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Sindicat feminista
i

A la XIV Escola de Dones de CCOO hem 
situat al centre del debat la interrelació 
constant i intensa que hi ha entre gènere 
i classe. Patriarcat i neoliberalisme situen 
contra les cordes tota la població, però amb 
un impacte especialment dur en les dones.

Reinterpretar i plantejar de nou les arrels 
que ens han definit com a sindicat de classe, 
sociopolític i feminista és més necessari 
que mai per seguir sent agent de canvi i de 
transformació social, avui per avui impres-
cindible, i més davant del creixement de la 
ultradreta al nostre país, a Europa i arreu 
del món. En un context en què la majoria 
de la població pateix unes condicions de 
vida i de treball basades en la precarietat, 
la discriminació i la bretxa, no farem ni un 
pas enrere.

Exigim als poders públics polítiques fer-
mes i efectives per posar fi al masclisme 
a tot arreu, i que s’avanci en igualtat i en la 
garantia de drets de les dones, perquè és de 
justícia. No serà fàcil, però des de l’activisme 
estarem ben atentes i sortirem a omplir car-
rers i places cada vegada que hi hagi un atac 
a les nostres llibertats com a dones i com 
a ciutadanes. Ho hem fet davant la recent 
sentència que considera novament un abús 
la violació a una nena de catorze anys de 
Manresa, exigint justícia i reparació i un 
canvi radical del sistema judicial patriarcal.  

Hem posat tota la nostra energia en els 
espais de concertació social i en la nego-
ciació col·lectiva per tenir instruments per 
portar a les empreses l’erradicació de les 
violències masclistes, perquè a Catalunya 

20.300 dones estan patint assetjament 
sexual; perquè des que va començar l’any 
vuit homes han assassinat la seva parella o 
exparella i, en algun cas, les seves criatures; 
perquè una de cada tres dones a casa nos-
tra pateix violència masclista, i perquè la 
violència sexual que surt a la llum no arriba 
al 20 % del que realment està passant. 
Per tot això, exigim que les administracions 
emprenguin accions efectives que facilitin 
canvis sistèmics per poder avançar.

Les dones de CCOO veiem que l’acció sindi-
cal i sociopolítica ha de posar al centre les 
necessitats i les condicions mínimes per 
garantir una vida digna amb les necessitats 
bàsiques cobertes, lliure de violències mas-
clistes, de bretxes, de discriminacions i de 
desigualtats per raó de sexe, de gènere i de 
classe. El sindicat serà feminista o no serà.

Contra les violències masclistes, sindicat 
feminista! . 
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L’assetjament sexual a la 
feina, en xifres. Cal actuar!

Neus Moreno Sáenz

Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya i 
Federació de Serveis a la Ciutadania

nformei

A l’informe “Les condicions de vida i de treball de les dones (2019)”  donàvem a conèixer les 
dades entorn de l’assetjament sexual de la II Enquesta de violència masclista a Catalunya, 
realitzada el 2016 i publicada el 2018. Es té en compte l’assetjament sexual a la feina 
(sense incloure-hi ni comentaris ni gestos sexuals ni exhibicionismes) a les dones que han 
tingut una feina remunerada l’últim any. 

A les dues gràfiques següents es presenten els resultats:

Les dades ens diuen que, tot i partir d’un ampli consens sobre el fet que les enquestes 
infravaloren la realitat, aproximadament 20.300 dones a l’any pateixen una situació d’as-
setjament a la feina, que hi ha una incidència més elevada en les situacions de precarietat, 
que dos de cada tres violències són exercides per un cap i que no és gens menyspreable 
l’assetjament sexual per part dels clients o usuaris. La mateixa enquesta assenyala que 
només un 8 % de les dones ho denuncien i que, tret de les violències en l’àmbit de la parella 
o exparella, l’11,9 % de les violències masclistes a Catalunya es produeixen en l’àmbit labo-
ral. També volem recordar una dada molt rellevant de la I Enquesta, realitzada el 2010: el 
4 % de les dones entre divuit i setanta anys que han realitzat algun treball assalariat s’han 
vist obligades a deixar alguna feina per evitar una situació d’assetjament sexual.  

Algunes reflexions sobre les xifres 
Realment estem parlant d’un nombre important d’assetjaments sexuals, però només se’n 
denuncia una petita part. Les denúncies són la punta de l’iceberg i ens volem preguntar el 
motiu d’aquesta situació.    
L’assetjament sexual a la major part de les ocupacions és invisible i socialment es posa en 
dubte. Els moviments “Me too”, “Jo també” o “Cuéntalo” han aconseguit que moltes dones 
trenquessin el silenci i que, amb la força col·lectiva, hagin aconseguit posar a l’agenda social, 
política i laboral els assetjaments produïts en sectors relacionats amb la moda i el món dels 
escenaris. Això, però, no s’ha aconseguit a la resta de sectors econòmics. 

Moltes conductes d’assetjament estan normalitzades, ja que formen part de les relacions 
socials i patriarcals quotidianes. Què hi ha de dolent en el fet de provocar rialles amb 
la sexualitat de les dones, d’aprofitar la proximitat dels cossos perquè ells sentin plaer, 
d’insistir dia rere dia, malgrat les negatives reiterades, d’anar a fer un beure quan acabi la 
feina… i més quan aquestes accions venen d’un superior.

Persisteix el simbolisme social que l’assetjament sexual a la feina no existeix i que quan es 
produeix és “culpa” de les dones. Quan no hem sentit frases com “és que es vesteix d’una 

manera que provoca”, “és que no sap dir que 
no amb prou contundència”, “ves a saber què 
volia aconseguir”, “és que té la pell molt fina” 
i un llarg etcètera que, lluny de donar suport 
a les dones que pateixen l’assetjament, el 
que fa és revictimitzar-les i crear obstacles 
per denunciar-lo. Aquest simbolisme amaga 
que l’assetjament és una violència masclista 
i que el seu origen es troba en les relacions 
patriarcals. 

La precarietat és una realitat que incideix 
en la freqüència de l’assetjament i n’és un 
obstacle per denunciar-lo i per cercar recur-
sos per fer-hi front. La manca de suport o la 
por de les represàlies o de perdre la feina 
si es denuncia formen part de la realitat de 
moltes dones en situació de contractació 
precària, amb un fort impacte en les dones 
migrants. Volem, en aquest punt, tornar-nos 
a fer ressò de la publicació titulada Una vio-
lència oculta. Assetjament sexual en dones 
migrants treballadores de la llar i les cures, 
que vam presentar a la revista treballado-
ra número 51. 

Malgrat que la llei d’igualtat obliga totes les 
empreses a disposar de protocols o pro-
cediments per prevenir i abordar l’asset-
jament sexual i per raó de sexe, encara hi 
ha moltes empreses que no en tenen o bé 
que tenen un protocol que serveix de ben 
poca cosa. No disposar d’aquests proto-
cols és un obstacle clar per fer la denúncia. 
L’experiència de CCOO ens assenyala que en 
aquelles empreses on hi ha bons protocols, 
que donin confiança a les dones, el nombre 
de denúncies augmenta.

I davant d’aquests obstacles, cal actuar. 
Com amb totes les violències masclistes, 
hem de dir-hi prou i hem de tenir-hi tole-
rància zero, donant suport a les dones que 
pateixen assetjament i aconseguint pro-
tocols eficaços de prevenció i abordatge 
de l’assetjament sexual i per raó de sexe a 
totes les empreses. 

