe
Conjunt de característiques biològiques, especialment de tipus 
genètic, orgànic i hormonal, sobre la base de les quals s’estableix la 
distinció entre homes i dones. Hi ha persones amb característiques 
sexuals d’ambdós sexes: es tracta dels intersexuals, i formen part 
de la diversitat humana. . 

5. Drets sexuals
Drets que es fonamenten en el gaudi d’una vida sexual satisfactòria 
i agradable en tot el cicle vital, que estigui lliure de coerció i discri-
minació i sigui respectuosa amb l’autonomia sexual de les persones. 
Aquests drets impliquen també la garantia de la salut sexual entesa 
com un estat de benestar físic, emocional, mental i social en relació 
amb la sexualitat.  

Servei Lingüístic i Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI

Activista feminista catalana, llicenciada en 
Filologia Clàssica i en Filologia Romànica. 
Professora de secundària de llengües clàs-
siques i crítica literària, ha treballat sempre 
des de la coeducació i a favor de la coeduca-
ció. És autora de diversos treballs sobre el 
paper de les dones al llarg de la història i és 
traductora de textos llatins al català. 

Ha participat activament a diversos 
moviments socials, sobretot a l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample; a l’entorn universitari (amb el 
Sindicat Democràtic d’Estudiants, a la 
Caputxinada…), i al moviment feminista.

Quan l’ONU va declarar el 1975 Any 
Internacional de la Dona, Otero va parti-
cipar en l’organització de les Primeres 
Jornades Catalanes de la Dona, el maig 
del 1976, a la Universitat de Barcelona. 
Aquesta experiència va ser un gran encert i 
encara és un llegat del moviment feminista 
que s’ha sostingut en el temps. 

Va participar també en l’organització de 
les jornades de l’any 1996 per fer balanç 
d’aquelles dues dècades i en les jornades 
del 2006, titulades “Les dones sabem fer 
i fem saber”. Com ella mateixa ha dit: “El 
feminisme no és una moda. Al segle XIV, ja 
hi érem!”

Mercè Otero és una dona referent en la 
lluita feminista, membre del Centre 
Documentació de Ca la Dona, i activista 
omnipresent, implicada en moltes reivindi-
cacions per aconseguir un món més just i 
solidari. Ha estat mestra compromesa amb 
la coeducació i amb el sindicalisme, i és 
membre del jurat del Premi Aurora Gómez, 
a la lluita feminista en l’àmbit laboral, orga-
nitzat per la Fundació Cipriano García - 
CCOO de Catalunya.

Aquest any, la Generalitat de Catalunya li ha 
concedit la Creu de Sant Jordi.

La Mercè és una de les imprescindibles! 

Presentem cinc termes clau de l’àmbit de les dones i el món labo-
ral i sindical. Els podeu consultar també en el recull terminològic 
Dones i món sindical, elaborat pel Servei Lingüístic, amb la col-
laboració de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI (vegeu-lo 
a www.ccoo.cat/sl). 
 
1. Gènere 
Conjunt de continguts socioculturals que s’atribueixen a les carac-
terístiques biològiques d’homes i dones, i que estableixen compor-
taments, actituds i sentiments típicament masculins i femenins. En 
la nostra societat aquests comportaments estan jerarquitzats de 
tal manera que es dona més valor als que s’identifiquen amb allò 
masculí.

ones amb 
compromís
d

http://www.ccoo.cat/sl
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‘Tothom hauria de ser feminista’ i 
‘Estimada Ijeawele’

Aquesta vegada vull recomanar no un llibre 
sinó dos de l’escriptora Chimamanda Ngozi 
Adichie: Tothom hauria de ser feminista i 
Estimada Ijeawele: manifest feminista en 
quinze consells, dos llibres curts, de menys 
de 100 pàgines cadascun. Es tracta de dos 
assajos sobre feminisme de lectura fàcil i 
ràpida, però que això no indueixi a pensar 
que són poc profunds, sinó tot el contrari.

