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i
Les dones liderem els més grans i principals moviments de 

transformació que avui existeixen arreu del món, i lluitem perquè 
la igualtat sigui real i efectiva a la societat, a l’economia, al món 
del treball i a tot arreu.

Una transformació imprescindible per canviar un model eco-
nòmic sexista que alimenta la crisi de desigualtat i que permet a 
les elits acumular fortunes a costa de la resta de la ciutadania, la 
lògica del benefici pel benefici, un model productiu i financer que 
permet l’enriquiment escandalós d’uns pocs, mentre que la majo-
ria de la població viu en la pobresa i la precarietat. El feminisme 
suposa definir unes noves regles de joc i posar en primer lloc la 
vida de les persones i les seves necessitats bàsiques, la cura de 
la Terra i el clima, l’equitat i la justícia social, com a base per erradicar les discriminacions i les 
violències que patim les dones pel fet de ser dones.

Davant d’aquest gran tsunami “imparable”, CCOO, amb la seva història de lluita i defensa 
dels drets de les dones, no es pot quedar al marge. Tenim un compromís ferm en el present 
per fer que el futur estigui lliure de desigualtats, discriminacions i violències.

És una lluita que va molt més lluny dels gestos i les bones intencions. Cal seguir feminitzant 
el sindicat i cal que el feminisme impregni la nostra organització i els nostres principis per con-
tribuir a transformar el món des dels ulls de les dones perquè totes i tots visquem millor. Hem 
de ser capaços de treballar per transformar el model, canviar-lo des de l’arrel. Lluitar contra 
el patriarcat és lluitar contra la submissió i l’explotació del capitalisme, sistemes íntimament 
interrelacionats que empobreixen la majoria de la població i la condemnen a unes condicions 
de vida molt dures, condemna i empobriment que tenen un impacte important en les dones.

La realitat és tossuda. Les dones seguim ocupant-nos dels treballs de cura i domèstic de 
manera generalitzada i sense cap reconeixement, feina gratuïta que podria fer augmentar el 
PIB una quarta part. Persisteixen les violències masclistes en forma de violència sexual, la 
violència en la parella, els feminicidis i els infanticidis masclistes, una bretxa del 23 %, pre-
carietat amb rostre de dona, la penalització de la conciliació, la discriminació i la desigualtat, 
20.300 dones que pateixen assetjament sexual i per raó de sexe a Catalunya en un any, la 
precarietat de l’ocupació, els acomiadaments per emmalaltir, la penalització a les dones per 
reduccions de jornada o permisos, i la vulneració de drets a les ocupacions feminitzades.

Davant d’aquesta realitat CCOO situem, en l’eix central de la negociació col·lectiva, la lluita 
pels drets laborals de les dones a les empreses i la millora de les condicions de treball de 
tota la plantilla, i ho fem de manera proactiva per anar més enllà de les accions derivades de 
la legislació que obliga les empreses. Hem de portar la negociació de plans d’igualtat, la lluita 
contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i contra totes les violències masclistes, i la lluita 
per posar fi a la desigualtat retributiva a tots els centres de treball on tinguem representació, 
en els quals seran bàsics els registres de jornada i els registres de salari per poder avançar.

CCOO, avui, torna a guanyar les eleccions sindicals i, potser fruit de tots aquests avenços 
dins i fora, cal destacar que l’augment de persones delegades en un 81 % ha estat gràcies 
a la implicació i el compromís de les dones: del 2016 al 2019 hem crescut en 233 homes 
delegats i en 1.001 dones delegades. I també l’afiliació creix gràcies a les dones i fa de CCOO 
la primera organització sindical de Catalunya.

Som davant d’un nou 8 de Març, en el qual ens trobem que, d’una banda, al nostre país, hi 
ha un bri d’esperança davant del Govern d’esquerres, però també som conscients que tots els 

Transformació 
feminista

avenços i totes les volgudes transformaci-
ons que el moviment feminista està plante-
jant des de fa anys tenen una resposta reac-
tiva de les forces de dretes feixistes i són 
una amenaça molt real d’involució i regressió.

Pins parentals per bloquejar la coedu-
cació, el valor de la diversitat o l’educació 
per a unes relacions afectives basades en 
la igualtat, el síndrome d’alienació parental 
(SAP), la banalització dels feminicidis, els 
assassinats masclistes de dones i les seves 
criatures per part de parelles o exparelles. 
O la cultura de la violació, la impunitat dels 
violadors o la incapacitat de la justícia per 
fer justícia davant la violència sexual, l’atac 
al sistema de recursos, i als seus professi-
onals, adreçats a l’atenció de les dones que 
pateixen violències i la llista de barbaritats 
que cada dia coneixem i que no ens deixen de 
sorprendre.

Des de CCOO ens plantegem aquest 8 de 
Març com una oportunitat de posar al centre 
de l’agenda política i social aquesta realitat 
i totes les situacions de desigualtat de les 
dones que, en tots els àmbits, però, de mane-
ra molt significativa, en el del treball, s’estan 
donant. Situacions que requereixen exigir i 
reivindicar cada dia fent èmfasi en la capa-
citat de transformació social del feminisme 
també en les relacions laborals. 
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El registre salarial, una eina 
participada per identificar la 

bretxa salarial i fer-hi front

Lidia Sandalinas Félez 

Responsable de Polítiques d’Acció Sindical de Gènere

nformei

MITJANÇANT EL REGISTRE SALARIAL PODEM CONÈIXER LA 
BRETXA SALARIAL DE GÈNERE A LES EMPRESES.

L’any passat es va aprovar el Reial decret llei 6/2019, d’1 de 
març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de trac-
te i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, 
que, per primera vegada, obliga les empreses a disposar d’un 
registre salarial i a donar la informació d’aquest registre a la 
representació sindical.

REGISTRE SALARIAL

• És obligat de manera general per a totes les empreses des 
de març del 2019.

• Registra els valors mitjans dels salaris, els complements 
salarials i les percepcions extrasalarials de tota la plantilla. 

• Les dades han d’estar desagregades per sexes i distribuï-
des per grups professionals, categories o llocs de treball 
iguals o d’igual valor.

• Estableix el dret d’informació, al menys anualment, a la 
representació legal de les persones treballadores. 

• Determina el dret d’accés al registre de les persones treba-
lladores a través de la representació legal. 

Segons l’Enquesta d’estructura salarial publicada el 2019, les dones, el 2017, han guanyat 6.316 € anuals menys que 
els homes i 2,4 € menys de salari hora, cosa que vol dir que la bretxa salarial anual a Catalunya el 2017 és del 23 % i la 
bretxa salari/hora és del 15 %.

retribució mitjana anual d’homes – retribució mitjana anual de dones

retribució mitjana anual d’homes
× 100

COM S’HAN DE CALCULAR ELS VALORS MITJANS DELS 
SALARIS D’HOMES I DONES?

• Sumar el salari de tots els homes i dividir la xifra obtinguda 
per la quantitat d’homes.

• Sumar el salari de totes les dones i dividir la xifra resultant 
per la quantitat de dones.

S’ha de fer el mateix amb tots els conceptes retributius a què 
obliga el decret.

QUÈ ÉS LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE? 
La guia introductòria Igualtat salarial de l’OIT, de l’any 2013, la 
defineix de la manera següent:
‘La bretxa salarial entre homes i dones pot fer referència a 
les diferències d’ingressos per hora, setmanals, mensuals o 
anuals entre homes i dones. Normalment, la bretxa salarial 
entre homes i dones per hora és inferior a la setmanal, mensual 
i anual.’ 