Consulta tot l’informe de “Les condicions de vida i de treball de les dones (2019)”:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/InformeCondicionsDones_2019.pdf

Font: II Enquesta de violència masclista a Catalunya, 2016

 Dones que han patit assetjament sexual l’any anterior

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/InformeCondicionsDones_2019.pdf
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“El problema de la violència no és un 
problema individual, és un problema de 
la societat, de com ens relacionem dones i 
homes, i de com percebem el que significa 
aquesta violència.”

ntrevistae
Montserrat Vilà

Què és el Fòrum contra les Violències de 
Gènere??

El Fòrum contra les Violències de Gènere, 
que fa quinze anys que organitzem, és un 
espai en el qual es pot posar en comú tot allò 
que el moviment de dones du a terme pels 
drets de les dones, i està enfocat a la gran 
majoria de la població. És un fòrum amb el 
qual volem sensibilitzar la gent. Aconseguim 
que hi assisteixi un bon ventall de persones 
durant els tres dies, mitjançant diferents 
formats de participació. Hi venen persones 
que estan més conscienciades amb aquesta 
qüestió i que volen compartir amb les altres 

les seves experiències i aprendre estratègies 
noves per continuar la lluita. 

En el Fòrum Jove donem veu a la gent jove: 
hi assisteixen cada any uns sis-cents o set-
cents nois i noies que poden expressar el que 
pensen, i nosaltres els donem eines perquè, 
als instituts i als llocs de lleure, puguin donar 
resposta als problemes amb què es troben. 
A tots els instituts hi ha joves que pateixen 
agressions, en tots els ambients. Hem com-
provat, en aquests quinze anys, que en tots 
els àmbits socials la violència masclista està 
molt enquistada, és una violència estructural 
i respon a la manera com ens socialitzem. 

En el fòrum pretenem sensibilitzar sobre 
aquesta violència, prevenir-la i que tothom 
sàpiga que pot fer-hi alguna cosa en contra, 
en el seu ambient, en el seu lloc de treball, en 
el seu lloc de lleure, en el lloc que ocupi en la 
societat…

En els quinze anys del fòrum heu parlat 
de diferents temes, quins en destacaries? 
Per què aquest any el tema és la infància i 
l’adolescència?

Cada any, al febrer, fem una assemblea 
amb totes les entitats que componen la 
Plataforma Unitària contra les Violències 

Montserrat Vilà és presidenta 
de la Plataforma Unitària 
contra les Violències de 
Gènere, una organització de 
la qual formen part unes 115 
entitats, entre les quals la 
Secretaria de les Dones de 
CCOO de Catalunya, i que 
organitza, des de fa quinze 
anys, el Fòrum contra les 
Violències de Gènere
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de Gènere i decidim què és el més rellevant 
que ha passat durant l’any i què ens sembla 
que seria més important ressaltar, llavors 
ideem el lema del fòrum. En aquests anys els 
temes centrals han estat molt recurrents. 

Un any vam tractar la violència institucio-
nal, perquè pensem que és molt greu que 
quan les dones surten d’aquests cercles de 
violència es trobin amb barreres per acon-
seguir realment reparar el mal que els ha 
causat la mateixa societat. El problema de 
la violència no és un problema individual, és 
un problema de la societat, de com ens rela-
cionem dones i homes, i de com percebem 
el que significa aquesta violència. Passa 
sovint que l’entorn de les dones que patei-
xen violència no és amigable amb la dona, 
sinó que intenta convèncer-la que potser 
no n’hi ha per a tant. Si l’entorn no és favo-
rable, les institucions són les que haurien 
de tenir la diligència de poder donar suport, 
en molts aspectes, a aquestes dones que 
pateixen i les que tenen l’obligació de fer 
prevenció d’aquesta violència i d’anar canvi-
ant l’imaginari social. Si això no es fa vol dir 
que deixen les víctimes, i els nens i les nenes 
que estan creixent, vulnerables a continuar 
patint violència. Aquest va ser un tema que 
es va tractar en un fòrum amb aquest tema 
central i també en diverses taules rodones.

Aquest any hem triat el tema dels abusos 
sexuals a l’església i a les escoles per part 
dels monitors, perquè aquest últim any ha 
sortit a la llum aquesta qüestió, que estava 
molt amagada. Tot això ha anat acompanyat 
dels punts àlgids de les manifestacions del 
8 de Març i del 25 de Novembre: el feminis-
me ha sortit al carrer. La gent ha estat més 
conscienciada dels drets de les dones i dels 
abusos infantils, però la violència masclista 
cap a les dones joves ha estat un assumpte 
poc tractat. Aquest és un tema que no es 

percep, el mateix entorn l’amaga. Aquests 
dies, en el fòrum, s’ha explicat que un 90 % 
de les persones que exerceixen violència a 
nens i nenes són persones conegudes dels 
infants, gent propera, pot ser el pare, un 
tiet, un cosí o un amic de la família. Això, a la 
família, li costa molt de reconèixer, perquè 
no s’ho poden ni imaginar, però no justifica 
que no ho diguin, i aquesta és la realitat. Per 
aquesta raó vam considerar que era molt 
important tractar aquest tema aquest any. 

També hem parlat del Pacte d’estat contra 
la violència de gènere, hem discutit sobre 
el punt en el qual es troba el moviment 
feminista i també hem parlat de Beijing per-
què l’any que ve es commemoren els vint-i-
cinc anys de la Conferència de Beijing, que 
va marcar un punt àlgid en la definició de 
la violència masclista i de com lluitar-hi. I 
després, sí que hem programat tallers que 
han reforçat temes com el dels matrimonis 
forçats, per exemple, que no afecten gaires 
persones, però que hi són. Els tallers i xerra-
des serveixen precisament per tractar els 
diferents tipus de violència.

En aquests dos últims anys, després de la 
vaga feminista, penses que aquest fet ha 
tingut ressò en el fòrum?

Sí. Nosaltres per tenir una idea de les perso-
nes que venen al fòrum, fem una inscripció 
simbòlica, i realment hi ha molta diferència 
entre els anys 2018 i 2019 i els anteriors. 
L’any passat s’hi van inscriure 764 persones, 
abans se n’hi havien inscrit 500 i, ara, aquest 
any, hem tingut 1.148 inscripcions. 

Com valores la incidència del fòrum en tot 
el moviment de dones?

El fòrum està molt consolidat perquè el 
coneix molta gent, però volem consolidar-lo 

encara més. Valorem que la gent després 
de quinze anys ens pregunti quan farem el 
fòrum i que ens digui que és quan hi ve que 
se n’assabenta de com segueix el moviment 
de dones. Valorem del fòrum que sigui un 
espai on tothom es pugui sentir còmode, 
ja que sabem que en el moviment de dones 
hi ha moltes tendències i procurem que hi 
siguin totes i que totes hi tinguin veu. Per 
això som la plataforma unitària, perquè 
donem molta importància a aquesta unitat, 
valorem molt el fet d’estar juntes colpejant 
l’enemic comú. 

Aquest any, a la plataforma hem elaborat 
un pla estratègic i estem intentant fer una 
campanya de sòcies, ja que com més sòcies 
tinguem d’aquestes entitats més varietat 
per poder anar juntes. Aquest és un dels tre-
sors del fòrum. Som molt diverses i aquesta 
diversitat ens fa més riques.