Chimamanda Ngozi Adichie és una jove 
escriptora nigeriana, nascuda a Aba (Estat 
d’Enugu), el 15 de setembre del 1977. Va 
estudiar a la Universitat de Nigèria i, poste-
riorment, als Estats Units amb una beca. Es 
va graduar el 2001.

Ha escrit diversos llibres, però volem 
destacar aquests dos assajos per la seva 
profunditat i les seves reflexions sobre el 
feminisme.

Lídia Sandalinas Félez

Direcció: Isabel Coixet
2019, Espanya

Gènere: drama romàntic 

Isabel Coixet ens endinsa en la vida de dues 
amigues que estudien juntes magisteri. La 
història transcorre a la Galícia de finals del 
segle XIX i principis del segle XX. Els fets es 
basen en una història real, recuperada pel 
catedràtic Narciso de Gabriel, que, investi-
gant els expedients disciplinaris instruïts 

al magisteri gallec, troba les dades del primer matrimoni lèsbic de la història. Aquest 
matrimoni encara avui dia no s’ha anul·lat. “La gente estaba fascinada por la transgresión 
sexual que el caso entrañaba, pero, también, por la transgresión de género protagoniza-
da por Elisa”. Afirma Narciso Gabriel. 

La Marcela i l’Elisa intenten viure el seu amor, però les pors davant del rebuig que 
generen en la comunitat on viuen acaben empenyent-les a fer-se passar per una pare-
lla heterosexual. L’Elisa es convertirà en el seu propi cosí, en Mario. Enganyen, així, el 
capellà del poble i aquest les casa. Són, però, enxampades, han de fugir i acaben preses 
a Portugal. Allà tindran una filla a la qual hauran d’abandonar per poder fugir a l’Argen-
tina. El relat comença, de fet, quan la filla —fruit del pla per fer-se passar per parella 
heterosexual— viatja fins a l’Argentina, on viuen les protagonistes, per demanar-los 
explicacions.

El treball de la directora, amb una increïble fotografia de Jennifer Cox i una narració 
molt detallada, es complementa a la perfecció amb la interpretació de les actrius 

principals: Natalia de Molina (Elisa) i Greta Fernández (Marcela). Coixet, que ens  presenta 
aquesta història en blanc i negre, amb un ritme escènic de vegades oníric, no fa del tot jus-
tícia a la història real, que és molt més dura. Del treball de direcció hem de destacar l’èmfasi 
posat en la presentació de la valentia i les emocions d’aquestes dues dones, que, tot i les 
convencions socials i polítiques de l’època, el rebuig i les agressions patides, lluitaran per 
tirar endavant el seu amor.

Elisa y Marcela, una història que no us deixarà indiferents. 

Elisa y Marcela, un “matrimonio sin hombre”

Mónica Penas i Ana Rojas

Autora: Chimamanda Ngozi Adichie 

Tothom hauria de ser feminista, publi-
cat en 32 idiomes, és el recull d’un discurs 
sobre el significat de ser feminista al segle 
XXI: “Avui m’agradaria demanar que comen-
cem a somiar un pla per construir un món 
millor. Un món més just. Un món d’homes 
més feliços i dones més felices que siguin 
sincers amb ells mateixos. I aquesta és la 
manera de començar: hem d’educar les nos-
tres filles d’una manera diferent. I també 
hem d’educar els nostres fills d’una manera 
diferent”.

Estimada Ijeawele: manifest feminista 
en quinze consells va guanyar el Grand 
Prix de l’Héroïne Madame Figaro (no ficció) 
el 2017. El llibre reprodueix la carta que 
va escriure Chimamanda Ngozi Adichi a 
una amiga de la infantesa que li va dema-
nar consell per educar la seva filla com a 
feminista. 
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La desigualtat entre homes i dones es produeix també 
en termes de salut. 

El domini de la societat patriarcal, que es resisteix a 
perdre poder, actua de manera perillosa per a la salut 
de les dones.

El món del treball és un factor clau per lluitar contra les 
desigualats. Les malalties professionals, reconegudes i 
no reconegudes, constitueixen una font de dolor per 
a moltes dones, i, en canvi, reben una ínfima atenció 
institucional i un tractament molt deficient. L’augment 
dels accidents de treball in itinere i vinculats a la con-
tractació temporal afecten més les dones que els ho-
mes.

