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umaris

Davant la crisi de la COVID-19, s’evidencia, un cop més, que les desi-
gualtats estructurals existents, la classe social, el gènere i la situació 
migratòria són un punt de partida que cal tenir en compte tant en la 
gestió de la crisi com en la reflexió que necessitarem per trobar la 
manera de superar-la. 

Institucions defensores de drets humans (ONU, OIT…) estan adver-
tint que l’impacte de gènere serà de grans dimensions i és per això 
que cal enfocar-ho amb una mirada feminista. Aquest impacte té a 
veure amb desigualtats socials que incideixen en la vida de les dones 
amb especial vulnerabilitat, com les que pateixen violències mas-
clistes, les dones soles, les dones migrants o les dones en famílies 
monoparentals.

La vida no seria sostenible sense els treballs de cura, cosa que s’ha 
fet més que evident en el context de crisi causat pel coronavirus. 
La pandèmia només ha fet aflorar la fragilitat i la vulnerabilitat de 

Tornada a una altra 
“normalitat”

la vida humana. També ha fet palès que les cures, tot i ser impres-
cindibles, han estat negades i menystingudes pel model econòmic, 
productiu i polític neoliberal en què vivim, la qual cosa ha generat 
precarietat i desigualtat. 

Aquesta crisi de cures s’explica tant per les polítiques públiques i soci-
als com pels macropoders que organitzen el món, que no han posat al 
centre les persones i les seves necessitats com a objectiu clau.

Aquests dies s’han visibilitzat les condicions laborals de les per-
sones, majoritàriament dones, que treballen als sectors impres-
cindibles. Segons l’Observatori Dona, Empresa i Economia, de les 
715.000 persones a Catalunya que són en primera línia de la lluita 
contra el coronavirus, un 65 % són dones. Sectors feminitzats i 
precaritzats que, paradoxalment, són els que, de mica en mica, a cop 
de decret, s’han anat erigint com a essencials des que es va declarar 
l’estat d’alarma. 

Per què, si els treballs de cura, tant remunerats com no, són centrals 
i vitals, no compten amb el reconeixement i el valor que els corres-
pon? Haurem d’exigir, i exigir-nos, la reflexió que requereix respon-
dre aquesta pregunta.

És evident que el món canviarà i que el que es considera “normalitat” 
també haurà d’experimentar canvis. Si és possible, caldran canvis 
estructurals que ens permetin transformar d’arrel un sistema, el 
capitalista i patriarcal, que devora les persones i les deixa sense 
drets, dignitat, amb minses condicions de vida i, fins i tot, sense vida. 
Un sistema que també destrueix la natura i n’esgota de manera sal-
vatge els recursos sense treva i en benefici d’un petit grup de pobla-
ció que s’enriqueix mentre que la majoria de la gent s’empobreix. 

Tots els agents socials, econòmics i polítics hauran de fer un esforç 
per tornar a una altra “normalitat”. Més enllà dels gestos entra-
nyables dels aplaudiments diaris des de cada balcó o finestra per 
expressar, des de la realitat del confinament, l’agraïment a la genero-
sitat i la professionalitat de les persones que estan garantint la nos-
tra salut, seguretat i alimentació, ara cal donar visibilitat i centralitat 
a la sostenibilitat de la vida. 

https://www.ccoo.cat/revistes/treballadora/48.pdf
http://premsa.cambrabcn.org/content/lodee-fa-un-analisi-de-la-crisi-en-clau-de-genere-i-reclama-un-reconeixement-social-i-economic-de-les-persones-que-treballen-a-primera-linia-el-65-de-les-quals-son-dones-i-una-participacio/
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Per sortir de la crisi cal posar 
fi a aquestes discriminacions i 

desigualtats 

nformei

Una setmana abans de l’inici del confinament, i amb motiu del Dia Internacional de les Dones, vam presentar l’informe del 
2020: “Les condicions de vida i de treball de les dones”, amb el lema “CCOO feminista: denúncia i acció”.

Una setmana abans de l’inici del confinament, i amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones, vam presentar l’informe del 2020: “Les 
condicions de vida i de treball de les dones”, amb el lema “CCOO 
feminista: denúncia i acció”.

El motiu principal d’aquesta “inactivitat” tant en dones com en 
homes és la jubilació (encara que amb diferències: el 31 % de les 
dones i el 46 % dels homes), i la gran diferència es troba en la cura 
de fills, filles o persones familiars en situació de malaltia o neces-
sitat, altres responsabilitats familiars o personals (el 20,8 % de 
les dones i el 2,7 % dels homes) i altres raons (el 14,7 % de les 
dones i el 7,3 % dels homes).

De totes les dones ocupades, el 18 % ho estan en el sector públic. 
En el cas dels homes la taxa d’ocupació en aquest àmbit és del 12 
%. En aquest sector s’ha produït una baixada de l’ocupació en el 
darrer any molt més gran de dones que d’homes, i la temporalitat 
de les dones està en el 27 % i la dels homes, en el 19,5 %.

El treball a temps parcial també és motiu de diferència en el treball 
remunerat de dones i homes: el 23 % de les dones que treballen ho 
fan a temps parcial i en el cas dels homes és el 8 %. Això marca una 
bretxa clara entre els salaris dels homes i els de les dones.

Existeix una segregació ocupacional si observem els grans sectors 
d’activitat: la majoria de dones i d’homes treballen en el sector 
serveis; si bé de totes les dones ocupades el 86 % ho fan en 
aquest sector, en el cas dels homes ho fan un 65 %. A l’activitat 
industrial s’hi dediquen un 22 % dels homes ocupats i un 12 % 
de les dones; a la construcció, un 11 % dels homes ocupats i un 
1 % de les dones, i en el sector agrícola s’hi dediquen un 2 % dels 
homes ocupats i un 1 % de les dones. La realitat salarial d’aquests 

sectors també és diferent: a la indústria és on els salaris són més 
alts i on la bretxa salarial és més baixa, encara que és del 19 %; en 
el sector serveis els salaris són més baixos, com a la construcció, 
però la bretxa salarial és la més alta, del 22,3 %.

Si analitzem els tipus d’ocupació, la segregació també és patent: 
les dones treballen majoritàriament en els serveis de restaura-
ció, en els personals de protecció i venda, en el de professionals 
tècnics, científics i intel·lectuals, en el de les persones empleades 
comptables, administratives, i en ocupacions elementals. I la bret-
xa salarial més gran coincideix en diverses d’aquestes ocupacions: 
elementals, 29,4 %; personal de serveis de restauració, personals, 
protecció i ram de la venda, 29,4 %.

L’inici de la sortida de la crisi del 2008 no s’està produint de la 
mateixa manera en el cas de les dones que en el dels homes: hi ha 
una diferència de 10 punts a favor dels homes en la taxa d’ocupa-
ció (el 60 % davant del 51 % per part de les dones) i també de 10 
punts a favor de les dones en la població inactiva (el 43 % davant 
del 33 % dels homes).
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I la gran bretxa salarial quant a les dones que tenen treball remu-
nerat es dona en les dones migrants. Aquestes dones tenen una 
bretxa salarial del 17,4 % respecte dels homes migrants, però 
si ho analitzem respecte dels homes espanyols aquesta bretxa 
augmenta fins a un 56,6 %.

Quan les dones es queden sense treball remunerat i passen a l’atur 
també ho fan en condicions diferents que els homes: romanen més 
temps a l’atur i tenen menys cobertura com a conseqüència de les 
seves condicions de treball.

I el mateix passa quan, definitivament, arriben a la condició de 
pensionistes: les seves pensions són molt més baixes, un 62,3 % 
de bretxa en les pensions contributives.

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

nformei

Ara, en aquesta nova situació de crisi sanitària, social i econòmica, 
s’evidencia que el treball essencial, ja sigui sanitari, de cures, de 
prestacions i de serveis en general, està sent majoritàriament 
desenvolupat per dones, i en concret per dones que han tingut 
infravalorada la seva feina durant molt de temps.

Sortir amb una bona posició d’aquesta crisi ha d’incloure el reco-
neixement del treball remunerat i no remunerat de les dones, i 
específicament en el treball remunerat cal posar fi a aquestes 
discriminacions i desigualtats. 

Fer això vol dir incloure efectivament mesures d’acció positiva per 
a les dones dins i fora de les empreses. Per això cal:

• Fer una valoració amb impacte de gènere de les classificacions 
professionals, incloent-hi la valoració dels serveis essencials que 
estan prestant les dones.