Des de la teva experiència, quines són les 
prioritats d’acció?

Una de les prioritats principals és que 
aquest moviment que tenim, tan potent 
en aquest moment, colpegi els punts més 
febles del patriarcat, de la societat on vivim, 
en la qual les dones estem en situació d’infe-
rioritat, discriminades en tots els ambients. 
Elevar la consciència col·lectiva és una de 
les prioritats del moviment feminista: prio-
ritat per valorar aquest moviment, per cons-
cienciar, tant dones com homes. Els valors 
feministes, com posar en el centre de la vida 
les cures, són valors universals tant per als 
homes com per a les dones, que canviaran 
la societat i que, per tant, entronquen amb 
tots els moviments socials que hi ha avui en 
dia. Estem en un món canviant i ara veiem 
reaccionar tota la dreta: aquest és un senyal 
que els valors del feminisme són els que fan 
mal al patriarcat. 

“Pretenem 
sensibilitzar sobre 
aquesta violència, 

prevenir-la i que 
tothom sàpiga que 

pot fer-hi alguna 
cosa en contra”
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Dra.Claudia Lagos Lira, Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile

Desde el 18 de octubre que explotó la movilización social en Chile 
gatillada por otra alza al pasaje del tren subterráneo en Santiago, los 
cacerolazos de protestas se extendieron no sólo por distintos barrios 
en Santiago, la capital, sino que por todo el país. Todas las noches, 
por varios días, en la calle, desde los balcones de condominios más 
acomodados o de barrios populares y en plazas, chilen@s de todas las 
edades golpeaban una cacerola o un sartén con un cucharón de palo. 
A veces, algún vecin@ pone a todo volumen canciones de Víctor Jara, 
Quilapayún, Los Prisioneros o Violeta Jara, parte del playlist construi-
do en estas semanas de revuelta. 

El cacerolazo ha sido parte del repertorio de la protesta social desde 
hace décadas no sólo en Chile, sino que también en otros países de 
Latinoamérica. En tiempos de escasez o de dificultades para parar la 
olla, como se dice popularmente en Chile, los golpes a una olla o sartén 
con un cucharón de palo se han extendido a otros países.   

En Chile, el cacerolazo fue reapropiado y resignificado durante la 
dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet durante los 1980s como 
expresión ruidosa, estrepitosa, del hambre y la cesantía, al mismo 
tiempo que las ollas comunes organizadas por asociaciones de muje-
res y de base, proliferaban. La rabia por la carestía y las dificultades de 
parar la olla en tiempos neoliberales del siglo veintiuno chileno volvió 
al ritmo del cacerolazo (“mi mamá no temió en los 80, yo tampoco”). La 
cantante chilena, Anita Tijoux (la misma de Antipatriarca y La Doctrina 
del Shock), sacó una nueva canción al ritmo de las cacerolas. 

La explosión de relatos estampados en los carteles que han portado 
l@s manifestantes en cada marcha y concentración son las oracio-
nes que narran la historia de carestía, desigualdad y endeudamiento 
neoliberal, en clave de humor pero también de dolor. Un relato del que 
las mujeres representan una constante continuidad desde las mani-
festaciones feministas que se tomaron las calles chilenas en 2018 
repudiando el patriarcado, el abuso sexual institucionalizado en todos 
los niveles educacionales, en la calle, en el trabajo y en la desigual valo-
ración social que hombres y mujeres tienen en un país que es OCDE al 
menos en el papel. El pañuelo verde popularizado por la revuelta femi-
nista circula ha sido un símbolo de las manifestaciones de esta prima-
vera chilena (“mujeres de luto”) y puntúa la centralidad de una agenda 
feminista que alimente el nuevo pacto social que deberá surgir de este 
estallido. Desde el minuto uno, diversas organizaciones feministas han 
destacado la necesidad de desmontar las condiciones de precarización 
de la reproducción de la vida diaria y han apoyado las manifestaciones 
(“son tantas weás -demandas- que no sé qué poner”; “patriarcado, hoy 
te kemamo”). De hecho, miles de documentos hackeados de la policía 
uniformada revelaron que las organizaciones feministas han sido foco 
de espionaje y seguimiento.

Así, la crisis narrada en carteles artesanales, hechos a mano, impresos 
en papel reciclado o en cartones y cartulinas reutilizadas hablan de 
madres poderosas, presentes, que surgen como figuras que infundirían 
más temor y respeto que lo que pueden provocar el toque de queda o la 

brutalidad policial (“si me disparan, mi mamá va a dejar la cagá---yo soy 
la mamá”; “si me disparan, mi mamá deja la cagá… es brígida -de temer”; 
“mamá, te saqué la olla”; “ni mi mamá me encierra a las 18:00”; “más 
miedo me daba cuando mi mamá llegaba de reunión -con mi maestro-”). 

Estos twitter análogos, manuscritos, hablan de pensiones indignas 
e insuficientes para cubrir una canasta básica familiar y develan, 
entonces, cómo el cuidado de los mayores y los enfermos recae en 
hijas, nietas y otras redes familiares de trabajo no remunerado y cómo 
encarnan deudas históricas (“eso que llaman amor, es trabajo no remu-
nerado”; “mamá, hoy marcho por ti”, “postnatal de 1 año… por mi hijo, 
por el tuyo, por los que vienen”; “por mi abuela y por todos los abuelitos 
que sufren”) y familiares que mueren esperando por una cirugía en 
hospitales públicos (“por tí, mamita, que te llamaron a operar cuando 
te velábamos”)

Los eslóganes recogidos, diagramados y puestos en circulación por 
la Coordinadora Feminista 8M revelan también la agenda feminista y 
popular que alimenta la movilización en curso. 

Una de las cuestiones fundamentales en estas semanas de protestas 
es el abuso sexual como mecanismos de sanción a los manifestantes, 
en particular, a las mujeres. El Instituto Nacional de Derechos humanos 
(INDH) reporta casi un centenar de víctimas de violencia sexual, 40 
de ellas mujeres, incluyendo una embarazada y 16 niñas. Estas cifras 
exceden enormemente todos los casos que el INDH ha visto en sus 
nueve años de existencia. La ministra de la Mujer, Isabel Plá, ha sido 
blanco de críticas por su inacción y silencio frente a las denuncias de 
violencia sexual que sólo han aumentado durante las movilizaciones 
(“Isabel Plá, tu silencio te hace cómplice”). La revuelta ha sido también 
movilizada en clave LGTB+ (“furia lésbica”; “resistencia marika”). “Hasta 
que la dignidad se haga costumbre” y todas sus variaciones es la razón 
de ser de la revuelta hecha eslogan.  

Chile 
Revuelta(s)

conomia
feminista
e
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La protecció de 
la salut durant 

l’embaràs i 
la lactància, 

garantida per 
conveni

La protecció de la salut durant l’embaràs i la 
lactància, garantida per conveni

Des de la secció de CCOO vam reclamar l’any 
2014 el desenvolupament de l’article 26 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) 
sobre la protecció de la maternitat. Vam haver 
de lluitar per l’aplicació de la llei tant amb la direc-
ció d’FMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona) 
com amb la resta de sindicats que componen 
el Comitè d’Empresa de Metro. 