Processos naturals com l’embaràs, el part i la menopausa 
esdevenen excessivament instrumentalitzats, amb in-
tervencions abusives i medicalitzades. L’anticoncepció 
s’ha centrat preferentment en les dones, amb tracta-
ments hormonals que presenten molts efectes secun-
daris. Cal aplicar sense demora les directives de l’OMS 
i del Consell d’Europa en relació amb l’autonomia i el 
consentiment informat de l’embaràs i el part.

La cosificació i la imposició de cànons estètics estranys 
a les condicions naturals de les dones comporten pro-
blemes de salut en moltes dones i noies adolescents, 
que volen assemblar-se a un patró estètic imaginari i 
pueril que, en canvi, aconsegueix vendre grans quanti-
tats de productes de bellesa, medicaments i dietes per 
aprimar-se, d’eficàcia dubtosa.

El treball a la llar, de cures i, sobretot, d’atenció a les 
persones dependents continua en mans de les dones, 
amb sobrecàrregues físiques, especialment muscu-
loesquelètiques, i riscos psicosocials greus. Per a mol-
tes dones suposa una injusta doble jornada. Per a les 
treballadores de la llar, una jornada sense límits ni des-
cansos suficients i un enclaustrament a les llars que les 
priva de fer una vida social i saludable.

El sistema sanitari no és prou sensible respecte 
d’aquestes diferències i actua sense perspectiva de 
gènere, cosa que provoca que s’abusi de la prescrip-
ció de psicofàrmacs i analgèsics en comptes de buscar 
l’origen de les patologies. Cal promoure la formació de 
les professions sanitàries en pràctiques que promo-
guin l’atenció adequada a les patologies de les dones.

Manca perspectiva de gènere en la investigació i els 
assajos clínics en els quals, de manera generalitzada, 
s’adopta el patró masculí com a neutre, cosa que pro-
voca diferències en l’efectivitat dels tractaments i dels 
riscos per a la salut de les dones. Algunes iniciatives 
ja existents mostren que es pot actuar altrament. Per 
exemple, una marca de vehicles ha assajat la segure-
tat amb patrons masculins i femenins després de veure 
que les lesions provocades per accidents eren diferents 

en dones que en homes. L’aplicació dels resultats incre-
menta el percentatge de supervivència i disminueix les 
lesions tant en les dones i com en els homes.

Emmarquem aquest 28 de Maig en una proclama social 
pels drets i les llibertats de les dones. Per això, CCOO de 
Catalunya exigeix:

— Potenciar polítiques de salut pública, que tinguin a 
veure amb les condicions de treball i de vida. 

— Desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència, i retirar lleis i normes regressives.

— Desenvolupar polítiques de prevenció, detecció i 
coordinació per evitar els problemes de salut i de 
vida que representen les violències masclistes.

— Fomentar la formació amb perspectiva de gènere del 
personal sanitari.

— Desenvolupar la Llei del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista, i dotar-la dels recursos neces-
saris.

— Reforçar l’atenció primària i garantir el dret a la salut 
amb un model d’atenció sanitària públic amb cober-
tura universal, sense exclusions, equitatiu i finançat 
per impostos progressius.

— Millorar l’atenció a les dones en els processos natu-
rals (embaràs, part, lactància i menopausa), respec-
tant els desitjos de la dona i reduint la medicalització 
i la tecnificació excessives.

— Desplegar i desenvolupar la Llei de salut sexual i re-
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, 
per assegurar els avortaments de les dones de 16 a 
18 anys que ho desitgin.

—Destinar pressupostos i implementar mesures per a 
la prevenció de riscos laborals que incorporin la in-
tervenció sobre les causes de l’accidentabilitat i les 
malalties professionals que afecten les dones.

— Eliminar la publicitat i els missatges que cosifiquen la 
dona, i que fomenten uns cànons estètics contraris a 
les condicions naturals del cos femení.

28 de Maig de 2019

Les dones volem viure amb salut