• Reduir l’impacte sobre els salaris de la cura i l’atenció a les per-
sones.

• Reclamar el registre salarial a totes les empreses i elaborar 
plans per eliminar la bretxa salarial.

• Fer efectiva la llei d’igualtat i portar a terme els plans 
d’igualtat en els termes que marca la llei, que vol dir que 
d’aquí a dos anys totes les empreses en què treballen més 
de cinquanta persones han de tenir un pla d’igualtat per 

eliminar les discriminacions i les desigualtats de les dones 
a les empreses.

• Garantir un sistema just i equitatiu de pensions que no 
sigui discriminatori per a les dones i que compensi la discri-

minació laboral i les desigualtats patides durant la seva vida 
per garantir una vellesa plena i digna.

• Incrementar la protecció social: mantenir la prestació con-
tributiva si es participa en itineraris d’inserció i que la renda 
garantida en cas d’absència d’ingressos suficients preservi 
l’equitat de gènere. 

CONSULTA L’INFORME AQUÍ

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_8marc2020.pdf
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Neus Moreno Saenz, de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI 
de CCOO de Catalunya

Primer, les persones: cures 
i sostenibilitat de la vida 

A la revista Treballadora de juliol del 2018, fent-nos ressò de les 
principals aportacions de l’economia feminista, ja reflexionàvem 
sobre el tema de la centralitat de les cures en la sostenibilitat de 
la vida. Tenint en compte l’hemeroteca, també val la pena relle-
gir l’entrevista a Cristina Carrasco 1, que li vam fer per  revista 
Treballadora al març de 2018. 

La situació provocada per la COVID-19 ha posat en evidència la 
profunditat de la crisi de les cures. Una crisi que s’explica perquè les 
polítiques públiques i socials no han posat al centre les persones i la 
sostenibilitat de la vida com a objectiu clau. Com assenyala l’econo-
mia feminista, la vida i la societat no es podrien entendre ni serien 
viables sense el treball de cura que garanteix la reproducció de la 
vida humana, una part important de les necessitats bàsiques de les 
persones i que les persones estiguem en condicions de participar en 
el treball remunerat, tot això en un planeta que dona els elements 
clau per a la vida. En altres paraules, el treball de cura és imprescin-
dible per a la sostenibilitat de la vida. 

Aquesta crisi també ha posat en evidència un tema plantejat per 
l’economia feminista: que els éssers humans som vulnerables, ja 
sigui per edat, per malaltia o simplement com a éssers emocionals. 
Les persones, al llarg de la vida, necessitem compartir i ser cuida-
des. Davant d’aquesta realitat, ens trobem amb tres fets tangibles: 

conomia
feminista
e

homes i dones ens hi situem diferentment, de manera que les dones 
estem sobrerepresentades en els treballs de cura; el treball de cura 
és invisible, no està valorat socialment i es realitza en condicions de 
precarietat, i les polítiques públiques no donen resposta a les neces-
sitats bàsiques de les persones, ja que el treball de cura a l’espai 
remunerat és insuficient i pràcticament tot es realitza en condicions 
de subcontractació i en condicions de precarietat. 

Un dels pilars fonamentals que sustenta el capitalisme, amb una 
forta aliança amb el patriarcat, és la divisió sexual del treball. 
Sabem que malgrat que les dones ens hem incorporat amb força al 
mercat laboral, el treball domèstic familiar el continuem fent majo-
ritàriament nosaltres. Un petit apunt sobre l’aliança entre patriarcat 
i capitalisme: és tan forta i poderosa que és estructural; és per això 
que, malgrat els importants avenços en l’empoderament individual 
i col·lectiu de les dones, i amb la força col·lectiva dels darrers 8-M 
que han posat a l’agenda política, social i laboral les desigualtats de 
les dones i la transformació necessària per aconseguir una societat 
justa i democràtica, la realitat continua tossuda i és més que proba-
ble que les dones sortim d’aquesta crisi amb més desigualtat social.

Abordar la valoració dels treballs de cura significa posar les perso-
nes al centre de les polítiques. Requereix intervenció en el mercat 
de treball, en la corresponsabilitat d’homes i de dones, en polítiques 
públiques que donin resposta a les necessitats de les persones… 
Significa, en definitiva, repensar la societat. 1  Us recomanem la lectura del llibre de Cristina Carrasco i altres autors Economía 

feminista: desafíos, propuestas y alianzas. Editorial Entrepueblos, 2017. Disponible aquí.

Confinament, treball domèstic 
i drets de conciliació

Belen López Sánchez, secretària de Socioeconomia, Formació i Comunicació de 
CCOO de les Comarques Gironines 

La crisi sanitària, econòmica i social provocada per la COVID-19 ens 
situa en la dualitat d’encarar situacions que no havíem viscut mai, al 
mateix temps que veiem com determinats patrons es reprodueixen 
tossudament en el mateix sentit que en crisis anteriors. Només 
cal que analitzem quin és l’impacte de gènere de les mesures de 
contenció i de les conseqüències econòmiques, laborals i socials 
d’aquesta crisi. Aquesta crisi, igual que les anteriors, situa les 
dones en el paper que sempre ens ha atribuït el model econòmic 
capitalista: el de cuidadores i mà d’obra de segona. La urgència i l’ex-
cepcionalitat de la situació han tornat a ser l’excusa per abandonar 
els discursos de la igualtat i per tornar a demanar, a les dones, que 
ens sacrifiquem en nom del bé col·lectiu, és a dir, per mantenir el 
sistema. CCOO està denunciant des de fa temps que les dones ens 
ocupem, el doble que els homes, de les tasques de cura, i tenim una 
situació laboral molt més precària. Qui s’està ocupant i s’ocuparà 
durant aquest confinament, i en la posterior crisi econòmica, de les 
criatures i de les persones dependents que han hagut de deixar els 
centres d’educació i les residències? La resposta sembla òbvia.

https://www.ccoo.cat/revistes/treballadora/48.pdf
https://www.ccoo.cat/revistes/treballadora/47.pdf
https://www.ccoo.cat/revistes/treballadora/47.pdf
https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2017/07/Libro-Economia-feminista_web.pdf
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Un cop vistes les mesures adoptades pel Govern podem afirmar 
que les receptes són les mateixes de sempre amb una mica de 
maquillatge. Les dones més afortunades han pogut fer teletreball 
(la majoria es queixen que treballen més hores, amb constants 
interrupcions i amb dificultats de concentració), les altres han fet ús 
dels drets d’adaptació o reducció de jornada parcial o total, recollits 
en l’article 6 del RD 8/2020, de 17 de març, amb el que això suposa 
de reducció d’ingressos i d’impacte negatiu en les seves promocions 
futures, ja que continua sent un estigma per a molts empresaris. 
Les treballadores temporals han vist finalitzats directament els 
seus contractes, i quan se’ls explica que poden demanar l’atur diuen 
que no cal, que així poden cuidar les criatures, que quan tot passi ja 
buscaran feina. 

Han passat les primeres setmanes i quan ja tímidament s’albira la 
tornada a una certa normalitat les preguntes són: què farem quan 
no puguem teletreballar ni fer ús dels nous drets de conciliació? 
Així doncs, la història es repeteix i, com sempre, les dones, cobrant 
o sense cobrar, serem les que tornarem a cuidar i tornarem a assu-
mir-ne els costos, que en molts casos suposaran una pèrdua econò-
mica o la interrupció de la nostra vida laboral amb conseqüències 
de per vida.

Les cures domèstiques al centre 
de l’economia i la societat

Des de l’economia feminista es reivindica la necessitat del reco-
neixement del treball de cures no remunerat com a part del circuit 
econòmic, ara invisibilitzat i relegat a l’espai privat, i es qüestiona 
l’economia clàssica que permet la divisió sexual del treball, que no 
atorga la categoria econòmica a les tasques domèstiques. Aquesta 
concepció de l’economia tradicional en comporta la invisibilització 
i que, a la pràctica, siguin assumides per les dones. Segons l’OMS 
les dones fan el triple del treball de cures no remunerades que els 
homes. A més, aquest fet té una conseqüència immediata en la 
desvaloració de totes les cures, que fa que les remunerades estiguin 
molt precaritzades i realitzades en un 70 % per dones a escala de 
tot el món. 