Vam trobar dificultats com el micro-
masclisme i la falta de consciència 
amb la salut i la protecció en l’àmbit 
laboral. Vam haver d’explicar a la 
plantilla que una dona en situació 
de gestació o lactància no està 
malalta, però ha de tenir una pro-
tecció específica. Cal combatre 
perquè les condicions de treball 
que afecten la salut de les dones 
i les seves criatures durant l’emba-
ràs i la lactància es prevegin com a 
baixa per malaltia comuna i es pre-
vegin com a risc per contingència 
professional.

El passat mes d’agost vam signar a l’Hotel W Barcelona (Hotel 
Vela) el protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe, i el d’atenció a les dones víctimes 
de violència de gènere.

El protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe recull una sèrie de mesures que garan-
tiran un tracte just durant la investigació, i que les persones 
estiguin assessorades i acompanyades en tot moment, a més 
de mesures cautelars durant la investigació, confidencialitat, 
celeritat, informació a totes les parts i mesures preventives. 

En el protocol, hi consten els noms de les persones de referèn-
cia per a la plantilla, amb les quals es pot contactar si hi ha un 
cas d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe. Una 
d’aquestes persones pertany a la representació de l’empresa i 
l’altra, a la representació sindical, i seran les encarregades d’in-
formar i assessorar la persona afectada i acompanyar-la durant 
tot el procés. Aquest procediment inclou uns indicadors per 
poder fer l’avaluació i el seguiment dels casos d’assetjament 
sexual i per raó de sexe que s’hagin pogut donar.

El protocol per a les dones que han patit o pateixen violèn-
cia de gènere garanteix que les treballadores gaudeixin dels 
drets que els atorga la Llei orgànica 1/2004, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere. El protocol 
ens mostra les formes de violència que poden patir les dones 
i un procediment perquè puguin fer ús dels seus drets, comen-
çant per com es comunica a l’empresa la problemàtica i com 
s’acredita, i acabant per l’adopció de mesures cautelars mentre 
s’exerceixen els drets laborals. La dona que pateix violència de 
gènere podrà ser atesa, junt amb els seus fills o filles, pel ser-
vei de prevenció per fer-ne un seguiment. En aquest protocol, 
també hi consta una comissió de seguiment.

Des de CCOO impulsarem aquestes eines per fer front a les vio-
lències masclistes i contribuir, així, a erradicar-les i a garantir 
els drets laborals de les dones. 

METRO DE BARCELONA

Mónica Benito Cinca
Secretària general de CCOO a Metro de Barcelona Secció Sindical de CCOO de l’Hotel W Barcelona

L’Hotel W Barcelona 
contra les violències 
masclistes

Pel que fa a la violència física i verbal que patim als nostres llocs de 
treball i l’afectació que això comporta tant durant la gestació com 
en la lactància, la direcció es negava a deixar per escrit aquest risc a 
les nostres feines, tot i que reconeixien que el risc hi era. 

Les treballadores ens van ajudar amb les seves denúncies  per 
poder guanyar aquest dret en la negociació col·lectiva d’empresa. 
Des de la secció vam incloure aquest punt de la llei en la negociació 
col·lectiva i va ser un èxit total per a la nostra secció. 

A dia d’avui totes les dones en situació de gestació tenen una pro-
tecció millorada de la llei. Les dones en situació de lactància tenen 
un espai dintre dels centres per poder treure’s la llet en horari 
laboral i condicions higièniques adients. Finalment, es fan comis-
sions individuals per a cada una de les situacions per vetllar per 
la seguretat i la salut de cada una de les treballadores i les seves 
criatures. 
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El Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral del 2019, ha reconegut un exemple de lluita contra la bretxa salarial en el Conveni col-
lectiu de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona. 
En aquest sector les tasques de magatzem són realitzades majoritàriament per personal masculí i les tasques administratives són portades a terme 
per personal femení. Per aquest motiu, hi havia uns treballadors amb possibilitat d’ascens i d’altres, majoritàriament dones, que no tenien aquesta 
possibilitat.
Per corregir aquesta situació el conveni va recollir la creació d’una categoria superior. L’objectiu era equiparar els salaris d’una categoria feminitzada 
amb els d’una altra de masculinitzada (treballs d’igual valor), cosa que va significar una  pujada salarial d’uns 90 € mensuals. 
El jurat va valorar el resultat de l’aplicació del conveni col·lectiu molt favorable per a les treballadores i, així mateix, que amb aquesta actuació s’inicia 
el camí per posar fi a una injusta bretxa salarial, que, d’altra banda, està molt generalitzada.  

Inauguració del local 
de la Secció Sindical 
d’IGT SOLUTIONS 

El passat 29 d’octubre 
vam inaugurar el local de 
la secció sindical i hi vam 
donar el nom de Josefina 
Samper. Per què ella? Els 
símbols són importants 
perquè ens recorden qui 
som i d’on venim, què hem 
arriscat per aconseguir 
allò que tenim, què hem 
perdut durant el camí i què estem disposats a fer per recupe-
rar-ho. Josefina Samper va lluitar per aconseguir un món millor, 
lliure, just i igualitari, malgrat que els anys de la seva lluita es van 
donar en un context de repressió sindical.
Nosaltres, com a secció sindical, als nostres inicis ens havíem 
d’amagar per poder organitzar-nos amb els companys i les com-
panyes de feina. Finalment, però, vam aconseguir un comitè i, 
amb els anys, també un local sindical. El local sindical representa 
el reconeixement del dret de reunió i d’organització de les perso-
nes treballadores. 
D’altra banda, no podem concebre la lluita sindical sense la 
perspectiva de gènere, perquè la justícia social no pot existir 
sense igualtat real, com tampoc no pot existir sense llibertat i 
compromís.
En definitiva, hem escollit el nom de Josefina Samper perquè 
representa els valors que defensem dia a dia. 

Secció Sindical d’IGT SOLUTIONS

Un exemple de lluita contra la 
bretxa salarial, reconegut amb el 
Premi Aurora Gómez 2019

El passat 29 de setem-
bre va tenir lloc la V 
Ruta Activa, un esdeve-
niment que organitza 
la Secció Sindical d’IGT 
SOLUTIONS amb la 
Federació de Serveis a la 
Ciutadania de CCOO. 
Enguany hem fet un recor-
regut a peu pel centre de 

Barcelona, acompanyades de guies especialitzades que, amb el 
lema “Feminisme i lluita obrera”, van compartir les fites essenci-
als d’aquests moviments en la història de la ciutat. 
La passejada tenia dos objectius: d’una banda, reivindicar la 
memòria de la classe treballadora i els inicis del moviment femi-
nista; de l’altra, fomentar una mobilitat respectuosa amb el medi 
ambient i amb les persones.
Com a persones treballadores que es desplacen cada dia a un 
centre de treball, exigim la implementació de mesures que pro-
moguin la mobilitat sostenible i segura, eficient i activa. Caminar 
no consumeix recursos energètics, no contamina, no produeix 
soroll, democratitza la mobilitat i ajuda a millorar l’espai públic 
per a l’ús de la ciutadania. 

En ruta per 
conèixer una part 
de la història del 

feminisme i el 
sindicalisme

ui som,
 què femQ

Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano Garcia

Sala Josefina Samper
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Barcelonès nord
El passat 22 de novembre es va realitzar un cinefòrum a la sala 
d’actes del local de CCOO de Badalona,  on es va presentar la Rosi, la 
capgrossa feminista del Barcelonès. La creadora de la capgrossa és 
la delegada sindical Sònia Tomás Miranda. 
Es va poder veure el documental Volar, produït per Emakunde, 
l’Institut Basc de la Dona. El documental va rebre el premi al millor 
documental estranger al Festival de Cinema de Copenhaguen 2019.

