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La legitimitat dels sindicats està en qüestió. Un cop més, ens veiem 
immerses en una discussió sobre la nostra representativitat i la 
nostra legitimitat. Passa de manera automàtica quan hi ha grans 
exemples de la utilitat dels sindicats, quan demostren que són agents 
de canvis laborals i socials de profunditat. 

Aquest cop, el detonant és la signatura de l’acord de la reforma labo-
ral, amb l’esperpèntica, sí, però ratificació al Congrés dels Diputats el 
passat 3 de febrer. Una reforma que, al marge de discursos i titulars 
pretensiosos i sensacionalistes, basats en el desconeixement de 
la normativa laboral —llei de participació institucional i del diàleg 
social—, comporta grans avenços en les condicions de vida de la 
gent. Canvis que són tangibles i que milloren les condicions laborals 
de totes i cadascuna de les persones treballadores, i, especialment, 
de les dones d’aquest país. 

És el vot de la gent als centres de treball, les eleccions sindicals, el 
que ens dona la legitimitat per ser agents negociadors d’aquests can-
vis. Ningú no ens regala res. I quan parlem de recursos i esforços, no 
podem deixar de parlar dels plans d’igualtat. 

Portem més de dos anys transformant, contra rellotge, la nostra 
organització per afrontar la nostra responsabilitat, com a sindicat 

8-M: 
Tenim un pla i és la igualtat!

majoritari, com a subjectes legitimats pels milions de vots de la 
gent treballadora a les empreses, per afrontar la negociació dels 
plans d’igualtat, eina indispensable per a l’erradicació de les dis-
criminacions de les dones en l’àmbit laboral. 

Aquest mes finalitza el període transitori establert per la norma, 
que farà que totes les empreses de més de cinquanta persones 
treballadores tinguin l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat, 
amb la negociació prèvia de la representació legal de les persones 
treballadores o dels sindicats quan a l’empresa no existeix orga-
nització sindical. 

La tasca és ingent: a partir del 8 de març, milers d’empreses arreu 
de Catalunya hauran de negociar i publicar el seu pla d’igualtat, 
i CCOO hem posat a disposició de la classe treballadora tot el 
nostre personal negociador. Res diferent del que fem cada dia 
negociant els convenis col·lectius, però amb un volum esfereïdor i 
amb els recursos de sempre.

Tot i així, CCOO abordem aquesta tasca amb il·lusió, com sempre 
ho fem, perquè la negociació és part del nostre ADN i perquè ens 
creiem la nostra lluita: la de l’organització autodeclarada feminis-
ta més gran d’aquest país. 

Ara bé, que ningú pensi que ens pot instrumentalitzar per cobrir 
l’expedient, signant un document per complir la llei, perquè s’equi-
voca de totes totes. Dels plans d’igualtat, n’esperem un bon diag-
nòstic, el compliment dels continguts mínims i unes mesures cor-
rectores, però també la participació de la plantilla, la comunicació 
necessària per a la sensibilització al seu personal i la voluntat d’or-
ganitzar i formar les plantilles per donar seguiment a allò acordat.  

I si no? Doncs ens trobaran. Som un sindicat, que ningú se n’oblidi. 
Ens trobaran com ens han trobat amb els riders, amb la defensa 
de les cambreres de pisos o al conflicte de les càrnies. Perquè ens 
creiem la lluita de classe per transformar la societat i millorar la 
vida de les persones. 

I amb il·lusió, responsabilitat i compromís com a sindicat de classe 
afrontem aquest 8-M, Dia Internacional de la Dona Treballadora. 
Perquè CCOO, sindicat feminista de dones i homes, tenim un pla 
per col·laborar amb l’assoliment de la igualtat real a la feina: un 
pla d’igualtat. 
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“Un dels obstacles per 
assolir la igualtat real i 
efectiva és la manca de 
corresponsabilitat entre 
dones i homes en el 
repartiment del treball 
de cura ”

ntrevistae

En aquesta entrevista parlem amb 
ella de l’evolució de la legislació en 
polítiques d’igualtat. A Espanya el punt 
de partida va ser des de molt més enrere 
que a la majoria dels països europeus, 
ja que, als anys seixanta i fins a mitjan 
anys setanta, Espanya va estar encara 
sotmesa a una dictadura clarament 
misògina i contrària als drets de les 
dones. No hi havia igualtat entre homes 
i dones, i ni tan sols perspectives que 
n’hi hagués. És evident que hem avançat 
molt, però…