COM ES CALCULA LA BRETXA SALARIAL?

DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE BRETXA SALARIAL DE 
GÈNERE?
Es tracta de totes les discriminacions i desigualtats que patei-
xen les dones en el mercat de treball:

— Dificultats en la promoció.
— Treballs poc qualificats.
— Reduccions de jornada.
— Treball parcial.
— Contractació temporal.
— Ocupacions feminitzades.

Hi ha bretxa salarial en tots els tipus d’ocupació, tot i que és 
més gran en les ocupacions elementals i en les del sector de 
serveis, com l’hostaleria, la restauració i les vendes. També 
hi influeix el tipus de contracte, el tipus de jornada, l’edat, el 
sector professional i el fet de treballar en el sector públic o en 
el privat. La bretxa salarial de gènere és més alta en situacions 
de més precarietat.

LA NEGOCIACIÓ I LA IMPLEMENTACIÓ DELS PLANS 
D’IGUALTAT SÓN IMPRESCINDIBLES PER ACTUAR CONTRA 
LA BRETXA SALARIAL: 
• El diagnòstic obligatòriament inclou les dades del registre 

de salaris.

• Els plans presenten mesures per eliminar desigualtats i dis-
criminacions salarials.

• Els plans són obligatoris a les empreses on treballen més de 
100 persones a partir de l’1 de març del 2020.

I també disposem d’una nova eina: Guia per a l’aplicació de 
la igualtat retributiva entre homes i dones, del Consell de 
Relacions Laborals (https://bit.ly/2S4Tj0K) 

SALARI MITJÀ ANUAL. CATALUNYA 2017

https://bit.ly/2S4Tj0K
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“Les joves d’avui s’estan empoderant, 
o estan empoderades, per tenir, igual 
que els homes, un paper principal en la 
societat i en la història”

ntrevistae
Irene Ortiz García

Què et va motivar a presentar-te com a 
delegada i a les llistes de CCOO?

A Catalunya no hi havia cap Decathlon amb 
representació sindical. La meva botiga va 
ser la primera a organitzar-se, el 2010, des-
prés que un petit grup de treballadors i 
treballadores cerqués informació i decidís 
presentar-se sota les sigles de CCOO. Tot 
això va ser necessari perquè la situació a 
la botiga es va tornar ingovernable: canvis 
d’horaris sense previ avís, hores comple-
mentàries sense control, assetjament psi-
cològic (mobbing) descarat cap a la repre-
sentació legal dels treballadors i treballa-
dores (RLT) i les persones simpatitzants, 
sous congelats durant més de dos anys… En 
resum, una llista interminable de condicions 
nefastes que sumada a una plantilla amb 
anys i anys d’experiència dins l’empresa i 
cansada de la situació va perdre la por i va 
decidir organitzar-se. 

El 2013 va ser quan vaig decidir presen-
tar-me com a delegada de CCOO per diver-
sos motius. El primer és que compartia 
postura amb l’RLT i estava al cas de tota la 
seva trajectòria. El segon era la necessitat 
personal de fer alguna cosa per contrares-
tar l’avenç del sindicat groc. I el tercer, però 
el més important per a mi en aquell moment, 
era que ja havia acabat d’estudiar la carrera 
i havia pogut estalviar la quantitat de diners 
necessària per continuar amb els estudis 
superiors que volia fer. Això em va donar 
llibertat per exposar la meva estabilitat 
laboral i, sobretot, per empoderar-me dins 
la meva empresa i lluitar contra el que con-
siderava injust. 

Individualment, des de la teva experiència 
com a sindicalista jove, i col•lectivament 
a Acció Jove, què creus que pot aportar la 
gent jove en la transformació social des de 
la feina d’un sindicat?

Actualment veiem com la joventut està 
liderant diversos moviments reivindicatius. 
Aquest moviments estan aconseguint, de 
mica en mica, posicionar-se dins l’agenda 
pública. Parlem, sobretot, de moviments 
com l’ecologisme i el feminisme. Les noves 
generacions estan demostrant que tenen 
unes prioritats molt diferents d’aquelles a 
les quals estava acostumada la societat, i 
per tot això han de tenir un paper clau en 
aquest procés de transformació. Les perso-
nes joves estan prou conscienciades amb els 
efectes que es derivaran del canvi climàtic 
com per proposar i debatre noves iniciati-
ves per aconseguir, finalment, una transició 
del model actual econòmic i productiu cap 
a un altre model més sostenible, igualitari i 
en què trobem les persones al centre. Així 
mateix, l’experiència que té la joventut en 
el terreny de les noves realitats del treball i 
l’ús quotidià de les noves tecnologies han de 
contribuir també a la transformació social.        

En aquest número dialoguem 
amb Irene Ortiz García, que des 
del 2017 és coordinadora d’Acció 
Jove de CCOO de Catalunya. Es va 
vincular a CCOO a partir del 2013, 
quan tenia vint-i-quatre anys, com 
a delegada a l’empresa Decathlon. 
Ha representat Acció Jove - Joves 
de CCOO de Catalunya com a 
membre del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. 
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L’organització sindical també necessita 
transformació. Quina creus que pot ser la 
participació de les dones joves per acon-
seguir-la?

CCOO de Catalunya, a l’11è Congrés, es va 
declarar un sindicat feminista. Amb això vull 
dir que la participació de dones i, sobretot, 
de dones joves pot aportar moltes coses. 
El fet que el sindicat es declari feminista 
no acaba aquí. Vol dir que es compromet a 
adaptar les mesures que siguin necessàri-
es per aconseguir aquesta igualtat entre 
homes i dones, i no només en l’àmbit intern, 
sinó que també lluitarà per obtenir la igual-
tat en la societat, participant activament 
en les taules de negociació i de debats per-
tinents. D’entrada, aquest és un valor —la 
igualtat— que sempre han defensat els 
membres de CCOO, però, actualment, veiem 
com el feminisme dins la societat està avan-
çant a grans trets. Les joves d’avui dia s’han 
criat amb valors diferents: qüestionen ober-
tament els rols de gènere existents, donen 
per fet el seu paper dins el món laboral i 
porten a debat el necessari equilibri entre 
la producció i la reproducció. Gràcies al tre-
ball de moltes dones, les joves d’avui s’es-
tan empoderant, o estan empoderades, per 
tenir, igual que els homes, un paper principal 
en la societat i en la història. Aquest fet de 
pensar sense limitacions enriquirà el sindi-
cat en aquest camí cap a la igualtat real dins 
la societat i el món laboral, amb iniciatives i 
propostes que cerquin iguals salaris, iguals 
condicions, una conciliació familiar real, etc.

Els propers 17 i 18 d’abril es realitzarà 
la Conferència de Joves de CCOO. Quins 
debats i quines propostes d’acció esperes 
que ajudin a avançar en l’objectiu d’acon-
seguir que CCOO sigui un sindicat femi-
nista?

L’última Conferència de Joves de CCOO es 
va celebrar fa més de vint anys, i és per 
això que cal renovar els compromisos de 
la joventut sindicalista, entre els quals el 
feminisme té un paper molt destacat. La 
joventut veiem imprescindible la continuï-
tat d’un model paritari a tots els equips de 
treball de l’estructura del sindicat i, a més, 
apostem per mesures com la conciliació, la 
motivació de l’entrada de dones a sectors 
masculinitzats i/o de futur (tecnològics), el 
reconeixement de feines feminitzades i les 
cures, i la continuació de la lluita per erra-
dicar la bretxa salarial i qualsevol tipus de 
desigualtat dins l’àmbit laboral.  