L’Hospitalet
El 28 de novembre es va dur a terme el Taller de dones, asil i treball, 
organitzat amb el CITE en el marc de les activitats de l’Espai de 
Ciutadania de l’Hospitalet, amb motiu del 25-N. 

Barcelona
El 25 de novembre la Rosi, la capgrossa feminista, va acompanyar en 
els actes centrals que el sindicat va organitzar. 

Lleida  
CCOO de Lleida ha col·laborat en les acti-
vitats que ha programat l’Ajuntament de 
Tàrrega amb motiu del Dia Internacional per 
a l’Erradicació de la Violència Masclista, que 
es commemora el 25 de novembre.

Durant tot el mes de novembre ha tingut 
lloc un seguit d’activitats emmarcades en 
el lema “Digues prou, no estàs sola”. En 
els diversos actes, entre els quals es tro-
ben una exposició, teatre, conferències, 
tallers…, destaca el primer congrés sobre 
com detectar i prevenir les violències mas-
clistes “Es tracta d’arreglar-ho”.

El congrés, dirigit a l’alumnat de primer i 
segon de batxillerat, s’ha desenvolupat amb 
dos objectius concrets. En primer lloc, crear 
un espai de reflexió i formació conjunta amb 
la finalitat de promoure la sensibilització i 
l’apoderament individual i col·lectiu de les 
persones participants davant de les violènci-
es masclistes. I, en segon lloc, crear un espai 
de reflexió i debat sobre aquestes violències.

Ha tingut lloc el dia 12 de novembre i hi ha 
participat CCOO de Lleida en dues taules 
rodones. A la primera, titulada “Com podem 
defensar-nos de les violències masclistes?”, 
Imma Romeo, secretària de les Dones de 
CCOO de Lleida, ha parlat de les violèn-
cies en l’àmbit laboral. A la segona taula, 
titulada “Com qüestionar des de l’educació 
els models de masculinitat i feminitat actu-
als?”, Rosa Maria Villaró, delegada d’Edu-
cació de CCOO de Lleida i d’Acció Sindical 
Pública a la Federació d’Educació de CCOO 
de Catalunya, ha tractat la coeducació. 

ACTES DE COMMEMORACIÓ - 25 de Novembre
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i les Criatures

Barcelonès Vallès Occidental - 
Catalunya Central

22 de novembre
Taller :TRENQUEM AMB LES LGTBIFÒBIES
De 10 h a 13 h. Sala d’actes Apolo Giménez
CCOO de Terrassa (carrer de la Unió, 23, Terrassa)

28 de novembre
X Escola Neus Català: CONTRA LA BRETXA SALA-
RIAL, LLUITA SINDICAL
De 9.30 h a 17 h.Sala d’actes Apolo Giménez
CCOO de Terrassa (carrer de la Unió, 23, Terrassa)
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Dia 19 de novembre: xerrada debat titu-
lada “Mitjans de comunicació, prostitució 
i tràfic”, a les 19 h, al Centre Cívic del Pla 
d’en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano, 6). 
Organitzat per la Vocalia de Dones Laia l’Ar-
quera i CCOO del Vallès Oriental – Maresme 
– Osona.

Dia 23 de novembre: “Ones contra la violèn-
cia”, a les 10 h, al port de Mataró. Jornada 
amb conferències sobre els recursos per 
a dones i el protocol d’actuació contra la 
violència masclista. 

Organitzada per la Vocalia de Dones Laia 
l’Arquera i CCOO del Vallès Oriental – 
Maresme – Osona.

Dia 24 de novembre: “Vides segades”, a les 
12 h, a la plaça de la Peixateria de Mataró i 
amb un recorregut fins a la porta de l’Ajunta-
ment de Mataró. 

Organitzat per l’Ajuntament de Mataró, 
Teixit de Dones de Mataró i CCOO del Vallès 
Oriental – Maresme – Osona.

Dia 25 de novembre: dia d’acció i reivindi-
cació contra les violències masclistes (com 
cada mes), a les 19.30 h, a la porta de l’Ajun-
tament de Mataró.

Organitzat per Teixit de Dones de Mataró.

GRANOLLERS

Dia 23 de novembre: actuació del grup d’ex-
pressió corporal contra la violència vers les 
dones i lectura del manifest, a les 12 h, a la 
plaça de la Porxada.

Organitzat per la Taula d’Igualtat de Gènere, 
de la qual CCOO del Vallès Oriental – 
Maresme – Osona.

Dia 5 de desembre: taller de prevenció 
i actuació davant les violències masclis-
tes en l’àmbit laboral, a càrrec de Neus 
Moreno, de la Secretaria de les Dones de 
CCOO de Catalunya, de 10 h a 14 h, a la 
sala d’actes del local de CCOO a Granollers 
(c. Pius XII, 5-6).

MOLLET DEL VALLÈS

Dia 28 de novembre: taller de prevenció i 
actuació davant les violències masclistes 
en l’àmbit laboral, a les 18 h, a la sala d’ac-
tes Centre Cultural l’Era (c. de Miguel de 
Cervantes, 19).

Organitza CCOO del Vallès Oriental – 
Maresme – Osona. 

‘Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre dones i homes’ 
El passat 6 de novembre, el Consell de Relacions Laborals, concretament la Comissió 
d’Igualtat i del Temps de Treball, de la qual CCOO forma part, va presentar una nova 
eina per detectar la bretxa a les empreses, la Guia per a l’aplicació de la igualtat 
retributiva entre dones i homes, que pretén orientar en la detecció i la correcció de 
possibles desigualtats retributives.

En concret, la guia defineix i mesura la bretxa salarial entre dones i homes, i explica 
les causes que la provoquen i els seus efectes al llarg de la vida professional de les 
treballadores i els treballadors. També recomana implantar un pla d’acció per erra-
dicar-la i fer-ne el seguiment. És una eina útil adreçada a les persones treballadores, 
als representants de la plantilla i a les empreses. De fet, ofereix pautes que faciliten 
el compliment de les normes legals i perquè les empreses facin una diagnosi sobre la 
bretxa salarial a fi de determinar si hi ha diferències retributives per raons de gènere. 

En definitiva, la guia ha de ser una eina útil i eficaç perquè el treball retribuït, peça 
clau per a l’alliberament de les dones, deixi de ser un espai en el qual la discriminació 
persisteixi.

CCOO organitzarà la presentació de la guia al sindicat. 
Anna Rojas Pazo

Secretària de Polítiques d’Igualtat 
Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya 

Vallès Oriental - Maresme- Osona
MATARÓ

25-N
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XIV Escola de Dones de CCOO 
de Catalunya

El passat 24 d’octubre del 2019, la Secretaria de Dones i Polítiques 
LGTBI de CCOO de Catalunya va organitzar la XIV Escola de Dones, 
que enguany va tenir lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres 
de Sants.