Els drets de les dones, a escala normativa, 
han evolucionat considerablement en els 
darrers anys. Com valora aquesta evolució?
La Constitució espanyola del 1978 ja reco-
neixia el dret fonamental a la igualtat de 
tracte i a la no-discriminació per raó de sexe, 
però no existia una legislació infraconstitu-
cional que desplegués aquest dret per fer 
efectiva la igualtat real entre dones i homes 
a tots els àmbits, no només en les relacions 
entre les administracions públiques i la ciu-
tadania, sinó també en les relacions entre 
particulars i en tots els àmbits de la vida 
social, de manera transversal. 

Les dues lleis que van apuntalar el naixe-
ment, des del punt de vista legal, d’una 
autèntica política antidiscriminatòria a 
Espanya, i que van oferir una resposta glo-
bal a la desigualtat estructural que patim les 
dones a la societat, van ser la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de 
gènere, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, sense oblidar les lleis autonòmiques 
que han dissenyat ambiciosos programes de 
polítiques públiques en matèria d’igualtat 
efectiva entre dones i homes. 

Tot i que sempre hi ha marge de millora del 
marc normatiu, les darreres reformes sobre 
el permís per naixement de filla o fill, els 
plans d’igualtat, la igualtat retributiva entre 
dones i homes per a feines d’igual valor i la 
transparència retributiva poden suposar un 
avenç significatiu cap a la igualtat efectiva 
en l’àmbit de les relacions laborals. 

També cal destacar l’important paper que 
en tot aquest procés evolutiu ha tingut i 
té la jurisprudència constitucional i ordinà-
ria, cosa que possibilita una interpretació 
o aplicació de les normes amb perspectiva 
de gènere. 

Quins són els obstacles més grans per 
assolir la igualtat real i efectiva?
Al meu parer, el gran obstacle continua sent 
la manca de corresponsabilitat entre dones 
i homes en el repartiment del treball de cura 
i, alhora, la manca de centralitat política i 
econòmica d’aquest treball de cura. Però 
afegiria altres dos grans reptes de futur 
per assolir la igualtat real i efectiva: d’una 
banda, evitar la bretxa digital entre dones i 
homes en el mercat de treball, a fi de supe-
rar l’actual subrepresentació de les dones 
en els estudis i les ocupacions en matèria 
de ciència, tecnologia, enginyeria i mate-
màtiques (STEM); de l’altra banda, repensar 
les estratègies d’igualtat per millorar les 

condicions de treball i de vida de les dones 
que presten serveis en llocs de treball i ocu-
pacions feminitzats i altament feminitzats, 
amb escàs nivell de professionalització i 
reconeixement (terra enganxós).

I no vull deixar de subratllar un altre gran 
obstacle com és la violència masclista con-
tra les dones. 
.
Què demanaria a CCOO per poder continu-
ar avançant i consolidant drets?
A través de la negociació col·lectiva, princi-
palment, cal posar el focus en les activitats 
i ocupacions feminitzades i altament femi-
nitzades, amb manca de professionalització 
i reconeixement, amb nul·la o escassa tra-
jectòria professional, amb una elevada inci-
dència del temps parcial, amb salaris baixos 
i condicions de treball poc flexibles (temps 
de treball). Aquesta realitat no és minori-
tària, sinó que afecta una part significativa 
de l’ocupació femenina. Cal tenir present 
que bona part de l’ocupació femenina es 
concentra en poques ocupacions, sovint poc 
qualificades i amb escàs recorregut profes-
sional. I aquestes condicions de treball pre-
càries apareixen estretament lligades a la 
infravaloració dels treballs tradicionalment 
desenvolupats per les dones. 

I acabo amb la recomanació d’una lectura 
imprescindible, que és el treball de Pilar 
Carrasquer Oto i Mariana do Amaral Pinto, 
titulat El terra enganxós de les dones a la 
ciutat de Barcelona. 

Ana M. Rojas Pazo

És doctora en Dret i professora titular de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona. 
Investigadora i formadora experta en gènere femení.