L’ECOFEMINISME DAVANT 
LA CRISI ECOLÒGICA

Naixement de l’ecofeminisme
Durant els anys seixanta i setanta del segle passat va pro-
liferar la literatura ambientalista, que denunciava l’impacte 
de l’activitat humana i la utilització de productes químics en la 
contaminació dels ecosistemes. L’any 1974, la teòrica francesa 
Françoise d’Eaubonne va encunyar el terme ecofeminisme en el 
seu llibre El feminisme o la mort.
Els orígens de l’ecofeminisme sorgeixen de l’activisme de 

Laura Diéguez Ferrer
Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat

Secretaria d’Internacional i Cooperació
CCOO de Catalunya

moltes dones, tant en el moviment feminista com 
en els moviments ecologista, antinuclear i paci-
fista. Posteriorment també s’hi va sumar la visió 
de les lluites anticolonialistes i de les defensores 
de les comunitats i dels territoris afectats per 
les actuacions de les empreses multinacionals.  
Tot i les diferents aproximacions d’aquests movi-
ments a l’ecofeminisme, tots coincideixen a asse-
nyalar el paral·lelisme entre el sistema patriarcal i 
el capitalisme. 

L’ecofeminisme: pensament i acció
L’ecofeminisme estableix un diàleg entre l’ecologisme i el feminisme, ja que identifica 
molts punts de contacte entre ells.
Els diversos corrents ecofeministes, tot i coincidir que existeix una connexió entre 
l’explotació que pateixen les dones en el model patriarcal i l’explotació dels ecosiste-
mes en el sistema capitalista, han posat l’accent en elements diferents per donar una 
resposta als conflictes i a les desigualtats que originen aquests models.
Podem enumerar les principals aportacions de l’ecofeminisme al debat sobre les crisis 
del sistema vigent: 

— Proporciona un marc conceptual diferent i divers per analitzar l’opressió, la lògica 
de la dominació i les relacions de poder.

— Incorpora l’anàlisi interseccional, que considera que els sistemes de dominació 
no són univariables sinó tot el contrari, ja que hi influeixen factors com el sexe, la 
classe social, la procedència o la cultura. 

— Incorpora una visió no occidental, i es promou el paper de les dones del Sud global.
— Posa l’ètica de les cures al centre i reivindica el seu paper insubstituïble per a la 

sostenibilitat de la vida.
— Trenca amb la dicotomia jeràrquica “natura versus cultura” i amplia el focus d’anà-

lisi i l’universalitza. 
— Aporta una perspectiva plural que incorpora les diferències i el context històric 

i polític.
— Valora el paper actiu de les dones en la defensa del medi ambient al llarg de la 

història i arreu del món.
— Proporciona una anàlisi crítica sobre l’optimisme tecnològic, potenciant el princi-

pi de precaució a l’hora de valorar l’impacte social i ambiental de cada nou avenç. 
— Qüestiona el model de desenvolupament imperant i denuncia els seus efectes en 

les comunitats i en els ecosistemes.
— Reconeix la contribució dels moviments de resistència i emancipatoris en la 

defensa del territori davant l’extractivisme dels seus recursos naturals i culturals.
El moviment ecofeminista aporta solucions alternatives no patriarcals a la crisi ecolò-
gica i a les desigualtats socials que produeix el model socioeconòmic actual. I ho fa des 
de la inclusió i el respecte a les contribucions de moviments socials que lluiten per la 
subsistència de les comunitats i els ecosistemes. 
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Maria Rosa Tomás Múrcia i Maria Lluïsa Aparicio Ullod

III Pla d’igualtat 
de l’Ajuntament de 
Barcelona 
L’equip de CCOO de l’Ajuntament de 
Barcelona estem orgulloses de formar part 
del procés de negociació i signatura del III 
Pla d’igualtat entre dones i homes. Un pla 
capdavanter, ambiciós i molt ajustat a la 
realitat municipal, que obre vies per millo-
rar temes com el sostre de vidre i el terra 
enganxós —a l’estudi que vam fer sobre la 
bretxa, a l’Ajuntament va sortir un 13,23 
%—, l’assetjament sexual i per raó de sexe, 
i el problema cultural que tenim a la Guàrdia 
Urbana i al Servei de Prenvenció, d’Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

En el pla, hem volgut posar l’accent a com-
batre de manera integral la bretxa salarial 
de gènere, a garantir una resposta de qua-
litat a les situacions d’assetjament sexual 
i per raó de sexe, i a fer de la formació una 
eina per capacitar les persones de l’orga-
nització en matèria d’igualtat de gènere, 
amb especial incidència a les persones que 
formen part de la Guàrdia Urbana i l’SPEIS. 

Per això volem consolidar una política de 
conciliació de la vida laboral, la personal i 
la familiar a l’Ajuntament de Barcelona i els 
seus organismes autònoms adherits, per 
garantir un gaudi igualitari per a tothom i 
que no penalitzi les dones. És per aquest 
motiu que aconseguir un pressupost de 
1.672.500 € ens fa possible millorar les 
condicions. El gaudiment de les mesures de 

conciliació és comú a tot el personal, però 
l’anàlisi de la diagnosi ens diu que l’ús de 
les mesures de conciliació té biaix de gène-
re. També es farà una aportació important 
per als processos de gestió de persones. 
A l’anàlisi dels processos de selecció que 
s’han efectuat en els anys de vigència de 
l’antic pla, també hi hem trobat biaix de 
gènere, ja que la taxa d’èxit és superior en 
homes en aquells processos que tenen 
un major impacte en la plantilla. 
Això manté la masculinització en 

certs sectors. Quan es va detectar el pro-
blema i es van prendre mesures, l’anàlisi de 
les proves d’aptitud a borses de treball va 
fer evident que aquestes tenien un impacte 
en les taxes d’èxit dels homes. Per això s’ha 
de fer un seguiment curós de la formació 
i la sensibilització, ja que l’adquisició de 
noves competències i coneixements crea 

mecanismes per poder desenvolupar 
una carrera professional. La formació 
també és important per a la millora de 

la vida laboral de les dones i és un dels 
punts que cal reforçar, i és per aquest 

motiu que farem un seguiment especial 
de la formació en temes d’igualtat, adap-

tant els continguts, i, molt especialment, 
de la formació rebuda i la feta pel personal 
formador. 

Dins de l’àmbit de la cultura organitzativa 
s’ha d’implantar un nou model d’estil en les 
direccions durant els processos de gestió 
de persones. La igualtat de tracte s’ha d’in-
tegrar a l’organització. 

L’equip que formem aquesta comissió 
volem pal·liar aquestes diferències per arri-
bar a ser un ajuntament referent en aquest 
tema. 
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Montse Parrondo 

Exigim a GalpGest 
un vestuari adequat 

a la dignitat de la 
persona

A mitjan mes de març del 2019, l’empresa GalpGest Petrogal, SLU, 
va lliurar els uniformes d’estiu a la plantilla de l’empresa perquè 
comencessin a utilitzar-los a partir del dia 1 d’abril del 2019.

Des de la Secció Sindical de CCOO de GalpGest s’informa  l’empre-
sa de l’incompliment de l’article d’uniformitat del conveni estatal 
2016-2018. Un grup de companyes denuncia que la publicitat, a 
l’uniforme, està col·locada a l’altura del pit amb una frase escrita que 
diu: “EVOLOGIC, PREGUNTA’M PEL CARBURANT MÉS AVANÇAT 
DEL MERCAT”, cosa que fa desviar l’atenció cap als pits per poder 
llegir el que l’empresa vol fer arribar a la clientela.