L’obertura va anar a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de 
CCOO de Catalunya; Laura Pérez, responsable de Drets Socials, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona; Raquel de Haro, 
coordinadora del Barcelonès de CCOO de Catalunya, i Mireia Mata, 
directora general d’Igualtat del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Amb el títol “Gènere i classe: interrelació o jerarquia”, aquesta 
catorzena edició ha estat tot un èxit de participació, amb l’assis-
tència de prop de 200 companyes. Van assistir-hi delegades de 
diferents federacions i territoris, i moltes de noves que s’han incor-
porat com a delegades en aquest any de concentració d’eleccions 
sindicals i que són reflex del creixement afiliatiu i sindical, ja que 
aquestes dones són referents a les seves empreses, i les dones 
aposten pel nostre sindicat.

L’escola ha estat un espai on s’han debatut i compartit experiènci-
es, i que ha donat com a fruit un debat necessari per a un sindicat 
que es defineix “de classe, sociopolític i feminista”. Volem que les 
ponències i els debats, les resolucions i les conclusions que es van 
produir en els diferents grups de treball no quedin aquí: les farem 
arribar a l’intern del nostre sindicat de cara als nous processos con-
gressuals a Catalunya i, prèviament, a l’Assemblea sindical oberta.

La XIV Escola de Dones de CCOO de Catalunya va començar amb 
la conferència de Dolors Comas, catedràtica d’Antropologia Social 
de la Universitat Rovira i Virgili, que va centrar el tema atesa l’actu-
alitat que ha motivat aquesta edició: “Gènere i classe: interrelació 

Lluïsa González Ruiz
CCOO del Vallès Oriental – Maresme – Osona 

o jerarquia?”. Dolors Comas va abordar la relació entre feminisme 
i lluita de classes, i va concloure que, tot i ser conceptes diferents 
estan sempre relacionats, si no com s’explica que la precarietat, la 
bretxa salarial i les altres desigualtats laborals que tenen aquest 
impacte de gènere tan gran no afectin totes les dones de manera 
igual, però sí segons el grup social al qual pertanyen?

Cal dir que també la lluita de classes ha de situar el treball pro-
ductiu i de cures en el mateix nivell, ja que la classe treballadora 
no existeix sense treball de cures i domèstic. Caldrà, des de l’acció 
sindical quotidiana, incloure-hi altres qüestions més enllà del salari, 
com el treball de cures i el domèstic, valorant-los de la mateixa 
manera, ja que tots dos garanteixen que el capital disposi de força 
de treball.

Per acabar la sessió del matí es va aprovar la resolució contra les 
violències masclistes. Una resolució que té, entre altres objectius, 
que la llei orgànica contra la violència de gènere incorpori tota la 
tipologia de violències masclistes.

A la tarda va tenir lloc una taula rodona oberta a tot el públic, on va 
intervenir Pilar Carrasquer, professora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i investigadora del Centre d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), amb la ponència “L’altra 
cara del sostre de vidre: el terra enganxós”. La van acompanyar 
Alba Garcia, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de 
Catalunya, i Loli Samper, Amparo Souza i Isabel Mesonero, totes 
delegades de sectors on hi ha condicions laborals discriminatòries, 
així com moltes dificultats per promocionar-se, salaris baixos i 
categories i grups totalment discriminatoris. 
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M. Teresa Vidal Creus, Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

Els dies 7, 8 i 9 de novembre, es va celebrar el quinzè fòrum, al 
qual donem l’enhorabona per aquests quinze anys!

Van participar-hi més de dues mil persones, amb trenta activitats 
diverses, i es va dedicar una atenció especial a la violència durant la 
infància i l’adolescència. Durant aquests tres dies es van analitzar, 
debatre i compartir diverses reflexions sobre la lluita feminista. En 
destaquem algunes conclusions: 

— Hem vist com les nenes i els nens, i també els adolescents, són 
víctimes de la violències de gènere, amb greus conseqüències, i és 
urgent que els abusos a la infància siguin a les agendes polítiques. Cal 
incidir en el desenvolupament d’una sexualitat respectuosa, generant 
espais de confiança amb assessorament en violències masclistes.

— Hi ha una manca de recursos i molts estan saturats, amb llargues 
llistes d’espera. Continua mancant la perspectiva de gènere i el femi-
nisme als serveis, sobretot, per identificar i evitar la victimització.

— Les dones continuem exigint els nostres drets davant l’ofensi-
va mundial en contra. Seguim sent la base per promoure canvis i 
accions partint de l’erradicació de la violència institucional i judi-
cial. “Beijing +25” significa continuar vetllant pel compliment del 
Conveni d’Istanbul.

— Es necessita una resposta conjunta de la societat, tant local-
ment com internacionalment, per combatre el sistema patriarcal i 
les seves conseqüències.

En el Fòrum Jove es va treballar per generar bones pràctiques que 
facin extensiva la lluita, encapçalada pel mateix jovent, per un futur 
lliure de violències masclistes.

XV Fòrum contra les Violències de Gènere
Les vagues i els moviments han tingut un paper clau per avançar 
i fer visibles les nostres reivindicacions, perquè es derogui la llei 
d’estrangeria i perquè es respectin els drets laborals i humans de 
les dones que treballen en les cures i en la llar. 

Hem vist les mancances del Pacte d’estat, que queda molt enrere 
de les nostres expectatives perquè realment sigui una qüestió 
d’Estat.

Juntes fem història: una mostra excel·lent de com les entitats 
socials, les organitzacions sindicals, de juristes i veïnals, les plata-
formes i un llarg etcètera han fet possible els avenços aconseguits 
en aquests últims anys. 

L’ALTRA CARA DEL SOSTRE DE VIDRE: 
EL TERRA ENGANXÓS DE LES DONES
Aquest és el títol amb què Pilar Carrasquer Oto, professora titular del Departament 
de Sociologia de la UAB, investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball (QUIT) i directora de l’Institut d’Estudis del Treball de la mateixa 
universitat, presentava l’estudi “El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona”, 
realitzat pel QUIT en col·laboració amb la Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya i 
Barcelona Activa.

El glossari de termes de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) defineix el 
terra enganxós com a “una expressió utilitzada com a metàfora per denotar un patró d’ocu-
pació discriminatori que manté principalment les dones treballadores en els nivells més 
baixos de la piràmide ocupacional, amb baixa motilitat i barreres invisibles per a la seva 
millora professional”. I en l’estudi es diu que “el terra enganxós és una realitat producte de 
la interacció entre factors de diversa naturalesa, entre els quals destaquen les característi-
ques del teixit productiu, la regulació de l’ocupació, l’organització del treball, la construcció 
de les categories professionals, les cultures organitzatives i les formes de gestió. Com a 
dimensió transversal, cal tenir present la forma en què la divisió social i sexual del treball i 
les relacions de gènere influeixen en els diferents entorns socioproductius”.

L’estudi se centra en quatre sectors d’ocupació: hostaleria, restauració, neteja d’edificis i 
serveis d’atenció domiciliària (SAD), i van ser entrevistades treballadores i delegades de 
CCOO dels quatre sectors.

L’estudi finalitza amb una sèrie de recoma-
nacions sobre:

• Condicions de treball i qualitat de 
l’ocupació: qualitat en aquestes ocu-
pacions? Utilització del temps par-
cial? Com afecten les externalitza-
cions.

• Segregació ocupacional, reconeixe-
ment, professionalització.

• Mobilitat, trajectòries i transicions 
laborals.

• Negociació col·lectiva i regulació de 
l’ocupació.

• Condicions de vida. 