Malgrat que el sistema socioeconòmic actual es presenti com a 
autosuficient, i permeti acumular riquesa, el seu funcionament 
depèn del treball domèstic i de cures que garanteix la reproducció 
de la vida humana i sosté tot el cicle de cures al llarg de la vida. 
Suposadament alliberar les dones fent-les partícips de l’economia 
remunerada ha provocat la sobreexplotació de les dones i, majori-
tàriament, les ha integrat en feines més precàries, més perilloses i 
menys reconegudes, i sovint relacionades amb les cures. El suposat 
alliberament de les dones fent-les partícips de l’economia remune-
rada ha provocat la sobrexplotació de les mateixes i, majoritària-
ment, les ha integrat en feines més precàries, més perilloses i menys 
reconegudes, i sovint relacionades amb les cures.

Simbòlicament s’han construït les nostres identitats, des d’una visió 
androcèntrica, antropocèntrica i etnocèntrica, com una realitat 
possible que hem de dinamitar: la desfeminització de les cures ha de 
palesar que les dones no en som les úniques responsables, i ha de fer 
veure als homes que les han d’assumir de manera corresponsable.

Rebutjar la divisió sexual del treball i desfeminitzar els treballs de 
cures; discutir quins béns mai no han d’estar en mans dels mercats 
perquè s’han de gestionar de manera comunal i amb altres formes 

col·lectives, i debatre noves formes de consum i de producció res-
pectuoses amb el medi ambient i el sosteniment de la vida, posant 
l’economia al servei de les persones, es fa totalment necessari. Hem 
de trobar la confluència amb l’economia solidària per construir unes 
relacions econòmiques on s’emfatitzi la col·laboració, la correspon-
sabilitat i la redistribució dels treballs i els recursos. 

La pandèmia actual que vivim ha fet i farà, tal com alerta l’OMS, que 
la desigualtat s’incrementi si no fem que totes les polítiques socials 
i econòmiques tinguin una perspectiva de gènere: com hem dit ante-
riorment les dones són les que treballen majoritàriament en sectors 
de cures, i això vol dir que hi haurà un increment de risc en el contagi i 
en la sobrecàrrega de feina, ja que són feines que no es poden aban-
donar. Però també la majoria de dones a escala mundial treballen en 
economia informal, sense accés a la sanitat garantida i sense tenir 
la seguretat d’uns ingressos durant el confinament i després de la 
crisi sanitària. A més, s’hi suma l’augment de la violència familiar, la 
disminució de la protecció a les dones embarassades i l’accés als 
programes anticonceptius. 
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Si la feina de cures és imprescindible cal que la visibilitzem i la 
situem al centre de les nostres decisions. Si els beneficis d’aquesta 
feina de cures impacten en tota la societat, seria lògic que els seus 
costos també es repartissin entre aquesta. Les administracions 
públiques han de reorientar les seves prioritats i la despesa per 
crear un veritable sistema públic de provisió del benestar amb espe-
cial atenció als col·lectius més vulnerables. Les empreses, d’una 
vegada per totes, han de deixar d’externalitzar costos i començar a 
assumir-los, aquest també, i han de racionalitzar i planificar horaris, 
atendre les necessitats de conciliació de les seves plantilles, nego-
ciar plans d’igualtat… En definitiva, reconèixer la interdepencència 
del món en el qual viuen. La ciutadania, i en aquest cas els homes, ha 
d’abandonar estereotips i rols patriarcals.  

Mònica Penas Piñeiro, responsable de l’Àrea d’Inspecció, Mediació i Polítiques d’Igualtat 
de la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya
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Segons l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans 
(ACNUDH, 2020), a l’Estat espanyol les estimacions de persones empleades de la llar  i 
les cures oscil·len entre una xifra oficial d’unes 453.000 i una altra de la societat civil de 
700.000. Les reivindicacions principals de les associacions de dones de la llar i de CCOO 
són:
u Ratificar el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball.
u Eliminar la figura del “desistiment”, que implica l’acomiadament immediat i barat.
u Abolir el treball de la llar i la cura com a interna.
u Flexibilitzar els requisits per a l’arrelament social, l’arrelament laboral i el reagrupa-

ment familiar.
u Facilitar l’empadronament sense domicili fix.
uOferir cursos de formació en caps de setmana.
u Facilitar espais de reunió per a l’associació de les treballadores.

Podeu ampliar la informació de la campanya liderada pel CITE i diverses associacions de 
dones treballadores de la llar clicant aquí. 

Treballadores de la llar

Treball de cura, feminització i precarietat
La crisi sanitària de la COVID-19 ha posat 
en evidència que es tracta d’una important 
crisi política, social, laboral i de cures. Des 
del feminisme fa anys que denunciem que 
som en una profunda crisi de les cures, pro-
vocada fonamentalment perquè les políti-
ques públiques no posen al centre les per-
sones i perquè hi ha una profunda divisió 
sexual del treball de cures en l’àmbit de la 
llar.
Una part important de sectors i feines que 
s’han considerat essencials, principalment 
els relacionats amb l’atenció directa a les 
persones, són realitzats principalment per 
dones, moltes d’elles migrants. Quan par-
lem del treball remunerat relacionat amb 
la cura i l’atenció a les persones, parlem de 
feines que es realitzen en unes condicions 

xperiència 
sector

e

de precarietat laboral important. Per ampli-
ar informació, podeu llegir un interessant 
article publicat a al Diari del Treball. Segons 
dades de la Generalitat, el 55,5 % de les 
proves PCR que han donat positiu correspo-
nen a dones i s’estima que això es deu a les 
feines essencials de cura directa a persones 
que realitzen.
Val la pena reflexionar sobre el motiu de la 
precarietat fonamental d’aquests sectors. 
En aquest sentit, podem esmentar dues 
causes principals que l’expliquen. La prime-
ra és que són feines sense valor social, és 
així de terrible: cuidar les persones, ja sigui 
en l’àmbit laboral o bé en l’extralaboral, no 
es considera ni que tingui valor ni que sigui 
essencial. Qui havia de dir que justament 
una crisi tan profunda havia d’evidenciar 

que aquestes feines són imprescindibles i 
necessàries per al benestar de les perso-
nes. La segona, com ja hem denunciat fre-
qüentment, és que els sectors feminitzats 
són automàticament desvalorats. 
Ens volem sumar a la veu i a la reivindicació 
que el que aprenguem d’aquesta crisi ha 
de servir per construir una societat més 
justa, democràtica i sense discriminacions. 
Per aquest motiu, hem convidat diferents 
agents sindicals perquè ens presentin en 
quina situació ens trobem i quines reivin-
dicacions fem per aconseguir, en el treball 
remunerat de cura, unes millors condicions 
de treball i una qualitat en l’atenció que es 
mereixen les persones usuàries. 

Carmen Juares Palma, responsable de Noves Realitats del Treball i 
Precarietat de CCOO de Catalunya

Fa molts anys que CCOO denuncia la situació dels centres residencials, tant pel que fa a 
l’atenció deficitària de la nostra gent gran com a les condicions de precarietat de les treba-
lladores. La ràtio de personal està per sota del que caldria per poder garantir una atenció 
adient i per assumir les càrregues de treball sense que afecti la seguretat i la salut de les 
treballadores i dels treballadors.
Demanem la gestió directa pública dels centres residencials i posar fi al monopoli d’em-
preses de construcció i immobiliàries que guanyen concursos a l’Administració pública 
prioritzant els beneficis econòmics en detriment de les condicions laborals.
No pararem fins a aconseguir unes condiciones de treball dignes en matèria de contracta-
ció, jornada i mesures de prevenció, i fins que el conveni reculli el salari mínim de 14.000 € 
a l’any. També continuarem, i amb força, la reivindicació del conveni de Catalunya.
Podeu ampliar informació clicant aquí i aquí.  