En no obtenir cap resposta de l’empresa, la secció sindical va sol-
licitar una mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per 
poder solucionar aquest conflicte. Com que en aquest acte de 
mediació no es va arribar a cap correcció, es va decidir presentar una 
denúncia davant la Inspecció de Treball.

La sentència de la Inspecció de Treball diu que:

EL VESTUARI HA DE SER ADEQUAT A LA DIGNITAT DE LA PERSONA

 L’empresa tria un uniforme la samarreta del qual du un rètol 
promocional a l’altura de pit.

 La samarreta no està consensuada amb la representació legal 
dels treballadors i treballadores (RLT).

 Es reparteix la samarreta per a l’ús preceptiu a homes i dones 
expenedors.

 Es fa servir des de l’abril fins al setembre del 2019, ambdós 
mesos inclosos.

 L’empresa és coneixedora des del mes d’abril de la disconformi-
tat de l’RLT i de l’existència del malestar de les treballadores 
perquè el rètol desvia l’atenció cap als pits.

 L’objectiu del vistós rètol era promocionar un nou combustible.

 No s’ha tingut en compte les particularitats físiques femenines 
per al seu ús.

 No s’ha facilitat un uniforme alternatiu.

 L’empresa no ha adoptat cap mesura quan ha sabut que les tre-
balladores, pel fet de tenir pit, se sentien observades als seus 
llocs de treball.

En conseqüència, es proposa una acta d’infracció amb falta molt greu. 
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Amb el títol “Contra la bretxa salarial, lluita sindical”, la X Escola de Gènere Neus Català 
va obrir la sessió, a Terrassa, amb un record i un agraïment a la Neus Català, que ens va 
deixar aquest any. 
A la taula, formada per companyes de Pimec, Foment, la Generalitat i la Secretaria de les 
Dones de CCOO de Catalunya, es van presentar els objectius de la nova eina per combatre 
les desigualtats: la Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre dones i homes. 
Després d’aquesta presentació i amb la guia i el conveni a la mà, les delegades i els 
delegats van aprendre a calcular la bretxa salarial de gènere i què fer als seus centres 
de treball. Un taller dirigit per les companyes de la Secretaria de les Dones de CCOO 
de Catalunya, Lidia Sandalinas i Anna Rojas, en el qual els diferents grups de treball van 
aportar realitats perjudicials d’alguns convenis, propostes de millora en d’altres i una pro-
posta d’objectiu comú: calcular les bretxes a les seves empreses i treballar sindicalment 
per reduir-les.  

X Escola de Gènere Neus Català

Càpsules informatives sobre 
els drets laborals per a les 

treballadores de la llar

ui som,
 què femQ

Carles Bertran Bruguera
Director del CITE de CCOO de Catalunya

TV3 i CCOO 
produeixen 

el programa 
“Violències 

masclistes a 
la feina”

El passat 14 de desembre, TV3 va emetre 
el programa produït amb CCOO “Violències 
masclistes a la feina”. Catorze minuts 
esplèndids per fer un recorregut per conèi-
xer més, identificar i donar pistes de com 
fer front als tres espais de violència mas-
clista en l’àmbit laboral: l’assetjament sexu-
al i per raó de sexe, el suport a les dones que 
pateixen violència en l’àmbit de la parella o 
exparella i la cosificació de les dones. 
Us animem a veure’l, compartir-lo i utilit-
zar-lo als diferents espais de reflexió, sen-
sibilització i formació. El podeu trobar a l 
canal de youtube del sindicat:

http://tiny.cc/ucc0iz. 

Neus Moreno
Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya i 

Federació de Serveis a la Ciutadania

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya 
ha impulsat una campanya informativa adreçada a les treballadores estrangeres 
de la llar i les cures sobre els seus drets laborals. Aquesta campanya compta amb 
la col·laboració de les entitats Mujeres Pa’lante, Las Libèl·lules i Mujeres Migrantes 
Diversas, i té el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Es tracta de set vídeos, de menys d’un minut, en els quals diverses dones vinculades 
a les tres associacions que participen en el projecte presenten de manera sintètica 
diferents drets laborals bàsics. Les càpsules es difondran a través de les xarxes soci-
als que utilitzen les treballadores per informar-se (WhatsApp, Facebook…).
Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte del sindicat “Entre iguals”, que busca 
promoure l’apoderament de les treballadores de la llar, la seva organització en el si 
del sindicat i l’establiment d’una xarxa transversal amb diferents entitats de dones 
migrants, i impulsar l’acció política per dignificar la feina de la llar.
Podeu veure les càpsules i altres materials de la campanya a:

http://tiny.cc/agw4iz. 

“Mou-te contra la violència 
de gènere”
El passat mes de novembre CCOO de 
Tarragona va organitzar, per segon any 
consecutiu, l’acte benèfic “Mou-te con-
tra la violència de gènere”. Es va cele-
brar al poliesportiu de la Canonja, amb 
la col·laboració de l’ajuntament, i va ser 
una jornada plena d’esport i de reivin-
dicació feminista contra la violència de 
gènere. 
Gràcies a l’aportació de totes les per-
sones participants i de l’Ajuntament de 
la Canonja es va recollir un total de 
1.400 €, que es van donar a la Fundació 
Ana Bella, d’ajuda a dones maltracta-
des (o més aviat, com diu la mateixa 
Ana Bella, dones supervivents). 
Des de CCOO de Tarragona us volem 
donar les gràcies per la vostra col-
laboració i esperem que l’any que ve 
siguem més gent a col·laborar. 

http://tiny.cc/ucc0iz
http://tiny.cc/agw4iz
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Imma Romeo Mallafré
Secretària de la Dona i Polítiques d’Igualtat

CCOO Terres de Lleida

ui som,
 què femQ

El 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència 
Masclista, CCOO de les Terres de Lleida va organitzar una assemblea de 
delegades i delegats i posteriorment una performance al carrer oberta 
a tota la ciutadania.
Durant l’assemblea, Michela Albarello, secretària d’Internacional 
i Cooperació de CCOO de Catalunya, va parlar del Conveni 190 i la 
Recomanació 206 sobre violència i assetjament, de l’OIT, i Imma Romeo, 
secretària de la Dona i Polítiques d’Igualtat de CCOO de Lleida, va presen-
tar l’Informe de les dades sobre les violències masclistes a Lleida. 
Segons aquest informe, a la demarcació de Lleida, durant el tercer tri-
mestre del 2019, destaquen les 703 denúncies que hi va haver i les 676 
víctimes ateses en l’àmbit de la violència en la parella, segons fonts del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Un cop acabada l’assemblea, 
companyes i companys del 
sindicat van fer la performan-
ce “Memorial pels feminicidis 
del 2019”. Aquest acte va 
consistir en una acció al car-
rer per visibilitzar i humanit-
zar les xifres, posant-los els 
noms de les dones assassina-
des per violència masclista. 
Després van llegir el manifest 
que CCOO de Catalunya havia 
preparat per al 25 de Novembre: “Contra les violències masclistes, 
sindicat feminista”. 