Lidia Sandalinas Félez
Responsable de Polítiques d’Acció Sindical de Gènere

Ens sentim orgulloses de formar part 
i impulsar el moviment pels drets de les 
dones a erradicar les violències masclistes.

Hem fet, fem i farem història, 
continuarem dient prou! 
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ltres veusa

Així va començar tot… el 2014
Teixit de Dones és una taula d’entitats cre-
ada l’any 2014. Tot just després de 10 anys 
que les entitats constessin al programa 
del 8 de Març de l’Ajuntament de Mataró, 
vam decidir fer un programa propi com a 
mostra del rebuig a la llei Gallardón, a la 
qual donava suport la regidora de Família, 
Benestar Social i Consum que hi havia en 
aquell moment.

A partir d’aquí, les entitats, els col·lectius 
i les vocalies de dones que constitueixen 
Teixit de Dones treballem de manera con-
junta per visibilitzar les problemàtiques que 
pateixen les dones, i passem a l’acció en 
contra de les violències masclistes.

Són innombrables les accions que s’han 
realitzat. En destaquem que cada dia 25 
de mes es fa una concentració davant de 
l’Ajuntament de Mataró per fer visibles les 
violències masclistes i recordar els noms 
de les dones assassinades. També fem dife-
rents tipus d’acció ciutadana al voltant del 
8 de Març i del 25 Novembre: xerrades, 
concentracions, performances…

Volem fer una menció especial al mural que 
hem fet a la plaça del Nou Parc Central, tot 
un símbol de la lluita pels drets de les dones, 
que ha estat premiat per la revista mexicana 
Alerta Sociológica en l’apartat “Expresiones 
artísticas de los movimientos sociales”.

Les entitats i vocalies de Mataró estem a 
favor de mesures que garanteixin l’exer-
cici dels drets sexuals i reproductius de 
les dones, com són la informació sexual i 
afectiva a tots els nivells de l’ensenyament i 
els mètodes anticonceptius gratuïts i acces-
sibles per a tothom. Per això volem:

 Assegurar educació sexual per decidir, anticonceptius per prevenir embarassos i avor-
tament lliure i gratuït per no morir.

 Garantir l’avortament gratuït i sense terminis. Perquè, si no és així, se’n restringeix l’accés 
a les dones amb menys recursos econòmics i es practiquen avortaments clandestins d’alt risc.

 Ser les responsables de les nostres vides.

 Tenir dret a decidir sobre el nostre propi cos: ni un pas enrere!

 Comprometre’ns, les dones i els homes que som avui aquí i d’altres que s’hi sumaran, a 
valorar les relacions d’igualtat entre dones i homes; a solidaritzar-nos amb les dones que 
pateixen violència; a denunciar qualsevol situació de violència, i a participar col·lectivament 
en la denúncia de la violència masclista.

 Dir no a les violències masclistes, cosa que significa actuar en la prevenció i la sensi-
bilització amb la gent jove en matèria de gènere i en l’erradicació de la violència masclista. 
Considerem que la joventut és clau per aconseguir una societat amb futur que deixi enrere 
el model patriarcal i les actituds masclistes i avanci cap a la igualtat entre homes i dones. 
Dir no a les violències masclistes és que les institucions que intervenen en l’atenció i l’acom-
panyament a les víctimes de violència i als seus fills i filles, si en tenen, hi dediquin diners i 
professionals suficients. Dir no a les violències masclistes és teixir una xarxa ciutadana per 
sumar esforços per erradicar aquest flagell que no ens deixa avançar en la igualtat.

“Ni un pas enrere en els drets de les dones!” 
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lossarig

ones amb 
compromís
d

BERTA CÁCERES (1971-2016)

 
1. Femicidi 
Assassinat de dones pel fet de ser dones comès per homes.

2. Feminicidi
Conjunt de pràctiques violentes, orquestrades o consentides pels 
estats, que tenen com a objectiu atemptar contra la integritat, el 
desenvolupament, la salut, les llibertats i la vida de les dones. Es 
poden donar en situacions de guerra i de pau, i la implicació estatal 
en facilita la impunitat (per això es poden qualificar de crims d’estat).

3. Violències masclistes 
Violències que s’exerceixen contra les dones com a manifestació 
de la discriminació i de la situació de desigualtat, en el marc d’un 
sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, 
produïdes per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tenen com a resultat un 
dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeixen en 
l’àmbit públic com en el privat. 

4. Llibertat
Dret, exercit de manera individual i col·lectiva, de desplaçar-se de la 
norma socialment imposada.

5. Espais de dones
Espais on es pensen i es defineixen les fites, els objectius i el tipus 
d’acció que cal per aconseguir canviar la situació de desavantatge 
i discriminació de les dones, que són creats a partir de la suma de 
desitjos compartits i que esdevenen àmbits de relació i de circulació 
d’autoritat femenina.  

Servei Lingüístic i Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI

La defensa del planeta Terra, de la vida, de la pau, dels drets humans i de les llibertats va 
marcar la vida d’aquesta líder.

Com a dirigent del Consell Cívic d’Organitzacions Indígenes Populars d’Hondures (COPINH), 
va organitzar importants campanyes contra els megaprojectes que violaven els drets 
ambientals i a favor de la defensa de la terra de les comunitats locals. Berta Cáceres es va 
enfrontar —i sovint va derrotar— a fustaires il·legals, amos de plantacions, corporacions 
multinacionals i projectes de preses que tallaven els subministraments d’aliments i aigua a 
les comunitats indígenes. 

La seva defensa del medi ambient i dels drets de les poblacions indígenes la va portar a 
protestar contra el projecte de construir la presa d’Agua Zarca (Hondures). 

Com a resposta a la seva batalla pels drets del seu poble i d’altres grups indígenes d’Hon-
dures, va rebre amenaces de mort, violació i atacs físics. Després de diverses amenaces de 
mort i d’enfrontaments amb l’empresa constructora, va ser assassinada a casa seva, el 2 de 
març del 2016.

Berta Cáceres connectava la cultura ancestral amb les inquietuds de les noves generacions 
d’activistes, rurals i urbanes, i amb la lluita feminista i la defensa dels drets de les persones 
LGTBI. Estimava la pau, i per això participava activament en el moviment antimilitarista 
contra les bases dels Estats Units al seu país i a tot Amèrica.

L’activisme de Berta Cáceres ha estat reconegut internacionalment i és per a nosaltres un 
referent de lluita. 

“Nosaltres les dones som molt  a prop de la terra”
Edith Södergran

Presentem cinc termes clau de l’àmbit de les dones i el món laboral i sindical. Els podeu consultar també en el recull termi-
nològic 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). 

Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano Garcia

http://www.ccoo.cat/sl
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`Algún día, hoy’, 
d’Ángela Becerra

Direcció: Diego Lerman
2015, Argentina
Gènere: drama

Matías (Sebastián Molinaro) és un nen de 
set anys que, en tornar d’una festa d’aniver-
sari, troba la seva mare Laura (Julieta Díaz) 
inconscient, a terra, després de rebre de 
nou una pallissa del seu marit, que l’acusa 
que el nadó que espera no és seu. La Laura 
decideix escapar amb el seu fill a un refugi 
de dones maltractades, on no passarà gaire 
temps, perquè n’haurà de fugir novament. 