Treballadores de geriatria 

Ana Rosa Sevillano Palma, secretària general de la Federació de 
Sanitat de CCOO de Catalunya

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

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
https://www.ccoo.cat/noticia/227776/campanya-dinformacio-a-les-treballadores-de-la-llar#.Xpl20cgzZPb
https://diaritreball.cat/treballadores-essencials-dones-indispensables-pero-precaries/
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/elperiodico13abril2020.pdf
https://diaritreball.cat/concentracio-de-treballadores-de-geriatria-davant-foment-instant-la-patronal-a-dignificar-aquest-sector-a-catalunya/
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En el servei d’atenció domiciliària treballem als domicilis de persones dependents que 
es troben en una situació de manca d’autonomia. És un sector invisible dins dels serveis 
socials, ja que es treballa en solitari a les llars, i també un sector feminitzat i precaritzat, 
externalitzat per l’Administració.
La precarietat del sector s’ha fet més evident amb la crisi de la COVID-19. Cada ajunta-
ment ha establert uns criteris pel que fa als serveis que es presten i són catalogats com 
a essencials.
Les mesures de protecció per a les professionals no són les adequades, ja que es des-
coneix si tant elles com les persones usuàries són portadores de la COVID-19. Aquesta 
situació està creant, entre les professionals, quadres d’ansietat que perjudiquen la seva 
salut.
Esperem que un cop acabi el confinament, es tingui en compte les professionals d’ajuda 
a domicili, tant des del punt de vista professional com econòmic. 

Treballadores familiars i 
d’atenció domiciliària

María Jesús Sereno Corchero, coordinadora d’Atenció Domiciliària 
de l’FSC de CCOO de Catalunya

Aquests dies, amb la crisi de la COVID-19, s’ha posat de manifest la precarietat amb què 
es treballa al sector dels supermercats. Les grans empreses del sector, sempre amb la 
intenció d’oferir més horari d’obertura al públic, fan que els treballadors i treballadores 
tinguin cada vegada menys temps per a la conciliació de la vida laboral, la personal i la 
familiar. El problema rau en els horaris, en els torns (com el de tarda, que implica arribar 
a casa quan ja és de nit) i en l’obertura en diumenges i festius (en aquest sentit, si estan 
inclosos en l’horari, val igual un diumenge que un dimarts i, si no ho estan, no pots ni des-
cansar). 
És un sector amb baixos salaris, de manera que, per fer-lo més atractiu, a moltes empre-
ses les pagues estan prorratejades perquè sembli que cobres més. Quan per algun motiu 
falta personal, et toca doblar torns i les jornades es fan interminables. No és un sector 
que estigui valorat, però ara que s’ha posat de manifest que és essencial, continuarem 
lluitant amb més arguments per millorar les condicions laborals d’aquests treballadors i 
treballadores, sobretot en l’àmbit de la salut laboral, per evitar els danys ocasionats per 
les càrregues de treball i el consegüent estrès, elements que originen els accidents de 
treball.
Si vols ampliar informació, ho pots fer aquí. 

Treballadores de supermercats

Aurora Richarte Giménez, secretària de Dones i Igualtat de la 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya

Com ja se sap, moltes de les persones infectades per la COVID-19 formen part del per-
sonal sanitari, però no són les úniques que s’exposen al virus als hospitals: també ho fa el 
personal de neteja, dones majoritàriament. 
La falta d’EPI i de protecció col·lectiva, la no substitució de companyes malaltes i la 
sobrecàrrega de feina estan causant nivells d’estrès molt alts entre les treballadores de 
la neteja. A això, s’hi afegeix la por de posar-nos malaltes i d’encomanar la malaltia a les 
nostres famílies, juntament amb la situació de veure persones malaltes morint i soles. Tot 
plegat provoca una càrrega emocional difícil de gestionar. 
Som servei essencial i sembla que la societat valorarà més les cures en general, però plou 
sobre mullat, ja que aquest sector és un sector molt precaritzat i amb jornades infravalo-
rades respecte de la feina que fem. 

Treballadores de la neteja

Paola F. Torres Landin, delegada de CCOO de l’empresa Ndavant

https://www.ccoo.cat/noticia/229727/els-caixers-i-caixeres-de-supermercat-no-han-de-pagar-la-crisi-del-coronavirus#.Xpq69sgzZPY
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CCOO, un sindicat al costat de les dones 
en situació de violències masclistes
Són dies difícils per a totes i tots, i des de 
CCOO estem fent grans esforços amb la prio-
ritat d’evitar al màxim el patiment de tothom.
Estem convençudes que aquesta crisi sani-
tària també és una crisi social, i cal vetllar per 
aquella part de la població que es troba en 
unes condicions de vulnerabilitat més gran.
Davant de les mesures de confinament 
som conscients que pot haver-hi dones que 
poden trobar-se en risc per una situació de 
violència masclista, sigui per part de la pare-
lla o exparella, sigui en forma d’assetjament 
sexual a la feina.
Des de CCOO sempre hem posat al cen-
tre de les nostres accions l’erradicació de 
totes les violències masclistes i el suport 
a les dones que les pateixen. En aquests 
moments extraordinaris hem de pensar 
mesures extraordinàries davant d’una situ-
ació que, malauradament, no ho és gens, 
d’extraordinària, però que a causa del confi-
nament pot suposar un augment del risc i de 
la seguretat de les dones.
En aquesta realitat de risc, CCOO volem sumar-
nos a la xarxa de recursos i serveis a disposició 
de qualsevol dona i els seus fills i filles que 
estigui patint una situació de violència.

Per aquest motiu:

1. Hem afegit a l’àmbit d’atenció del telèfon de CCOO 93 331 00 00 un espai per redirigir 
les demandes per violència masclista al telèfon d’atenció a la violència 900 900 120 i, en 
el cas de situacions d’emergència, al 112.

2. Ens hem adherit a la campanya “Establiment segur contra la violència masclista”, impul-
sada per l’Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Dones de Catalunya. Això 
vol dir que els nostres locals oberts tindran el cartell de la campanya i la informació per 
atendre la demanda de qualsevol dona que estigui en situació de violència perquè pugui 
adreçar-s’hi i pugui fer la trucada ella mateixa al 900 900 120 o al 112. Amb aquesta 
trucada s’activa tant l’Institut Català de les Dones i els recursos especialitzats com el Cos 
de Mossos d’Esquadra, si es tracta d’una situació de risc.

3. Pel que fa a la violència masclista en l’àmbit laboral, és a dir l’assetjament sexual a 
la feina, hem afegit una pregunta freqüent sobre l’assetjament sexual, i des del telèfon 
933 100 000 dirigirem, als serveis especialitzats locals, comarcals, d’entitats o del 
mateix Institut Català de les Dones, els possibles casos que ens arribin. Així doncs, es 
durà a terme un treball conjunt entre el personal que es dedica a fer assessorament i les 
responsables de les Secretaries de les Dones de les federacions per atendre les dones, 
activar protocols o denunciar les empreses que no els compleixen davant la Inspecció 
de Treball.

4. Posem el SIAD laboral a disposició a totes les dones que pateixen violències o discri-
minacions en l’àmbit laboral.

5.Reactivem el projecte de Dones Mentores.  

Què puc fer si pateixo 
violència masclista 
per part de la meva 
parella o exparella?

TRUCA’NS
933 100 000

L’Institut Català de les Dones posa a disposició 
el telèfon gratuït 900 900 120 per a totes 
les situacions de violència masclista. Si es tracta 
d’una situació greu, es pot trucar al 112.

A tots els locals de CCOO oberts durant el 
període de cris sanitària per la COVID-19, hi ha la 
possibilitat que fem aquesta trucada per tu, si ens 
ho demanes.

A pobles i ciutats estan activats serveis d’atenció 
específica i d’urgència, així com serveis d’atenció que 
ofereixen les entitats de dones. 

Què he de fer si, 
a la feina, pateixo 
una situació 
d’assetjament sexual 
i per raó de sexe?

Totes les empreses tenen l’obligació de disposar d’un 
protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe. En aquests moments de crisi 
del coronavirus també tenen l’obligació d’actuar. Et 
recomanem que comparteixis la situació amb alguna 
persona de la teva confiança de l’empresa i de la 
representació de les persones treballadores, i que ho 
comuniquis a l’empresa. Si l’empresa no actua, no 
acceptis cap excusa relacionada amb la situació actual. 
Posa’t en contacte amb CCOO i t’ajudarem a denunciar el 
teu cas a la Inspecció de Treball de Catalunya.  

www.ccoo.cat
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Ana Rojas Pazo i Alba Garcia Sánchez

Violències masclistes en època de confinament
La situació de confinament derivada de la pandèmia per la COVID-
19 comporta, per a milers de dones que pateixen violència masclis-
ta, l’obligació de conviure amb el seu agressor. Aquesta circumstàn-
cia implica una situació de risc per a ella i per a les seves criatures, 
en cas que en tingui. 