Actes al voltant del 8 de març
El Comitè de Dones de CCOO del Baix 
Llobregat - Alt Penedès –Anoia - Garraf, per 
commemorar el 8 de Març, Dia Mundial de 
la Dona Treballadora, organitza l’acte Plans 
d’igualtat, caminem col·lectivament, el 
divendres 6 de març, a les 10 hores, a la seu 
de CCOO de Cornellà (ctra. d’Esplugues, 68). 
Alguns altres actes que hi ha programats:
L’exposició “Treballadores del món”, que 
estarà exposada al local de Cornellà del 4 al 
12 de març.
La caminada a l’ermita de Collbàs, que serà 
el diumenge 15 de març.
Erradicar l’assetjament sexual i per raó de 
gènere és una obligació que també han d’as-
sumir les empreses. Més enllà de les obliga-
cions legals, les empreses han de reforçar 
l’acció preventiva declarant tolerància zero 
i intervenint sobre les situacions de preca-
rietat i vulnerabilitat que afecten les dones.
Amb l’estratègia de posar la igualtat al cen-
tre de la nostra acció col·lectiva, continua-
rem actuant als espais de concertació social 
i en la negociació amb les contraparts, i 

seguirem fent acció preventiva que abor-
di de cara aquesta realitat silenciada amb 
les eines que tenim a l’abast (lleis, plans 
d’igualtat, protocols, organització del tre-
ball i accions de sensibilització, informació 
i formació). 
Cal remoure els actuals obstacles culturals, 
econòmics i polítics per avançar cap a una 
societat que canviï d’arrel els patrons de les 
relacions socials, afectives i sexuals des del 
respecte a la llibertat de les dones. I nos-
altres, inexorablement, caminem cap a una 
igualtat plena i real. 

CCOO de Lleida surt al 
carrer per denunciar 

la violència contra les 
dones

“Mou-te contra la violència 
de gènere”

La Secretaria de la 
Dona de CCOO de 
les Terres de Lleida 
va organitzar, el 22 
de gener, un taller 
formatiu i pràctic per 
mostrar a les dele-
gades i delegats les 
eines digitals que 
el Departament de 
Treball posa a l’abast, des de l’àmbit d’igualtat d’oportu-
nitats de dones i homes, per elaborar els plans d’igual-
tat a les empreses. 
Les eines estan incorporades en una plataforma amb 
tutorials, una guia, fulls de càlcul i tots els models 
necessaris per implementar la diagnosi, el disseny del 
pla d’igualtat i el seguiment i l’avaluació, tant per a 
empreses de més de cinquanta persones treballadores 
com per a aquelles que en tenen menys.
La jornada, a la qual van assistir vint persones de dife-
rents empreses i sectors d’activitat del territori, va 
ser conduïda per Lidia Sandalinas i Anna Rojas, de la 
Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya, i es va 
fer a l’aula de formació de la Fundació Paco Puerto de 
Lleida, que també va cedir l’ús del material informàtic 
per a cada persona.  

Taller de formació 
pràctica per elaborar 
plans d’igualtat

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/
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El passat 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’erradicació de la violència envers les dones, el tema central 
sobre el qual van girar les nostres reflexions, reivindicacions i propostes va ser les violències masclistes en 
l’àmbit laboral.

Aquestes violències en l’àmbit laboral es manifesten amb les formes d’assetjament sexual i d’assetjament per 
raó de sexe. El primer és un comportament de naturalesa sexual que atempta contra la dignitat de la persona, 
especialment si li crea un entorn intimidador, degradant i/o hostil.

El segon, l’assetjament per raó de sexe, és un comportament continuat i sistemàtic que atempta contra la dig-
nitat o la integritat d’una persona a causa del seu sexe, i li crea un entorn intimidador, hostil i/o humiliant. No 
cal que sigui comès amb la intenció explicita d’humiliar o intimidar. Més enllà de les intencions, el que defineix 
l’assetjament és el seu resultat.

Ni l’assetjament sexual ni l’assetjament per raó de sexe són un desacord ni un conflicte laboral, sinó que són 
un abús de poder i, per tant, violència! Com a violència es poden manifestar de forma explícita, subtil, visible o 
invisible, i no els podem ni tolerar ni amagar.

Per fer visibles aquestes formes de violència que, a causa de la normalització social, moltes vegades passen 
desapercebudes, fins i tot per les mateixes víctimes, vam crear l’iceberg interactiu de les violències, en el qual 
poden participar totes les dones marcant cada una de les formes de violència de les quals han estat víctimes 
i també amb quina freqüència.

L’iceberg està rodejat d’un collage de frases reals que relaten, a manera d’exemple, situacions d’assetjament 
sexual i per raó de sexe.

Aquest conjunt es completa amb els desitjos i els compromisos en els quals ens comprometem a treballar a les 
empreses, a les institucions i al conjunt de la societat per erradicar totes les formes de violència contra les dones. 

Ni un pas enrere! Juntes i junts avancem cap a un món lliure de violències!. 
Montse Sanahuja Ferrando

Responsable de Polítiques Socials de Gènere 
Secretaria Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

L’iceberg de les 
violències
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Assemblea sindical oberta
CCOO de Catalunya ha posat en marxa la 
2a Assemblea sindical oberta, un procés 
participatiu adreçat a l’afiliació i obert a la 
societat per definir les propostes que situïn 
el sindicat al capdavant de la defensa dels 
drets laborals i socials davant dels canvis 
del món del treball i de la societat.

Tenim un futur econòmic, social i polític ple 
d’incerteses i amb un punt de partida, en què 
la precarietat, la pobresa i les desigualtats, 
que afecten especialment les dones, no per-
meten que una gran part de la població pugui 
viure amb dignitat. I tot plegat, amb reptes 
a curt i a llarg termini: les noves realitats del 
treball, l’habitatge, la mobilitat, la digitalitza-
ció, la robotització, l’emergència climàtica, 
els feminismes, les diversitats, l’emancipació 
del jovent, l’envelliment de la societat, la dig-
nificació de les tasques de cura…

Ens proposem portar al si del sindicat el 
debats sobre la relació del món del treball 
amb la reflexió dels feminismes i sobre la 
relació entre feminisme, ecologia i treballs, 
incorporant la visió alternativa a la divisió 
patriarcal del treball. 

Sabem que les dones i la lluita feminista 
som un motor de canvi per garantir avançar 
cap a una societat més justa, més lliure, més 
diversa i més paritària, on tothom, sigui qui 
sigui i com sigui, pugui desenvolupar el seu 
projecte de vida. 

Volem debatre i construir les propostes de 
manera horitzontal, sense documents previs 
i portant el debat a la quotidianitat de les 
persones que hi participin, posant al centre 
les persones i les seves necessitats.

Trobareu tota la informació a la web www.ccoo.cat/aso 

Dolors Llobet
Secretària d’Atenció a l’Afiliació i Estudis de 

CCOO de Catalunya

Presentem l’onzena convocatòria del Premi 
Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit 
laboral, de caràcter anual,  que la Fundació 
Cipriano García convoca amb la voluntat de 
reconèixer persones, col·lectius, entitats o 
organitzacions que s’han distingit per les 
seves actuacions en el món laboral i sindical 
per erradicar o disminuir la discriminació 
per raó de gènere que es dona en aquests 
àmbits i, al mateix temps, atorgar valor al 
treball de les dones. 

Hem volgut donar especial importància a la 
perspectiva de gènere i a la igualtat entre 
dones i homes, als objectius de la fundació 
d’impulsar la reflexió, l’estudi, la recerca i 
la investigació en relació amb els valors de 
transformació social.

Aquest premi és la contribució que fem des 
de la Fundació Cipriano García per donar 
continuïtat a la tasca desenvolupada per 
Aurora Gómez (1951-2006), sindicalista i 
feminista, a favor de les reivindicacions de 
gènere en el món laboral. 

El termini de presentació de candidatures 
finalitza el 15 de setembre del 2020. Es 
poden fer arribar per correu electrònic a 
fcg@ccoo.cat.