Raquel Serrano Olivares
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Celeste Attias Ayarzaguena

i

Com estem tres anys després?
ELS PLANS D’IGUALTAT

Durant el mes de març del 2022, finalitza el període transitori de tres anys que va aprovar 
el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, sobre l’obligatorietat de tenir pla d’igualtat a totes 
les empreses de més de 50 persones treballadores. En aquest temps s’ha anat desenvo-
lupant normativa per dotar de contingut específic la norma: el Reial decret 901/2020 
detalla les matèries mínimes que s’han de negociar en els plans d’igualtat i el Reial decret 
902/2020 obliga a tenir un registre retributiu de tota la plantilla que treballa, incloent-hi 
els equips directius. Tota aquesta legislació ha donat un gir al marc de relacions laborals i 
ha posat al centre de les negociacions, al si de l’empresa, les mesures d’igualtat, la bretxa 
salarial, la corresponsabilitat o els protocols d’assetjament sexual o per raó de sexe, amb 
la legitimitat que allò que s’aprovi i es registri dintre del Pla d’igualtat es converteix en 
llei, de la mateixa manera que un conveni col·lectiu. CCOO està present a les comissions 
d’igualtat, negociant amb plena legitimitat, encara que no hi tingui representació sindical, 
com a sindicat més representatiu de Catalunya, ja que si no el pla d’igualtat no té validesa 
jurídica i no es pot registrar. 

En aquests moments CCOO forma part de les comissions d’igualtat d’uns 900 plans a 
diferents empreses. Segons les nostres dades, aquest 2022 s’haurien d’arribar a negociar 
uns 5.000 plans d’igualtat, en total, només a Catalunya, per tant podem assegurar que no 
totes les empreses estan complint el calendari que va establir el Reial decret llei 6/2019.

On trobem els principals impediments en les negociacions dels plans d’igualtat és, princi-
palment, a les empreses on no hi ha representació sindical. Els impediments són el fet de 
poder tenir accés a tota la informació i que aquesta sigui consensuada amb la part social o, 
encara més important, la dificultat per tenir una comunicació fluida amb les persones tre-
balladores a les quals estem representant; també ens trobem amb la manca de retorn de la 
informació durant la negociació o amb la falta de l’auditoria retributiva. Tot això entorpeix i 
allarga la signatura i, per tant, l’aplicació de les mesures que s’acordin.

Des de CCOO hem apostat sense dubtes per posar com a element estratègic en la nos-
tra acció sindical l’erradicació de qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes, 

els assetjaments sexuals i la protecció de 
les dones davant la violència de gènere en 
l’àmbit laboral. La nostra estructura i l’actiu 
sindical es formen diàriament en matèria 
de sensibilització i negociació en igualtat, 
ja que aquesta eina sindical ens ha de ser-
vir per canviar l’estructura de les relacions 
laborals, en les quals les dones patim la pre-
carietat, la parcialitat, la bretxa salarial, les 
dificultats en la promoció i desenvolupa-
ment professional, i la manca de mesures 
que afavoreixen la conciliació familiar i la 
personal, entre d’altres.

Malgrat això, encara estem lluny d’acon-
seguir la igualtat efectiva entre homes i 
dones. La pandèmia ha fet retrocedir molts 
avenços aconseguits i ha posat de manifest 
que les dones seguim suportant la respon-
sabilitat de les cures i fent treballs essen-
cials per a la societat, però que no tenen la 
valoració laboral que mereixen. 

Els plans d’igualtat són el projecte neces-
sari per aconseguir els objectius marcats 
per CCOO de Catalunya, i hem de seguir rei-
vindicant i exigint unes condicions laborals 
lliures de discriminació, assetjament i/o 
violència en l’àmbit laboral, i ho hem de fer 
estant presents en tots els àmbits de nego-
ciació i denunciant allà on no es compleixi la 
normativa durant tot el procés negociador i 
durant el seu seguiment i avaluació, i orga-
nitzant i formant les persones treballado-
res per aconseguir aquest canvi. 

Segons les 
nostres dades, 
aquest 2022 

s’haurien 
d’arribar a 

negociar uns 
5.000 

plans d’igualtat
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nformei
Cara i creu 

de la bretxa salarial
La disminució de la bretxa salarial de gène-
re durant els últims anys és una bona notícia 
i, en part, és atribuïble a l’augment del salari 
mínim interprofessional (SMI). Cal recordar, 
però, que la bretxa és un indicador relatiu 
dels salaris de les dones respecte dels sala-
ris dels homes, i, per tant, no proporciona 
per si mateix informació sobre les condi-
cions salarials objectives ni de les dones 
ni dels homes. De fet, la disminució de la 
bretxa salarial és compatible amb aspectes 
negatius com l’augment de les desigualtats 
salarials entre les treballadores, les baixa-
des salarials als estrats més vulnerables o 
l’augment del percentatge de treballadores 
que cobren salaris per sota de l’SMI.