Les situacions de violència sempre són sinònim de risc, i en perío-
des de vacances aquest risc accelera, agreuja o reitera els episodis 
de violència masclista. Ara, en aquest context, veiem com el confi-
nament és motiu d’angoixa afegida per a moltes dones: l’augment 
del temps de convivència, els conflictes al voltant de temes 
quotidians familiars i domèstics, i la possible prolongació dels fets 
violents, entre altres.

Els recursos d’atenció han augmentat les seves intervencions des 
que va començar el confinament. El telèfon  671 778 540 (per 
enviar whatsapps) o al 900 900 120 de l’Institut Català de les 
Dones han experimentat un augment de trucades del 34 % en els 
primers nou dies de confinament. Els recursos específics com els 
SIADs o els SIES o les cases d’acollida també han vist augmentades 
les intervencions, així com totes aquelles entitats que fan atenció 
a les dones donant suport i informació i fent atenció psicosocial i 
jurídica. 

El cicle de les violències no s’atura. El confinament genera a l’agres-
sor una percepció més gran de control; en canvi a la víctima li 
provoca una percepció de més vulnerabilitat, més dependència, 
més ansietat i més sensació de perill. No podem deixar de banda 
la sensació d’inseguretat i la por de moltes dones —i també de 
les criatures—, tant de les que ja patien una situació de violència 
abans del confinament, com de les que experimenten ara un episodi 
de violència de nou. És una por paralitzadora i aïllant que situa les 
dones en situació de violència en perill i en extrema vulnerabilitat, 
ja que a les condicions de vida i de treball s’hi sumen diverses vul-
nerabilitats: d’origen, de situació irregular, de diversitat funcional o 

de precarietat laboral i d’exclusió social. Situacions, la majoria, que 
ja tenien les dones abans de la crisi del coronavirus i que, en tot cas, 
es veuen agreujades en aquests moments.

A la situació social i econòmica de moltes de les dones en situació 
de violència s’hi afegeix la incertesa del compliment de mesures 
cautelars i de custòdies compartides, la violència institucional i la 
incertesa que desprèn el sistema.

Tant el risc com la necessitat d’informació i de seguretat els hem 
de tenir molt en compte des de tots els àmbits, i d’alguna manera 
els hem de tenir presents per facilitar al màxim tota la informació 
que les dones han de tenir a l’abast per poder demanar ajut o, sim-
plement, sortir en un moment donat del seu domicili o exercir els 
seus drets. 

Dones Mentores
Amb independència dels serveis de la xarxa catalana declarats essencials, hem de mante-
nir-nos presents. Cal entendre que les mentores són elements de protecció i poden ser fins i tot 
un canal necessari per a les de dones en risc. 

— Informen que Dones Mentores, en casos específics, està oberta per a acompanyaments 
telefònics. Si teniu informació o sabeu d’algun cas que pugui necessitar acompanyament d’una 
mentora, no dubteu a contactar-hi. 

— La COVID-19 passarà, però, lamentablement, les violències masclistes són més difícils 
d’erradicar. ENS NECESSITEM TOTES: la mentoria serà més imprescindible que mai en el post-
confinament.

Si penseu que alguna dona del sindicat pot necessitar una mentora, truqueu a la coordinadora 
de Dones Mentores, Lores López, al telèfon 619 237 380 o envieu-li un correu electrònic a 
lores.lopez@donesmentores.com. 

https://rebelion.org/confinamiento-y-violencia/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384010/serveis-atencio-dones-situacio-violencia-masclista-treball-afers-socials-families-han-ates-telematicament-2088-dones-des-que-comencar-confinament
http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament
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Els informes epidemiològics respecte de 
la COVID-19 ens indiquen que existeix una 
probabilitat més elevada de mort entre els 
homes que entre les dones. En canvi, les 
dades publicades sobre els contagis confir-
mats (resultats de laboratori) ens mostren 
que està afectant més les dones.

Les dones tenim més probabilitats de ser 
infectades pel virus, pel nostre rol predo-
minant d’atenció social i de cuidadores en 
l’àmbit familiar i domèstic, i també en el 
laboral. La segregació horitzontal en el mer-
cat laboral es posa de manifest en totes les 
pandèmies.

Les malalties infeccioses en l’àmbit del 
treball afecten, en general, més les dones 
que els homes, ja que els sectors en què 
hi ha més risc de contagi estan altament 
feminitzats, i així ho mostren any rere any 
les estadístiques referents a les malalties 
professionals.

Neteja, treball de cura i de la llar, serveis 
socials, sanitat i serveis sociosanitaris, 
supermercats o dependència. Moltes de les 
treballadores d’aquests sectors són especi-
alment vulnerables a la COVID-19, per edat 
o per situació d’embaràs. La majoria treba-
llen en condicions molt precàries i ara són 

Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral 
de CCOO de Catalunya

Pandèmies: el desproporcionat risc per 
a la salut de les dones treballadores

en primera línia d’exposició al coronavirus i, 
també, de manera habitual, en primera línia 
d’exposició a altres malalties infeccioses.

Així mateix, el risc biològic és un dels grans 
oblidats en la prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses de gairebé tots els 
sectors i per part dels serveis de prevenció.

En moltes de les professions que són part 
dels serveis essencials no existeixen ava-
luacions de riscos biològics específiques ni 
mesures preventives adequades ni proto-
cols en cas de detectar malalties altament 
contagioses i de declaració obligatòria, com 
ara la tuberculosi o l’hepatitis. Els protocols 
per prevenir el risc biològic o la higiene fre-
qüent dels espais o dels equips de protecció 
ja no existien abans a moltes empreses.

No és estrany, per tant, que aquesta crisi 
del coronavirus hagi superat els serveis de 
prevenció, especialment els aliens, que han 
estat els grans desapareguts, i que hagi 
superat també el model preventiu general, 
que ja feia temps que patia una feblesa 
important, tal com fa temps que denunciem 
des de CCOO de Catalunya. 

Tenim dos reptes: trencar amb els rols i les 
relacions de gènere que produeix aquesta 
estratificació laboral i que comporta una 

major vulnerabilitat a la infecció per a les 
dones, i avançar en les polítiques i pràcti-
ques preventives davant el risc biològic. 
Dues reivindicacions que des de CCOO de 
Catalunya continuarem reiterant per cor-
regir el rol desproporcionat que les dones 
tenim en la lluita contra les pandèmies i per 
aconseguir una protecció de la salut amb 
garanties. 

Mertxe Paredes Duran, secretària de Comunicació 
de la  Federació de Serveis a la Ciutadania de 

CCOO de Catalunya

Aquesta nova crisi ha evidenciat la neces-
sitat de comptar amb un sistema sanitari 
públic fort, un sistema àgil i eficient de cura 
i d’educació, més recursos i més personal 
en la tramitació administrativa i en la justí-
cia —per al reconeixement o la salvaguarda 
de drets—, en les emergències i en la resta 
de col·lectius que garanteixen la seguretat 
pública i la convivència.

Al mateix temps, tant l’OIT com l’FMI 
presenten un escenari de pobresa i de 
desigualtat generalitzada l’endemà de la 
COVID-19, on els principals protagonistes 
seran els grups més febles: el jovent, les 
dones, les persones migrants i la gent gran. 

Depenem d’altres persones per viure i dels 
recursos de la naturalesa, per la qual cosa 
serà del tot prioritari comptar amb uns 
serveis públics de qualitat que garanteixin 
l’estat del benestar. Només amb aquest 
actor econòmic podrem tenir una sortida 
efectiva i equitativa d’aquesta crisi. No 
podem obviar que venim d’una situació de 
desmantellament constant i continu, que al 
nostre país s’agreuja encara més perquè no 

Uns serveis públics per superar la covid-19 i assolir l’estat 
del benestar que la ciutadania necessita 

s’ha estat capaç de consolidar un estat del 
benestar real.

La primera reivindicació ha de ser la recu-
peració del contracte social entre l’estat 
del benestar i els principis liberals, si volem 
prevenir i evitar les conseqüències que s’es-
devindran de les properes crisis financeres, 
mediambientals, migratòries o sanitàries. 
La forma de vida orientada exclusivament 
a la producció, a l’acumulació de capital i 
a la mercantilització de tot allò que té un 
valor afegit només comporta precarització 
i desigualtat.