El lliurament del premi es farà el 3 d’octubre 
en el marc de la Festa del Treball Digne.

Podeu consultar les bases del premi i les 
guanyadores de les convocatòries anteriors 
a: www.fciprianogarcia.ccoo.cat 

Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano Garcia

Convocat el Premi Aurora 
Gómez, a la lluita feminista en 

l’àmbit laboral

Les dones de CCOO tenim molt a dir i a apor-
tar en cada un dels eixos de debats des de la 
nostra experiència i realitat quotidiana. 

Us animem a participar-hi i a fer-hi sentir 
la vostra veu. 

http://www.ccoo.cat/aso
mailto:fcg%40ccoo.cat?subject=
http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat
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Félix J. Muruzábal 

En l’últim congrés de la Federació Estatal d’Indústria de CCOO, celebrat l’abril del 2017, es va adquirir el compromís de sensibilitzar i 
formar l’estructura del sindicat en matèries LGTBI i així poder incorporar aquests continguts a la negociació col·lectiva. Això és possible 
amb formació, sensibilització i amb recursos i eines, que facilitin la comprensió de la diversitat d’identitats afectives i sexuals en el món 
del treball, per garantir els drets i les llibertats dels treballadors i treballadores LGTBI. 

Negociació col·lectiva i acció sindical 
contra la LGTBIfòbia 

La construcció del 
sindicat feminista
Intentar, en poques paraules, fer una aproximació a la construcció del sindicat 
feminista em fa recordar aquelles paraules, moltes vegades escrites, que diuen així: 
“Perquè van ser, som, perquè som, seran”.

Allò que considero fonamental situar es pot trobar en les paraules de Núria Casals, 
primera secretària de la Dona de CCOO de Catalunya, que ens explicava quina va ser 
la seva impressió quan va fer la salutació en nom del sindicat a les Primeres Jornades 
Catalanes de la Dona, al maig del 1976: “Va ser trobar una nova perspectiva, sentir 
que m’apropava a la legitimitat de mirar el món amb ulls de dona, però al mateix 
temps també em permetia incorporar un nou enfocament sobre com continuar llui-
tant per canviar el món.”

Ella hi va anar, hi era present, en aquelles mítiques jornades,  perquè a les primeres 
Comissions Obreres participaven moltes dones que vivien una realitat material de 
discriminació de gènere a la feina. De fet, cal tenir en compte també que l’hegemonia 
masculina amb la qual s’havia edificat el moviment obrer i sindical emmascarava la 
presència i les aportacions de les dones al sindicat.

En efecte, les lluites sindicals protagonitzades per dones han estat habitualment 
silenciades, com en el cas d’una de les primeres vagues obreres, després de la Guerra 
Civil, que van fer les dones de la fàbrica tèxtil Bertrand i Serra de Manresa, l’any 1946. 
També ho va ser la lluita de les dones per introduir les reivindicacions feministes en 
les demandes de la classe treballadora, com la lluita contra la discriminació salarial de 
les dones de Jaeger Ibérica, als anys vuitanta, o les de l’empresa de perfumeria Puig.

Ara com ara la presència femenina al sindicat no 
s’atura, sinó que augmenta progressivament. I 
creix a pesar de les successives crisis econòmi-
ques, que dificulten la presència de les dones al 
món del treball i oculten les nostres reivindicaci-
ons. I és que les nostres pràctiques i les nostres 
conquestes com a dones treballadores van cons-
truint el sindicat feminista, i les nostres lluites 
formen part de la lluita feminista.

Quina és la millor manera de poder negociar mesures eficaces per a aquest col·lectiu? És clar que la millor 
manera és fer-ho des del coneixement, perquè què negociarem si desconeixem de què estem parlant? I això 

és el que ha passat al Conveni col·lectiu de treball de cuirs, repujats, marroquineria i similars de Catalunya 
(de febrer del 2019), ja que simplement els qui negociaven sabien el que estaven negociant i gràcies 

a això han aconseguit incloure un article amb diferents mesures beneficioses per al col·lectiu 
LGTBI. 

L’article 69 d’aquest conveni ajudarà a prevenir l’assetjament laboral per orientació sexual, iden-
titat o expressió de gènere; garantirà que els diferents tipus de família comptin exactament amb 
els mateixos permisos, i, finalment, les persones trans tindran la seguretat que podran gaudir de 

permisos durant el temps que duri el seu procés de transició, si és que decideixen seguir-lo. L’article 
69.1 conté mesures contra l’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 

gènere i, finalment, l’article 69.2 incorpora una relació de termes. 

Per tant, hem de continuar instant l’actiu sindical perquè afegeixi accions i mesures per combatre les discri-
minacions per orientació sexual, identitat o expressió de gènere a través de la negociació col·lectiva i l’acció 
sindical i així evitar les discriminacions als centres de treball. I el sindicat ha d’interioritzar el seu compromís 
amb la lluita pels drets i les llibertats de les persones LGTBI. És el moment de deixar de banda els actes aïllats 
que depenen més de la voluntat i el compromís individual de les persones més implicades.

Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano Garcia
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ltres veusa

Ja tenim l’espai de memòria 
del monument Presó de 

Dones de les Corts!
La memòria de la repressió de la dicta-
dura franquista té des del passat 14 de 
desembre un espai de memòria a la ciutat 
de Barcelona: el monument Presó de Dones 
de les Corts, que esdevé també un espai de 
memòria de la història de les dones.

Aquest espai, al xamfrà dels carrers Joan 
Güell i Europa, intramurs de la desaparegu-
da presó, neix d’un procés participatiu i del 
treball cooperatiu que ha impulsat el Grup 
Promotor Futur Monument Presó de Dones 
de les Corts, que ha treballat des de l’any 
2014 amb la voluntat de construir un monu-
ment dedicat a les dones —i als seus fills 
i filles— que hi van patir la repressió, amb 
la finalitat de retre homenatge a aquestes 
dones llargament oblidades i de difondre la 
memòria d’aquest espai.

En aquest espai, s’hi integren sis grans 
pedres d’escullera, procedents de sis 
indrets diferents d’arreu de l’Estat, com a 
símbol de la diversitat d’origen geogràfic de 
les preses que van estar tancades a la Presó 
de les Corts després de la Guerra Civil, amb 
cinc tòtems amb dues imatges simbòliques 
de dones i presó, juntament amb uns arbres 
cercis siliquastrum, il·luminació vertical i un 
paviment de basalt que delimita l’espai i en 
el qual se situen diferents inscripcions que 
expliquen petits fragments de memòria. El 
projecte preveu marcar integralment el que 
van ser els límits de la presó com a gran 
àmbit de l’espai de memòria, a través d’un 
encintat d’acer integrat al paviment, que 
encara s’ha de fer.

En el Grup Promotor Futur Monument Presó 
de Dones de les Corts  hem confluït la soci-
etat civil compromesa amb la recuperació 
i la transmissió de la memòria d’aquesta 
història i més d’una vintena d’entitats de 
diferents àmbits. Aquest procés, l’hem 
desenvolupat des de la implicació de les 
vivències i memòries d’expreses i dels seus 
familiars; des de la recerca feta en l’àmbit 
acadèmic; des de la difusió d’associacions 
memorialistes, com Dones del 36, l’Associa-

ció Catalana d’Expresos del Franquisme o la 
Fundació Cipriano García; des de grups de 
dones com Ca la Dona i la Taula de Dones de 
les Corts, i des de les associacions de veïns 
i veïnes. Totes les entitats han lluitat per la 
importància de l’espai públic en la recupera-
ció de la memòria.