Es fa necessari també reflexionar sobre un 
canvi de perspectiva en l’enfocament del 
mesurament i de l’anàlisi de la bretxa que ens 
ajudi a visibilitzar els objectius que cal assolir 
per erradicar-la i no només a quantificar allò 
que les dones deixen de cobrar per ser dones. 
En altres paraules, hem de passar del quant 
cobren de menys les dones —un 20,64 %, 
segons l’Enquesta anual d’estructura sala-
rial (EAES) del 2019— al quant haurien de 
cobrar més per posar fi a la bretxa (un 26 %), 
que no és ni de bon tros el mateix.

Com mesurem és tan important com què 
mesurem. Per aquest motiu, la perspectiva 
de gènere no pot limitar-se a la manera com 
interpretem les dades i ha de participar en 
la creació d’aquestes dades. Hi ha meca-
nismes metodològics a les principals fonts 
d’estadístiques salarials que exclouen col-
lectius feminitzats i amb pobres condicions 
salarials, com les treballadores de la llar i 
una part important de les persones treba-
lladores temporals (EAES) o aquelles que 
ho fan a temps parcial o amb ingressos per 
sota de l’SMI (mòdul salarial de fonts tribu-
tàries de l’AEAT). Tenint en compte tot això, 
és urgent ratificar el Conveni 189 de l’OIT i 
equiparar els drets de les treballadores de 
les cures als de la resta, així com incloure-les 
a les estadístiques, reformar la llei d’estran-
geria per garantir el treball legal, amb drets 
i condicions per a les persones migrants que 
tampoc surten a les estadístiques, i regular 
l’activitat a totes les empreses de platafor-
ma, cada cop més feminitzades.

La bretxa salarial de gènere és una realitat en 
totes les franges d’edat, però tendeix a eixam-
plar-se a mesura que avança la vida laboral i, 

en especial, coincidint amb el moment d’inici 
de la maternitat i la cura de fills i filles durant 
els seus primers anys de vida. Per aquest 
motiu, és necessari continuar desenvolupant 
els plans d’igualtat a les empreses, així com 
exigir el compliment dels registres salarials. 
És necessari també avançar en el reparti-
ment i l’equilibri de les tasques de cures fami-
liars, domèstiques i coeducatives.

Les darreres dades de fonts tributàries, del 
2020, mostren una progressiva disminució 
de la bretxa a partir dels 36 anys. Al mateix 
temps, però, entre el 2010 i el 2020 s’ha 
incrementat la bretxa entre les persones 
menors de 18 anys (del 19,4 % al 34,8 %) i 
entre el jovent de 18 a 25 anys (de l’11,5 % 
al 13,6 %), i s’ha estancat al grup d’entre 26 
i 35 anys (a l’11 %). Caldrà més perspectiva 
per analitzar en quina mesura això respon a 
l’impacte de la COVID i fins a quin punt les 
mesures previstes en la reforma laboral, com 
l’eliminació dels contractes per obra o servei 
i la substitució per contractes indefinits o 
la regulació dels nous contractes formatius, 
tenen un impacte positiu en la reducció de la 
bretxa entre els col·lectius joves.

Les dades tributàries també posen de mani-
fest l’existència d’una bretxa salarial de 
gènere menor entre els treballadors estran-
gers (20,7 %) respecte dels de nacionalitat 
espanyola (22,49 %), si bé aquest fet està 
relacionat amb una major extensió de la 
precarietat entre la població estrangera i no 
amb una millor situació de les treballadores 
estrangeres. Respecte de la bretxa salarial 
als diferents sectors d’activitat, les dades 
de l’AEAT identifiquen el sector de l’agricul-
tura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca 
com aquell amb una bretxa inferior (2,6 %), 
si bé això pot ser degut a una major extensió 
de la precarietat al sector, com passa entre 
els treballadors i treballadores estran-
gers. A l’altre extrem, i amb bretxes força 
superiors a la mitjana, destaquen el sector 
del comerç, les reparacions i el transport 
(28,39 %), i el de serveis a les empreses 
(27,35 %). Calen, doncs, polítiques actives 
per a l’orientació professional que facilitin 
l’accés de les dones a sectors laborals fins 
ara poc feminitzats i trencar, així, la segre-
gació horitzontal.