També caldrà revertir el model de sistema 
públic, passant d’uns serveis assentats en la 
producció i en la distribució de béns i de ser-
veis de manera assistencial a les famílies, a 
una altra estructura més reproductiva i de 
drets col·lectius, i, sobretot, de solidaritat 
generacional i mediambiental.

A més, però, dins d’aquest sistema públic 
hauríem d’afegir-hi tot allò que és conside-
rat bàsic per a la sostenibilitat i la dignitat 
de la vida. Els subministraments bàsics —
aigua, sanejament, mobilitat, comunicació, 

energia, habitatge i d’altres que amb els 
nous temps esdevenen també indispensa-
bles, com pot ser la connexió digital, etc.— 
han de pertànyer a la ciutadania com un dret 
bàsic i irrenunciable sempre, i no només 
quan estiguem en un estat d’alarma com 
l’actual.

No podem obviar que l’ocupació en el sec-
tor públic és una de les poques oportunitats 
que tenen les dones per accedir a un treball 
estable. Mentre que la màxima concentra-
ció de dones es troba en els serveis de cura 
i educació, els homes són més nombrosos 
en la prestació dels serveis d’aigua, sane-
jament, energia, gestió de residus i serveis 
d’emergència. Si incloem aquests sectors 
a l’àmbit públic, i elevem el valor social dels 
treballs de cura, podrem avançar molt en 
l’eliminació de la divisió sexual del treball. 
Així mateix, és vital i urgent incloure la 
sensibilitat de gènere als serveis públics 
per assegurar la igualtat i la no discriminació. 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/web_2018_-_esp_uncsw63_grqps_working_paper.pdf
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Els punts foscos del teletreball

Aquests dies d’estat d’alarma com a conseqüència del coronavirus 
s’ha posat en pràctica a moltes empreses el teletreball, quan aques-
ta modalitat de treball encara no havia estat prou instaurada en el 
món del treball ni en la negociació col·lectiva.

En el document titulat Recomanacions per a empreses i persones 
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que 
es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2, con-
sensuat el 21 de març del 2020 al Consell de Relacions Laborals, 
es fan recomanacions de com portar a efecte aquesta nova forma 
de treball, com la següent: “Per a les empreses i llocs en els quals la 
modalitat del teletreball no estava implementada amb anterioritat, 
la urgència que exigeix l’actual situació d’excepcionalitat aconsella 
una adaptació d’aquestes obligacions, amb caràcter temporal i 
exclusivament a l’efecte de respondre a les necessitats sanitàries 
de contenció actualment vigents.” 

Els pocs acords de caràcter col·lectiu sobre teletreball de què 
disposem, els trobem a l’Acord interprofessional de Catalunya i 
ens remeten a l’Acord marc europeu sobre el teletreball del 2002. 
En aquest sentit, la majoria de vegades es relaciona el teletreball 
amb les noves tecnologies i, sobretot, amb professions i tasques 
administratives o bé que tenen molt a veure amb la utilització 
d’equips informàtics. Per tant, la major part de les recomanacions 
estan lligades als riscos laborals relatius a hàbits posturals i a drets 
de desconnexió. Tot sovint es fa referència al teletreball en relació 
amb la conciliació com a alternativa per compaginar l’atenció i la 
cura de persones i criatures que depenen de nosaltres amb un tre-
ball remunerat.

No puc deixar de pensar en les nostres mares o àvies, que, des de 
casa, cosien com a modistes o sastresses, muntaven petites peces 
o bosses per a empreses. No tenien cap tipus de contracte per 
escrit i, mentre feien aquestes feines per compte d’altri, en feien 
d’altres per mantenir la casa i encarregar-se de tenir la família ben 
atesa.

QUÈ NO POT SER EL TELETREBALL?

• Una forma de treball per a dones, perquè continuïn encar-
regant-se del treball reproductiu i de les tasques que la 
societat patriarcal els té assignades.

• Un risc psicosocial més gran, passant de la doble a la triple 
o quàdruple presència.

• La desaparició de les dones dels centres de treball, de la 
seva interrelació amb companyes i companys de feina, 
i la no visibilització de les seves tasques, cosa que pot 
comportar, d’una manera més ferma, el sostre de vidre i 
el manteniment del terra enganxifós, és a dir: si no hi ets, 
no et promociono o no hi ha reconeixement de la feina 
que fas.

• Una segregació ocupacional més gran, ja que la major 
part del teletreball el fan dones i són ocupacions molt 
concretes.

• L’externalització de serveis per part d’empreses i admi-
nistracions públiques, la qual cosa dona pas a la priva-
tització, a pitjors condicions de treball, a la desatenció 
d’obligacions i a la manca de control públic.

• La substitució de plantilles per falsos autònoms amb la 
corresponent desregulació de les condicions de treball.

• La desaparició de les relacions laborals i dels drets labo-
rals.

Tenir una visió àmplia del teletreball implica:

• Acord social:

o Cal una visió de gènere àmplia pel que fa a la seva 
aplicació a fi que la dona no desaparegui del món del 
treball remunerat.  

o El teletreball no és cosa de dones.

o L’atenció i la cura de les criatures i de les persones 
dependents és un deure social.

o És necessària la dotació de serveis públics suficients.

o Cal corresponsabilitat. 

• Eliminar totes les desregulacions laborals introduïdes per 
les diferents reformes.

• Controlar totes les formes de treball a les empreses per 
part de la representació sindical.

• No pot existir teletreball sense contracte o amb una 
sobreutilització de contractes per hores i temporals.

• Plenes garanties de seguretat i salut per a les persones.

• Plenes garanties per a les persones que teletreballen i 
obligacions per a les empreses de no discriminar-les. 

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

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_21_03_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_21_03_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_21_03_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_21_03_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/noticia/218936/acord-interprofessional-de-catalunya-2018-2020#teletreball
https://criteris-sindicals-nc.ccoo.cat/wp-content/uploads/2017/08/Acord-Marc-Europeu-Teletreball.pdf
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Imma Romeo Mallafré
Secretària de les Dones, Cooperació, Moviments Socials i 

Diversitats de CCOO de les Terres de Lleida

Al món rural el treball de les dones ha estat 
i és moltes vegades invisible, tant el de 
les que es dediquen directament al sec-
tor primari com el de les que pertanyen a 
altres sectors d’activitat. Passa el mateix 
amb el treball no remunerat, que supleix 
la manca o l’escassetat de serveis públics, 
especialment els referents a la cura i l’aten-
ció a les persones dependents. En llocs on 
la població està molt envellida, aquestes 
feines, quan esdevenen remunerades fora 
de l’economia informal, molts cops són la 
sortida al mercat laboral assalariat i, tot i 
ser precàries, són la manera d’obtenir uns 
ingressos que assegurin una autonomia 
econòmica actual i futura.
Si penso en les dones que conec que viuen 
al món rural, observo que una de les millors 
sortides laborals que tenen és dedicar-se 

Dones del món rural: 
crisi sobre crisi

Migracions, gènere i precarietat
A partir dels anys vuitanta sorgeixen canvis 
profunds en la forma de vida i de treball de 
la societat espanyola. Aquestes transfor-
macions comporten la incorporació gradual 
de les dones en el mercat de treball assala-
riat. En no haver aconseguit un repartiment 
equitatiu de les tasques de la llar i de les 
cures, que històricament havien recaigut 
en les dones de la família sense rebre cap 
tipus de remuneració econòmica, es genera 
una necessitat laboral en aquest sector. Es 
produeix llavors una migració cap a Espanya 
de dones de països del Sud per poder treba-
llar en tasques de la llar i de les cures, cosa 
que comporta una feminització dels fluxos 
migratoris i un traspàs de tasques.

Algunes d’aquestes dones del Sud global es 
veuen obligades a “fugir” dels seus països 
d’origen per manca d’oportunitats laborals, 
violència de grups criminals organitzats, 
violència masclista i un llarg etcètera. Una 
part d’aquestes dones migrants, ocupades 
en tasques de cura a països del Nord global, 
es veuen, doncs, forçades a deixar la cura 
de les seves filles i fills i familiars grans a 
altres persones, generalment dones també. 
La sociòloga A. R. Hochschild va encunyar el 
2001 el concepte de cadena global de cures 
per explicar les interconnexions globals que 
es donen en el traspàs de la responsabilitat 

de les cures de les dones del Nord, que s’han 
emancipat d’aquestes tasques, a dones pro-
vinents de països del Sud, i d’aquestes, a 
altres dones als seus països d’origen.