De la Presó de Dones de les Corts, no en 
queda cap vestigi en el territori, només hi 
havia una petita placa commemorativa en 
una cantonada del centre comercial que 
ocupa l’espai de l’antiga presó, i per això en 
el marc d’unes jornades de difusió i de recer-
ca que van tenir lloc el 2014 es van situar 
uns tòtems provisionals per marcar el lloc 
on havia estat aquest indret de repressió 
franquista. Els tòtems duien la informació 
sobre l’espai que ocupava aquesta institució 
i la situació que van patir les dones que hi 
van estar preses entre el 1939 i el 1955.  

Des de llavors hem realitzat nombroses 
activitats tant de transmissió social de la 
recuperació de la memòria de la Presó de 
Dones —denunciant les repressió de la dic-

tadura, en clau de gènere, i difonent els 
valors que van ser perseguits i represali-
ats— com del procés de reivindicació del 
monument, amb una dinàmica de treball 
transversal i integradora entre les vessants 
tècnica, artística, acadèmica, de memòria, 
ciutadana i municipal.

Les activitats han estat realitzades al vol-
tant de les dates del 8 de Març, del 14 
d’abril o de la festa major del barri: debats, 
xerrades, l’acte d’homenatge a Maria Salvó, 
així com altres accions a l’espai públic, com 
la senyalització del perímetre que va ocupar 
la presó o el bus de la memòria, que anava de 
la Presó de les Corts al Camp de la Bóta, i la 
senyalització de la major repressió que s’hi 
va viure, amb l’afusellament de 12 preses, 
que van ser assassinades al Camp de la Bóta 
entre el 1939 i el 1940.

Amb aquest espai de memòria, el monument 
Presó de Dones de les Corts, contribuïm a la 
recuperació de la memòria de la repressió 
franquista vers les dones, que ha estat tant 
de temps oblidada. 

Grup Promotor Futur Monument Presó de 
Dones de les Corts 
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MANOLA RODRÍGUEZ LÁZARO (1917-2009)

 
1. Ecofeminisme 
Corrent divers de pensament i moviments socials que denuncia que 
l’economia, la cultura i la política hegemòniques s’han desenvolupat 
en contra de les bases materials que sostenen la vida i proposa for-
mes alternatives de reorganització econòmica i política, de manera 
que es puguin recompondre els llaços trencats entre les persones i 
amb la natura. L’ecofeminisme aposta de manera forta per la soste-
nibilitat de la vida. (Font: Yayo Herrero.)

2. Sostenibilitat de la vida
Procés pel qual s’estableix una relació harmònica en termes humans, 
socials i ecològics entre humanitat i natura, i entre humans i huma-
nes que comporta el desenvolupament de condicions i estàndards 
de vida acceptables per a tota la població. És impossible parlar de 
sostenibilitat si no va acompanyada d’equitat.

3. Registre de valors mitjans salarials 
Mesura de registre introduïda pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de 
març, que té com a objectiu visibilitzar les situacions de possible 
discriminació salarial a les empreses. L’empresariat està obligat a 
portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els comple-
ments salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla 
(desagregats per sexes i distribuïts per categories professionals o 
llocs de treball d’igual valor). Aquest registre ha de ser participat i 
hi ha de tenir accés la representació legal de les persones treballa-
dores.  

4. Terra enganxifós
Barrera invisible que es basa en les tasques i les càrregues que 
culturalment s’associen a les dones i que impedeixen el desenvo-
lupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions 
que els homes. Aquesta barrera invisible està relacionada principal-
ment amb la segregació ocupacional i la baixa qualitat de l’ocupació, 
i molt determinada per la divisió sexual del treball remunerat i de 
cures..

5. Sostre de vidre
Barrera invisible que dificulta l’accés de les dones al poder, als 
nivells de decisió i als nivells més alts de responsabilitat d’una 
empresa o una organització a causa dels prejudicis envers les seves 
capacitats professionals i dels estereotips de rols de gènere..  

Servei Lingüístic i Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI

Manola Rodríguez va ser una dona 
republicana, feminista, sindica-
lista i comunista (Bilbao, 1917 - 
Barcelona, 2009). Filla de classe 
obrera, va perdre la guerra, però 
mai no es va sentir vençuda. Va 
ser una de les impulsores del grup 
Dones del 36, que es van dedicar a 
difondre el patrimoni oral sobre el 
paper de les dones a la Guerra Civil. 

Una lluitadora compromesa

Presentem cinc termes clau de l’àmbit de les dones i el món laboral i sindical, alguns dels quals estan inclosos 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, apartat “Igualtat”). 

Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano Garcia

A l’època de la República vivia a Madrid. Es va afiliar a les Joventuts 
Socialistes Unificades, on va tenir càrrecs de responsabilitat. Aquí 
va conèixer el que seria el seu marit, Desiderio Babiano, un cartellis-
ta de guerra, amb qui va tenir dos fills.

Durant la guerra va participar activament en la defensa de Madrid 
i al final, estant embarassada, va marxar cap a Alacant, on va ser 
detinguda i va tenir el seu primer fill a la presó. En sortir, va tornar 
a Madrid, però, com que preveia que la detindrien, va venir cap a 
Barcelona, on  es va quedar definitivament.

Manola Rodríguez era modista, però va continuar la seva activitat 
clandestina contra la dictadura. Va estar afiliada al PSUC i, més 
tard, al PCC, va formar part de l’Organització Sindical Obrera (OSO) 
i es va infiltrar en el sindicat vertical. Després de la legalització dels 
sindicats, es va afiliar a Comissions Obreres.

Com a lluitadora incansable pels drets de la dona, va estar vincu-
lada al moviment feminista i a Ca la Dona, i també va ser una de 
les promotores de la creació de la Secretaria de la Dona dins de 
Comissions Obreres. Quan es va jubilar, va ocupar la Secretaria de 
la Dona de la Federació de Pensionistes del sindicat.

Durant molt temps va lluitar perquè casa seva a la rambla del Carmel 
fos un espai públic dedicat a la memòria de la lluita antifranquista. 
L’edifici va ser enderrocat, però la memòria de Manola Rodríguez 
segueix molt viva.  

http://www.ccoo.cat/sl
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`Dones’

Basada en fets reals, la pel·lícula ens expli-
ca com Ruth Bader Ginsburg, interpretada 
per Felicity Jones, va canviar el curs de la 
història arran d’aconseguir una sentència 
pionera sobre discriminació de gènere. 
Una cuestión de género és la defensa, des 
d’una vessant constitucionalista, d’un home 

que decideix cuidar la seva mare i, tot i que 
aquest assumeix un rol femení, no accedeix 
a les mateixes desgravacions que tindria 
una dona en la seva situació. Aquest fet ser-
virà per demostrar i visibilitzar les més de 
cent lleis que en aquell moment discrimina-
ven per raó de sexe, cosa que habitualment 
afectava les dones. 
Dirigida per Mimi Leder, la pel·lícula se 
centra en la primera etapa de la vida de 
Ruth Bader fins que aconsegueix aquesta 
sentència, i es mostren les dificultats que 
tenien les dones per accedir a certs estudis 
universitaris com a dret i per exercir la seva 
professió durant la dècada dels anys cin-
quanta i següents.
Després Ruth Bader tindrà una vida plena de 
lluites en defensa de la llibertat de les dones, 
dels col·lectius homosexuals i de l’avorta-
ment lliure, fet que la farà arribar al Tribunal 

‘Una cuestión de género’

El 4 d’octubre del 1897, al bell mig de l’avinguda dels Camps 
Elisis, es cremava una construcció de fusta construïda per cele-
brar un esdeveniment caritatiu organitzat per les dones de l’alta 
societat parisenca i assistit, és clar, per les dones que estaven al 
seu servei. En el moment de l’incendi, Le Bazar de la Charité esta-
va ocupat per 1.200 persones d’ambdós sexes. Es van recomptar 
196 víctimes: 191 dones i 5 homes (entre els quals hi havia un 
avi i un nen). El recull d’articles històrics coincideix que la fugida 
massiva dels homes, trepitjant tothom qui tenien al davant, és el 
que va provocar la mort de tantes dones.