A través dels ulls d’en Matías descobrirem 
la seva escapada i com tot el que ell conei-
xia esdevé perillós. El maltractador, com 
una ombra omnipresent, sempre els va al 
darrere —els segueix pels passadissos d’un 
portal, als carrers més amagats de la ciutat 

de Buenos Aires o a través de converses telefòniques—, tot i que mai no l’arribem a veure. 
Aquesta presència es deixa sentir de manera constant durant tota la pel·lícula.

Lerman  mostra, en profunditat, les dimensions d’aquest flagell de la societat i la problemà-
tica d’aquests refugis (llars d’acollida) als quals al·ludeix el títol de la pel·lícula. També acon-
segueix fer emergir, però, els gestos de solidaritat que van sorgint durant la tortuosa fugida. 

La pel·lícula, guanyadora dels Premios Sur 2015 en diferents categories, resulta un regis-
tre commovedor sobre la por que genera la violència de gènere sense fer explícits els cops, 
però mostrant-ne les dramàtiques conseqüències. 

‘REFUGIADO’

Incòmoda, dura i necessària, Creedme és una minisèrie de vuit 
capítols, basada en una història real, concretament en un cas que 
va succeir a Washington i a Colorado, entre el 2008 i el 2011.

La protagonista, Marie Adler, una adolescent de 18 anys, és vio-
lada al seu apartament. La policia no confia en les declaracions 
de la jove. Marie es sotmesa a tot tipus de proves i interrogato-
ris fins que cedeix a la pressió,  s’enfonsa i es retracta en la seva 
denúncia. Marie Adler és repudiada i humiliada, la policia i el seu 
entorn consideren que la jove menteix. 

Paral·lelament al calvari de la protagonista, dues dones detec-
tives de Colorado investiguen una sèrie de violacions similars 
que suggereixen que un violador en sèrie està actuant pels EUA. 

Sense mostrar els cossos nus de les dones ni fer plans èxplicits, 
Creedme ens presenta un retrat curós, exhaustiu i introspectiu 
de les víctimes i d’un sistema patriarcal carregat d’incompetèn-
cies, de manca de suport i de voluntats. 

Hi ha veus que diuen que Netflix no deixa d’aportar raons per des-
confiar del sistema judicial dels EUA. Potser els podríem recoma-
nar fer un cop d’ull a algunes sentències dictades a casa nostra.    

No us podem dir que gaudireu de la sèrie, però sí que us propo-
sem aquesta encertada i contundent visió feminista, perquè a 
Creedme cada detall és precís. 

`Creedme’

Ángela Becerra va néixer a Cali 
(Colòmbia) el 1957. És l’escriptora 
colombiana més llegida després de 
Gabriel García Márquez. En la seva 
manera d’escriure, l’idealisme màgic, 
la màgia és al servei de les emocions, 
i barreja realitat i ficció.

Així és el llibre Algún día, hoy, que 
ha guanyat el Premi Fernando Lara 
del 2019. El llibre està basat en la 
història real de Betsabé Espinal, que 
amb 23 anys va dirigir la primera 
vaga de treballadores de la Fàbrica 
de Teixits de Bello (Colòmbia), el 1920. A partir d’aquest fet la 
novel·la recull, barrejant la màgia i la il·lusió, el seu naixement, la 
relació amb la seva germana de llet, la vida de diferents classes 
socials, la lluita de les dones contra l’explotació i la seva lluita per 
la inclusió de les dones als cercles dels pensadors revolucionaris, 
dels quals eren excloses merament pel fet de ser dones, i consi-
derades no vàlides per al pensament. Maribel Ayné

Secretaria de Comunicació, Portaveu i 
Polítiques d’Igualtat i Dones

Mónica Penas i Ana Rojas
Federació de la Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya

Lidia Sandalinas Félez
Responsable de Polítiques d’Acció Sindical de Gènere
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CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, SINDICAT FEMINISTA

MANIFEST CCOO CATALUNYA - 25 de Novembre

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i les Criatures

Les violències masclistes són el re-
sultat més greu i esfereïdor de la 
desigualtat que origina el patriarcat. 
Un patriarcat que s’adoba en unes 
relacions socials de gènere basades 
en l’abús de poder i la violència en-
vers les dones de totes les edats, orí-
gens i condicions socials pel fet de 
ser dones.

Cada cop que ens assabentem d’una 
violació, de l’assassinat d’una dona, 
o de les criatures, o de com actua la 
justícia patriarcal, sentim dolor i sor-
tim al carrer per exigir l’esforç que 
calgui per posar fi a aquest flagell so-
cial i, també, per justícia.

És indignant que davant dels femi-
nicidis no hi hagi més contundència 
en les respostes. 

Són indignants els atacs de les for-
ces de dretes reaccionàries i feixistes, 
que carreguen contra les poques ei-
nes que tenim les dones per eliminar 
les violències masclistes de les nos-
tres vides.

És indignant que no es reconegui 
que el masclisme mata i que es ba-
nalitzi la violència sexual i no es pren-
gui seriosament la cosificació, la fal-
ta d’una educació sexual integral al 
llarg de la vida de totes les persones, 
les vulneracions dels drets de les do-
nes i les vexacions.

És indignant que la lluita contra les 
violències masclistes no estigui situa-
da al bell mig de les polítiques públi-
ques d’educació, de salut, d’atenció 
social: cal fer un esforç més gran 
quant a la prevenció, la detecció pre-
coç i la valoració eficaç del risc, i con-
tra la constant revictimització.

És indignant que les denúncies i els 
circuits de protecció no siguin efi-
caços i que dones que han denun-
ciat o demanat ajuda no hagin tro-
bat una resposta efectiva.

ÉS PER AIXÒ QUE EXIGIM:

Que totes les administracions contreguin compromisos i emprenguin ac-
cions reals i efectives, i es coordinin millor entre elles, per tal d’enfortir les 
accions preventives, de detecció i d’atenció. 

Que la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la vio-
lència de gènere, inclogui totes les violències masclistes i no sigui excloent, i, 
així mateix, que es compleixi la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista.

Que es desenvolupin les mesures del pacte d’estat, tant per part del Govern 
de l’Estat com del Govern de la Generalitat, així com un pacte d’estat contra 
el masclisme, i se’n faci el seguiment i l’avaluació.

Que es redactin protocols de valoració de risc i de protecció eficaços.

Que la formació en gènere sigui obligatòria per a jutges magistrats, fiscals i 
juristes en general que en un moment o altre intervenen en un cas de violèn-
cia masclista.

CCOO refermem el nostre compromís perquè en l’àmbit de la negociació 
col•lectiva i en tota la nostra acció sindical s’incorpori la lluita per una vida 
lliure de violències, impulsant accions destinades a aconseguir mesures efi-
caces d’atenció, protecció, acompanyament i suport a les dones que pateixen 
violència masclista. Per això, invertirem tota la nostra energia a exigir que a 
totes les empreses hi hagi protocols de prevenció i d’atenció a l’assetjament 
sexual i per raó de sexe.

Seguirem col•laborant amb totes les administracions, moviments feministes 
i agents socials per emprendre accions de prevenció, sensibilització i atenció 
a les dones que pateixen violències masclistes, i continuarem exigint a les 
administracions que es compleixin els seus compromisos davant la lluita, la 
prevenció i l’erradicació de les violències masclistes.

Davant les violències masclistes, ni un pas enrere! 

Cridem a la participació i a la mobilització a pobles i ciutats en rebuig a les 
violències masclistes perquè aquest 25-N sigui multitudinari!