En la mesura en què els salaris determinen 
les prestacions socials (atur, incapacitat, 
jubilació…), la bretxa salarial es reprodueix 

també en l’estructura de les pensions. Entre 
els anys 2010 i 2020 hi ha hagut una dismi-
nució notable de la bretxa de gènere en el 
grup de 66 a 75 anys (del 40,21 % al 28,69 
%). Aquest fet s’explica pel fort augment de 
les pensions de les dones en la franja d’edat 
compresa entre els 66 i els 75 anys, fruit de 
la reducció de la bretxa salarial en els trams 
finals de la vida laboral. Entre les persones 
més grans de 75 anys, però, la bretxa ha 
augmentat des del 28,42 % fins al 30,05 %. 
Cal, doncs, exigir l’augment de les pensions 
mínimes com a mesura contra la feminitza-
ció de la pobresa entre les persones pensio-
nistes. Perquè l’objectiu ha de ser posar fi a 
totes les bretxes de gènere. 

Com estem tres anys després?

Irene Galí Magallón

HOME 
salari 

mitjà anual
a Catalunya 

al 2019

DONA 
salari 

mitjà anual
a Catalunya 

al 2019

28.965 € 22.988 €

Els salaris de 
les dones han 

d’augmentar un
26,00 %

per posar fi a
 la bretxa
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Impacte de la 
reforma laboral per a les 
dones treballadores

6

L’acord del diàleg social per a la reforma laboral, per primera vega-
da en dècades, recupera drets per a les persones treballadores. 
Particularment és un acord que vol reduir la precarietat laboral i que 
impacta més en les persones treballadores que més la pateixen, la 
majoria de les quals són les dones i els joves.

Les matèries que s’han abordat no són casuals, i dos dels temes 
centrals són les principals causes de la precarietat: la temporalitat 
i els baixos salaris. 

Les dones tenen una taxa de temporalitat més elevada que els 
homes (22,6 % davant del 17,7 %, a Catalunya) i pateixen també 
en major mesura l’encadenament de contractes. Amb l’acord de la 
reforma laboral el contracte de treball es presumeix concertat per 
temps indefinit, es limita la temporalitat i es delimiten les seves 
causes. I les empreses que ho incompleixin seran sancionades per 
cada treballador o treballadora amb contractació fraudulenta. 

Així mateix, té molta importància l’eliminació del contracte per obra 
i servei, que suposava fins a un 26,4 % dels contractes a les dones 
a Catalunya i que desapareix amb la reforma actual. Es tracta d’un 
contracte molt utilitzat en sectors amb gran presència femenina. 
Aquesta modalitat de contracte es podia allargar fins als quatre 
anys i ara, amb la nova modalitat de contracte per causes producti-
ves, es limita a un màxim de sis mesos.

L’altra gran precarietat que afecta més les dones són els baixos 
salaris, i és que a part de les causes derivades de la bretxa salarial 
hi ha les vinculades a la devaluació salarial de la reforma del PP del 
2012. 

Són moltes les dones afectades per convenis d’empresa que han 
vist empitjorar les condicions salarials a empreses multiserveis en 
sectors feminitzats, com les cambreres de pis. Amb l’entrada en 
vigor de la nova norma, això ja no podrà succeir perquè aquestes 
treballadores tindran l’aplicació del conveni sectorial de referència 
de l’activitat realitzada. Es modifica la prioritat del conveni secto-
rial perquè els convenis d’empresa no paguin per sota i es regula el 
conveni d’aplicació de les subcontractes.  

Altres acords importants tenen a veure amb els contractes forma-
tius, que redueixen la seva durada i garanteixen la veritable forma-
ció o pràctica professional. 

Així mateix, s’habilita a la normativa laboral l’experiència positiva 
dels ERTO COVID, amb l’anomenat mecanisme RED, que suposa 
una aposta per la flexibilitat interna negociada com a mecanisme 
per fer front a futures crisis econòmiques o a transformacions sec-
torials, que garanteixin el manteniment de l’ocupació, la formació 
i la requalificaicó de les persones treballadores i les prestacions 
necessàries en aquests períodes.