El treball de cura, que realitzen principal-
ment dones d’origen immigrant, és un tre-
ball molt poc valorat per la societat, que 
es fa moltes vegades en situacions d’ex-
plotació i de manca de drets laborals, i en 
l’economia submergida. Una gran majoria 
de dones immigrants que no tenen la situ-
ació administrativa regularitzada treballen 
com a cuidadores internes de gent gran en 
situació de dependència. Viuen a la feina, 
tenen poques hores de descans durant la 
setmana, cobren salaris per sota de l’SMI, 
no tenen dret a pagues extres ni a descan-
sar els festius ni a vacances remunerades. 
La feina que fan aquestes dones en situació 
de soledat, aïllament i total falta de drets 
laborals repercuteix en la seva salut física 
i emocional i les fa més vulnerables a patir 
assetjament i violència sexual.

En el cas de les dones immigrants en situació 
administrativa regularitzada i que cotitzen 
com a empleades de la llar, la seva situació 
laboral no és gaire millor que la d’aquelles 
que no cotitzen. Actualment, davant la crisi 
sanitària de la COVID-19, podem constatar 

Carmen Juares Palma
Responsable de Noves Realitats del Treball i Precarietat de 

CCOO de Catalunya

com els primers a viure les conseqüències 
negatives són els sectors que concentren la 
majoria de persones treballadores d’origen 
immigrant, és a dir: sectors en què es viu la 
precarietat, altament feminitzats, poc regu-
lats, que impliquen contacte directe i poc 
valorats a la nostra societat, com és el cas 
de les cuidadores, les auxiliars de geriatria, 
les caixeres de supermercat i les treballado-
res riders, entre d’altres. 

Per millorar les condicions de vida de les 
dones d’origen immigrant davant la situació 
provocada per la COVID-19 cal flexibilit-
zar la llei d’estrangeria, elaborar un pla de 
xoc que permeti fer front a les necessi-
tats urgents de les persones que han que-
dat fora de les mesures socials decreta-
des pel Govern, facilitar l’empadronament 
a totes les persones, proporcionar equips 
de protecció individual, valorar l’aportació 
d’aquests treballadors i treballadores a la 
nostra societat i treballar per evitar que 
el discurs d’odi torni a assenyalar com a 
responsables de tot les persones d’origen 
immigrant. 

a feines a l’Administració pública o a l’edu-
cació i la sanitat, per exemple. Ara bé, per 
poder aconseguir la formació necessària 
han hagut de marxar a estudiar fora de casa 
o, fins i tot, del territori. En altres casos 
han passat de treballar a les fàbriques, ara 
tancades fruit de la deslocalització, com les 
tèxtils d’Alfarràs, al Segrià nord, per exem-
ple, o les de components per a l’automòbil, 
com FICOSA o LEAR, que es van instal·lar a 
la Segarra, prop de la Panadella, aprofitant 
els baixos salaris del Conveni del metall de 
la província de Lleida. 
Moltes s’han hagut de buscar la vida a 
l’hostaleria i la restauració, el petit comerç, 
l’atenció domiciliària a persones grans, les 
feines de temporada, com la dels magat-
zems de fruita, o, en el millor dels casos, 
creant negocis de turisme rural. Ara, amb 
la crisi sanitària provocada per la COVID-
19 moltes han passat a ser treballadores 
essencials, però mantenint la precarietat, 
i d’altres no poden treballar i són a casa 
novament, ocupant-se, en exclusiva, de les 
criatures i de les cures. 

Mentrestant els diaris i els webs es fan 
ressò d’estudis que, sense cap perspectiva 
de gènere, avancen que el sector primari, el 
productiu i masculí, farà més lleugera la crisi 
a les comarques de Ponent. En teniu una 
mostra clicant aquí. No sortim del bucle de 
la segregació i de la divisió sexual del treball. 
Per això cal donar visibilitat i representa-
tivitat a les dones treballadores del món 
rural, i cal, també, que s’empoderin, siguin del 
sector que siguin. Així mateix, s’han d’anar 
implementant les demandes i les propostes 
llargament reivindicades i passar als fets, 
amb inversions públiques i polítiques de 
desenvolupament rural que tinguin en comp-
te l’impacte de gènere.
Uns deixem uns enllaços per si voleu llegir 
més sobre aquesta qüestió: 

http://tiny.cc/xl04mz, 
http://tiny.cc/dp04mz i 
http://tiny.cc/jr04mz. 

https://almenafeminista.org/wp-content/uploads/2019/05/informe-tras-la-puerta.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7-u9BUaeXAnMXQ3Y0V4aGtDbGc/view?pli=1
https://www.monrural.cat/2020/04/14/el-pes-del-sector-primari-alleugerira-la-crisi-economica-per-la-pandemia-a-lebre-i-lleida/
http://tiny.cc/xl04mz
http://tiny.cc/dp04mz
http://tiny.cc/jr04mz
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ltres veusa
Xarxes solidàries en època 

de la COVID-19

A moltes ciutats i pobles del nostre país 
s’han creat xarxes solidàries per ajudar en 
l’època molt difícil que ens ha tocat viure. 
I és que a banda de la crisi sanitària, tenim 
també l’econòmica i la social, encara que 
aquestes darreres poques vegades siguin 
mencionades.

Les persones som més fortes si ens unim i 
tenim un objectiu comú, i les xarxes solidàri-
es en són un gran exemple, d’aquests propò-
sits. A més moltes d’aquestes xarxes estan 
formades i impulsades per dones.

Us posarem un exemple, tot i que n’hi ha 
molts altres: és el de Mollet.

La Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès (PDSPBV), de la qual 
forma part UI CCOO VORMAROS, està 
composta d’entitats i d’organitzacions polí-
tiques i sindicals.

Com a plataforma, a Mollet, va crear i liderar 
un grup per confeccionar material sanitari, 
que era molt necessari i n’hi havia molta 
mancança. Així doncs, va buscar la dona-
ció d’empreses que poguessin subministrar 
material homologat, però no en van trobar.

Justament llavors es va donar a conèixer el 
projecte de mascaretes solidàries de Seat, 
que lideren les seccions sindicals de CCOO 
de Seat i de Pronovias, i com a plataforma 
es van posar en contacte amb la Yolanda 
Navarro, de Pronovias i secretària de les 
Dones de la Federació d’Indústria. I la pla-
taforma de Mollet va començar a participar 
en el projecte.

Aquestes mascaretes solidàries ja han 
obtingut la validació i l’homologació del 
Ministeri de Sanitat i s’estan repartint als 
centres sanitaris.

S’ha creat, doncs, una sinergia molt especial 
entre les persones que participen en aquest 
projecte, que va començar a promoure’s a 
CCOO de Seat i Pronovias i que ara ja s’està 
desenvolupant en diferents municipis, com 
el Prat, Martorell, Cubelles, Vilanova i la 
Geltrú, Reus, Tarragona, Benicàssim i Mollet. 
Podem dir que al seu darrere hi ha més de 
cent cinquanta persones voluntàries.

Aquest projecte, a Mollet, ha aplegat més 
de seixanta persones que cusen i també 
vuit persones que es dediquen a la logística 
i l’organització. Cal dir que, majoritàriament, 

són dones les que fan aquesta tasca a títol 
personal o com a entitat, però també hi 
ha empreses liderades principalment per 
dones. 

S’ha creat un vincle molt especial entre 
totes les persones que participen en aquest 
projecte. Moltes d’elles són anònimes i des-
conegudes, però tenen un cor i uns valors 
solidaris que han fet possible, malgrat les 
circumstàncies, posar el seu gra de sorra 
per ajudar a combatre aquesta crisi. 

Tots i totes les que conformem CCOO estem 
presents en moltes organitzacions, i volem 
agrair a les persones que formen part de 
les xarxes solidàries i a les entitats la seva 
participació, col·laboració i esforç, perquè 
juntes són més fortes, i juntes podem acon-
seguir allò que ens proposem.. 

Lluïsa González Ruiz 
Dones, LGTBI i Igualtat 

CCOO Vallès Oriental-Maresme-Osona 
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FLORENCE NIGHTINGALE 
(1820-1910)

 
1. Treball no remunerat 
Treball que no comporta remuneració directa o cap altra forma de 
pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preve-
uen. Inclou el treball domèstic i de cura i el voluntariat.