Aquests fets reals han servit d’inspiració a les guionistes de la 
sèrie El Bazar de la Caridad, que, amb les seves tres protagonis-
tes, més enllà de relatar la seva vida sentimental novel·lada, fa un 
repàs de les condicions de vida de les dones de l’època. La usur-
pació “legal” de les criatures, els matrimonis forçats, la capacitat 
nul·la de decisió sobre les seves vides i, en resum, l’ús que es feia 
d’elles com a objectes sempre al servei dels homes són les línies 
sobre les quals avança el fil conductor d’aquesta sèrie. 

`El Bazar de la Caridad’ “Estic fumuda, malalta. Però he deci-
dit plantar cara a la malaltia”, va dir 
l’escriptora, periodista i política 
valenciana en una entrevista a TV3. 
D’aquesta entrevista, tot i la feblesa 
de la seva veu, ens en va quedar 
el seu optimisme, la seva força, el 
seu sentit de l’humor. Isabel-Clara 
Simó va morir el 13 de gener i la 
seva pèrdua ens deixa orfes de 
tots aquells llibres que, tal com va 
dir l’autora, tenia al cap.

Considerada una de les autores modernes més importants de 
la literatura en català i guardonada en múltiples ocasions, de 
Simó podríem recomanar-vos una llista extensíssima de llibres 
i publicacions, però ens hem decidit per Dones. Aquest llibre 
recull disset relats, en què totes les protagonistes són dones.

Simó ens presenta un univers femení carregat de subtileses, 
de quotidianitats, de realitats i de perfils tan propers que totes 
ens hi podem sentir identificades o reconegudes en alguns pai-
satges. Amb gran habilitat literària i amb una encertada recerca 
del llenguatge oral en la narració, Dones és un d’aquells llibres 
difícils d’oblidar.

Fem, doncs, aquest sincer reconeixement i agraïment per tot el 
seu llegat literari i periodístic, per la seva defensa constant de la 
nostra llengua i per la seva feina i trajectòria. 

Montse Sanahuja
Responsable de Polítiques Socials de Gènere

Mónica Penas i Ana Rojas
Federació de la Construcció i Serveis 

de CCOO de Catalunya

Maribel Ayné Domingo
Secretaria de Comunicació, Portaveu, Polítiques d’Igualtat i Dona de 

CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

Suprem nord-americà. Ella serà la segona 
dona a la història que ho aconseguirà.
Resulta paradoxal veure com sembla un 
gran avenç el que s’aconseguia llavors —la 
superació de l’statu quo masclista—, i alho-
ra pensar que avui en dia encara es donen 
moltes d’aquestes situacions i segueix pre-
dominant un discurs i una normativa per a 
la igualtat formal, malgrat que la igualtat 
d’oportunitats real i efectiva encara no l’hem 
aconseguida. Es fa necessària, per tant, la 
producció de més pel·lícules com aquesta, 
que expliquin lluites de dones feministes i 
serveixin per difondre les desigualtats que 
encara patim les dones. 
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Aquest 8 de Març, el viurem en el context d’una força imparable 
dels feminismes i l’empoderament de les dones i, malauradament, 
acompanyats d’indicadors que assenyalen que l’aliança capitalista 
i patriarcal continua discriminant i exercint violència contra les 
dones. A Catalunya durant el primer mes del 2020 tres dones i una 
criatura han estat assassinades per la violència masclista.

El 8 de Març torna a ser una oportunitat per posar al centre de 
l’agenda política, social i laboral les situacions de desigualtat de 
les dones i les reivindicacions, fent èmfasi en la capacitat del movi-
ment feminista d’oferir un nou model de societat i relacions socials 
de gènere per canviar d’arrel les lògiques del sistema patriarcal 
i capitalista. Cal una transformació radical que posi al centre les 
persones i no el capital.

Malgrat els avenços en l’àmbit del treball remunerat, encara per-
sisteixen greus situacions de discriminació i de desigualtat de les 
dones. Aproximadament 20.300 dones a l’any pateixen assetja-
ment sexual a la feina i la feminització de la precarietat persisteix 
en sectors altament feminitzats i amb especial participació de 
dones migrants, com les kellys, les treballadores familiars i de 
la llar, de la neteja o dels centres de geriatria. La bretxa salarial 
de gènere és aproximadament del 23 %: les dones assumim la 
major part del treball de cura i domèstic sense cap remuneració 
ni reconeixement, patim la doble presència i encara ens penalitza 
la conciliació. Una de cada quatre dones treballa a temps parcial 
sense desitjar-ho. Persisteix la segregació vertical i horitzontal.

Cal dir prou a aquestes discriminacions i fer accions contundents 
per revertir-les. Cal seguir exigint als poders públics accions efec-
tives de prevenció de la violència i la discriminació, i cal blindar 
les polítiques públiques per poder avançar en coeducació i en 
formació de gènere a professionals de la judicatura i dels cossos 
de seguretat, per combatre la desigualtat retributiva i eliminar les 
bretxes de gènere, per fer polítiques actives d’ocupació que creïn 
llocs de treball de qualitat, per millorar les condicions de treball 
i de vida de les dones treballadores, i per prevenir l’assetjament 
sexual i per raó de sexe. 

És hora ja de ratificar el Conveni 189 de l’OIT per avançar en els 
drets i millorar les condicions de treball de les treballadores de 
la llar. Exigim al Govern de l’Estat la derogació immediata de la 
reforma laboral, que ha tingut un impacte molt negatiu en les con-
dicions de treball del conjunt de la població i, molt especialment, 
de les dones.

També exigim a les empreses que compleixin amb les seves obli-
gacions. És imprescindible que totes les empreses que hi estan 
obligades legalment disposin de plans d’igualtat amb accions que 
incideixin en la millora de les condicions de treball i de vida de les 
dones, que segur que també incidiran en les del conjunt de les 
plantilles. Les empreses estan obligades per llei, i per justícia cap 
a les dones, a disposar de protocols de prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, de registres 
de salaris i de registres de jornada. 

La gent de CCOO així ho reivindicarem i farem força a cadascuna 
de les empreses, però també és imprescindible que la Inspecció de 
Treball realitzi amb més força i recursos la seva funció de control 
de l’aplicació de la normativa d’igualtat.

 Des de CCOO ens comprometem a portar els plans d’igualtat a 
totes les empreses en el marc de la negociació col·lectiva, a fer 
seguiment de l’aplicació del registre de jornada, a negociar el 
registre de salari com a mesura imprescindible per erradicar la 
bretxa salarial i a lluitar contra la precarietat i les violències mas-
clistes a les empreses on tinguem representació.

Hem de sortir novament i massivament aquest 8 de Març per cri-
dar ben fort que som un sindicat feminista, i ho som el 8 de Març i 
els 365 dies de l’any!

CCOO ens posem a l’ofensiva, ens plantem i passem de la denún-
cia a l’acció. 

MARÇ DEL 2020, 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

CCOO feminista
DENÚNCIA I ACCIÓ
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