Es tracta d’una reforma de gran importància que modifica les bases 
de les relacions laborals a Espanya i a Catalunya, ja que aposta per 
l’ocupació de qualitat davant de les reformes de les últimes dèca-
des, que van fomentar la devaluació salarial i l’empitjorament de les 
condicions de vida de la classe treballadora.

Encara ens queda molta feina per fer per erradicar les bretxes i per 
dignificar les condicions de tants sectors feminitzats: continuar 
apujant els salaris, especialment el salari mínim, que té un impacte 
important en la bretxa salarial; ratificar el Conveni 189, tan relle-
vant per equiparar les condicions de les empleades de la llar; acon-
seguir més i millors polítiques públiques de cures; reconèixer totes 
les malalties professionals que afecten les dones, etc. 

Però cal valorar molt positivament aquesta reforma, perquè és 
clarament beneficiosa per a les dones i per al conjunt de la classe 
treballadora. 

Cristina Torre López

LES DONES
HI GUANYEM

Limitem la temporalitat
Eliminem el contracte 
per obra i servei
Tallem la precarietat 
en el sector públic
Limitem 
l’encadenament de 
contractes temporal
Equiparem drets en 
subcontractes
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Durant la darrera dècada, a l’Estat espanyol 
s’ha viscut una transformació radical quant 
al creixement de la força del moviment 
feminista i la difusió del seu discurs entre 
la societat espanyola i la catalana. Aquest 
canvi ha marcat un abans i un després en 
la manera com les noves generacions es 
relacionen davant la desigualtat de gènere, 
les violències masclistes i les conductes 
patriarcals.

Per això, és crucial valorar la lluita que 
milers de dones han portat a terme per la 
igualtat des de l’arribada de la democrà-
cia. No podem comprendre cap de les con-
questes assolides en els darrers anys sense 
elles, ja que han estat les mobilitzacions, 
les concentracions, els piquets i les vagues 
prèvies el que ha permès aquest creixement 
de la consciència feminista.

Venim de llargues lluites, que ens han cor-
roborat que allò personal és polític, com és 
el cas de la despenalització de l’avortament 
i l’adulteri o la sensibilització i la condemna 
de la violència de gènere. Actualment, les 
més joves podem tenir assumit que “no és 
no” o que “estimar no fa mal”, però sense 
la lluita de les generacions prèvies hauria 
estat impensable veure-ho com una actitud 
de sentit comú.

Tot i això, encara avui dia les demandes del 
moviment feminista no es troben tan allu-
nyades de les demandes anteriors. Ens tro-

bem defensant els nostres drets sexuals i 
reproductius cada vegada que són vulnerats 
a l’hora de decidir avortar o, com en el cas 
del darrer any, en què quaranta-tres dones 
han estat assassinades, víctimes de la vio-
lència masclista. La necessitat de l’educació 
sexual i de la coeducació a les aules conti-
nua sent necessària per combatre la desi-
gualtat des de la infància. Els rols de gènere 
i la pressió estètica continuen martiritzant 
dones de totes les edats perquè no poden 
arribar a uns estàndards impossibles de 
complir.

Al món del treball, s’han fet grans passos, 
amb l’existència de protocols per a la pre-
venció i l’abordatge de l’assetjament sexual 
i per raó de gènere, però resta encara un 
llarg camí per posar fi a la bretxa de gènere, 
el sostre de vidre i el terra enganxós. A la 
vellesa, la bretxa de gènere s’eixampla en un 
40 % per les pensions de viudetat i les difi-
cultats de conciliació prèvies. La pobresa 
té rostre de dona i és necessari que des del 
sindicalisme de classe continuem lluitant 
per combatre-la. 

Així, és també crucial entendre la impor-
tància de l’educació en valors en el des-
envolupament d’infants i joves i en l’erra-
dicació dels valors patriarcals en edats 
primerenques. Tot i això, no és suficient: 
en un món globalitzat i polaritzat com l’ac-
tual, l’impacte de les xarxes socials i els 
mitjans de comunicació en l’educació de Lucía Aliagas Picazo i Estrella Pineda Menor

les nostres societats és enorme. És, per 
tant, preocupant com gràcies a l’altaveu de 
plataformes com Twitter, Twitch i Reddit, 
la ultradreta està aconseguint que el seu 
discurs d’odi —misogin, racista i homò-
fob— tingui impacte entre nois cada cop 
més joves.