2. Conciliació de la vida laboral, famili-
ar i personal
Possibilitat d’una persona de compatibilitzar l’espai personal amb 
el familiar, el laboral i el social, i poder desenvolupar-se en els dife-
rents àmbits.

3. Permís per cura de familiars 
Permís, retribuït o no, per absentar-se del lloc de treball per tenir 
cura d’un familiar, més enllà de la cura de criatures, en situació de 
malaltia o dependència temporal o permanent. 

4. Flexibilitat pactada de la jornada 
laboral
Pràctiques de distribució no lineal de la jornada laboral que tenen 
com a objectiu respondre a les necessitats de les persones treba-
lladores i també a les de la producció. Per tal de garantir-ne la uni-
versalitat, la flexibilitat ha de ser pactada i cal fer-ne el seguiment a 
través de la negociació col·lectiva.

5. Cadena global de cures
Encadenament d’enllaços personals entre famílies d’arreu del món, 
com a fruit de la migració i a partir del treball remunerat o no remu-
nerat de la cura, que contribueix al sosteniment i a la reproducció de 
les societats. La transferència d’aquestes cures es realitza d’acord 
amb uns eixos de poder, entre els quals cal destacar el gènere, l’èt-
nia, la classe social i el lloc de procedència. Es dona, per exemple, 
quan dones procedents d’un determinat país migren a un altre per 
treballar com a cuidadores i, alhora, deixen els seus fills o filles a 
cura de terceres persones, que, generalment, són altres dones de 
la família...  

Servei Lingüístic i Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI

“El que és important no és el 
que ens fa el destí, sinó el que 

nosaltres fem d’ell.”

Presentem cinc termes clau de l’àmbit de les dones i el món laboral i sindical, 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

No era gens fàcil que Florence Nightingale 
(Florència, 1820 - Londres, 1910) esde-
vingués una dona científica: infermera, 
matemàtica i reformadora social. Provinent 
d’una família de la classe alta britànica i 
en contra de les convencions socials i de 
la reprovació de la seva família, va decidir 
instruir-se en infermeria.

Va viatjar per diversos països, on va con-
tinuar el seu aprenentatge i va relatar les 
seves experiències. Durant la Guerra de 
Crimea, el 1854, ella i un equip de trenta-
vuit infermeres voluntàries es van traslla-
dar a l’hospital militar. Gràcies a la seva 
intervenció, l’índex de mortalitat es va redu-
ir del 42 % al 2 %. En aquesta campanya 
es va guanyar el sobrenom de la Dama del 
Llum, per les freqüents visites nocturnes 
que feia a les persones malaltes.

Amb aquesta experiència i gràcies als seus 
coneixements matemàtics, va idear el dia-
grama de la rosa, un sistema gràfic que 

representa en diagrames i histogrames cir-
culars tres variables: el temps, les morts i la 
causa de la mort.   

Nightingale va establir les bases de la pro-
fessionalització de la infermeria i el 1860 
va fundar la seva escola a l’Hospital Saint 
Thomas de Londres. Va realitzar-hi una 
aportació imprescindible, amb l’aplicació de 
tècniques estadístiques a l’epidemiologia i 
a la sanitat. Va ser la primera dona admesa 
a la Royal Statistical Society britànica i 
també va ser elegida membre honorària de 
l’American Statistical Association. El Dia 
Internacional de la Infermeria se celebra 
el 12 de maig, en commemoració del seu 
naixement. 

Les seves reformes socials van incloure 
la millora de l’atenció sanitària i la seva 
extensió a totes les classes de la societat 
britànica, sense oblidar l’expansió de noves 
formes de participació femenina en el món 
laboral.  

http://www.ccoo.cat/sl
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‘Els fills de la Terra’ 

Si voleu passar una molt bona estona durant aquest confina-
ment, us recomanem la pel·lícula But I’m a Cheerleader, malgrat 
ser de l’any 1999. És una comèdia romàntica satírica amb un 
estil narratiu que segueix el típic esquema de la majoria de pel-
lícules “romàntiques”. 
Megan Bloomfield, encarnada per l’actriu Natasha Lyonne, és 
animadora al seu col·legi, té amigues animadores i és la xicota 
del capità de l’equip de futbol. Ara bé, és vegetariana, no li agra-
den els petons del xicot i sempre que pot es llença als braços de 
les seves amigues. 
Enganyada per la seva família, el xicot i les mateixes amigues 
l’envien a un campament de conversió per a persones homo-
sexuals. I, evidentment, la idea d’enviar-la a un campament 

amb més noies lesbianes, en lloc del 
guariment que el seu entorn espera, 
provocarà precisament que se n’ado-
ni que ho és. 
Molt senzilla, divertida, crítica, irò-
nica i satírica, guanya actualitat pel 
preocupant ressorgiment, en alguns 
sectors de la societat, de grups 
extremistes i homofòbics que insis-
teixen en la cura gai i en la con-
demna a les persones per la seva 
orientació sexual.  

`‘Unorthodox’, dones que trenquen amb la comunitat 

Els fills de la Terra és una 
saga de sis llibres escrits 
per Jean M. Auel, que va 
començar a escriure ara fa 
trenta anys. La saga s’inicia 
amb El clan de l’ós de les 
cavernes i finalitza amb La 
terra de les coves pintades. 

Les novel·les relaten la his-
tòria d’Ayla, una nena cro-
manyó de cinc anys que queda aïllada de la seva tribu i 
que es troba amb una tribu de neandertals, amb els quals viurà 
compartint les seves respectives experiències.

A través de la saga, imaginada, però resultat també d’una pro-
funda investigació sobre la prehistòria, ja s’observa la diferència 
de papers entre homes i dones, i la importància de les dones en 
el desenvolupament de la història.

Ja fa molts anys que es va escriure aquesta col·lecció, però 
m’ha semblat interessant recuperar-la sobretot en aquests 
moments, en què l’atenció, la cura i el desenvolupament de la 
Terra és a les nostres mans.

Els llibres de la col·lecció són: El clan de l’ós de les cavernes 
(1980), La vall dels cavalls (1982), Els caçadors de mamuts 
(1985), Les planes misterioses (1990), Els refugis de pedra 
(2002) i La terra de les coves pintades (2011).

Si no els heu llegit, us recomano fer-ho per ordre. La primera, 
El clan de l’ós de les cavernes, és per a mi la més sorprenent. 

Mònica Penas Piñeiro i Ana M. Rojas Pazo

Lidia Sandalinas Félez

‘But I’m a Cheerleader’

Unorthodox és una minisèrie de quatre episodis, basada en la vida 
de Deborah Feldman, que es mou en dos plans temporals diferents: 
un passat molt recent, en què veiem les tradicions d’una comunitat 

Mònica Penas Piñeiro i Ana M. Rojas Pazo

hassídica a Nova York a través dels ulls de l’Esther Shapiro, una 
noia de dinou anys a qui han imposat un matrimoni concertat, i un 
present a Berlín, on ha fugit. 

El paper de la dona dins de la comunitat, relegada a un segon pla, 
sense poder fer allò que vol, és bàsicament esdevenir “una màquina 
de fer nadons”, una manera de compensar tots els morts que ha per-
dut “el seu poble” al llarg dels segles. Les prohibicions que pateixen 
les dones d’aquesta comunitat són innumerables: no poden estudi-
ar, treballar o sentir plaer. 

Unorthodox connecta amb moltes de nosaltres, ja que hem patit i 
patim en diferent grau aquestes desigualtats. La interpretació de 
Shira Haas és brillant: transmet l’ofegament en el matrimoni i, alho-
ra, la seva esperança, així com la por en marxar, quan  decideix mirar 
una mica més enllà per obrir-se a noves realitats. Amb aquesta 
finalitat, agafant els diners que té amagats i la seva documentació, 
decideix fugir d’aquesta comunitat jueva per començar una nova 
vida a Berlín, on la seva mare ja havia fugit anys enrere.

Les claus que converteixen Unorthodox en una minisèrie de gran 
valor és la lluita d’una dona per la seva pròpia llibertat i el coneixe-
ment real del món que l’envolta, que contrasta fortament amb el 
retrat de la comunitat hassídica i els seus costums. Un altre element 
que t’atrapa de la sèrie és el fet que estigui rodada en ídix, ja que et 
transporta al passat jueu a Alemanya. 

Mireu-la, no us en penedireu.  