És un fet també que, avui dia, cada cop més 
ens trobem amb noies més joves conscien-
ciades sobre la desigualtat de gènere i pro-
clamades feministes. Alhora, però, també 
ens trobem amb nois més joves amb discur-
sos obertament misògins i antifeministes. 
La institucionalització de la ultradreta i la 
difusió de notícies enganyoses (fake news) 
són còmplices d’aquest fenomen: quan el 
sistema patriarcal s’ha vist qüestionat grà-
cies a la força mobilitzadora del feminisme, 
els sectors més reaccionaris s’han organit-
zat per fer-hi front.

D’aquesta manera, és avui més important 
que mai continuar organitzades en tots els 
àmbits de la nostra vida en la lluita per la 
igualtat. La globalització ha permès també 
el desenvolupament d’un moviment femi-
nista molt més divers i que té en compte 
les diferents realitats de les dones de tot el 
món. Així, amb una connexió internacional 
i intergeneracional, aquest 8 de Març con-
tinuarem sortint per reivindicar unes vides 
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Les polítiques públiques per la prevenció i 
abordatge de les violències masclistes

ui som,
 què femQ

EL 23 de novembre passat, la Secretaria de Dones de l’FSC de CCOO 
de Catalunya va organitzar la jornada Polítiques Públiques per a la 
Prevenció i l’Abordatge de les Violències Masclistes, per commemorar 
el 25-N. La jornada incloïa dos subtemes molt importants:

Per una banda, vam tractar dels serveis d’atenció, acompanyament i 
restitució a les víctimes. Per abordar-lo hi van intervenir: Laia Rosich 
Solé, directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes 
de la Conselleria d’Igualtats i Feminismes; Laura Pérez Castaño, tinen-
ta d’Alcaldia i regidora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, i Anna Choy Vilana, 
cap del Grup Regional d’Atenció a la Víctima dels Mossos a Barcelona.

Per una altra banda, vam tractar sobre l’anàlisi del sistema judicial. 
El tema va ser presentat per Lucía Ortiz Amaro, membre del grup de 
recerca Antígona; Mercè Claramunt Bielsa, presidenta de l’Associació 
de Dones Juristes, i Nyra Barreto Gutiérrez, membre del Gabinet Tècnic 
Jurídic de CCOO de Catalunya. 

La violència masclista s’expressa de diferents maneres (violència de 
la parella o exparella, violència vicària, assetjament sexual i per raó de 
sexe a la feina, agressions sexuals…), i al seu darrere hi ha una societat 
patriarcal basada en la manca de llibertat de les dones.

Anna M. Bonilla Sánchez

Contra les violències 
masclistes: prevenció, 
proactivitat, 
organització i acció!

Elena Olias Catalan

La XVI Escola de Dones de CCOO de Catalunya (la COVID ens va donar 
una treva) vam gaudir-la en format presencial. Amb el lema “Contra les 
violències masclistes: prevenció i acció!”, vam parlar sobre la coeduca-
ció com a solució de base per erradicar les violències masclistes. Unes 
ponents expertes en el tema ens van deixar bocabadades durant tota 
la jornada i, a més, a la taula d’experiències sindicals les nostres com-
panyes ens van explicar com als seus centres de treball, des de l’acció 
sindical, han acompanyat les dones víctimes de violència masclista i 
les han ajudat a empoderar-se. 

El 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones, va ser el primer gran acte després de la nostra autodeclaració 
de sindicat feminista. Teníem preparat un acte al carrer i encara que la 
pluja ens va fer canviar els plans a última hora, va ser espectacular veure 
totes les escales de la seu de CCOO a Barcelona plenes de dones empo-
derades i compromeses amb la lluita contra les violències masclistes.

XVI Escola de Dones i 25-N

FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

Juntes vam enderrocar el mur de les violències i el vam tenyir de lila. 
Juntes sempre som més fortes! 

Per prevenir i erradicar la violència masclista és molt necessària l’acció 
de les polítiques i les administracions públiques, a part de la implicació 
de la societat. I sobre això vam reflexionar i treure propostes en aques-
ta jornada, volent fer una mirada i una reflexió sobre què es fa, què s’ha 
aconseguit, què més es podria fer i deduir idees per millorar l’acció de 
les administracions publiques, fent una mirada des de la vessant de la 
prevenció i l’abordatge de les violències masclistes. A més de posar 
en relleu quines polítiques creiem que estan funcionant, quins són els 
reptes i quines són les estratègies que s’haurien de buscar per superar 
obstacles. 
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ui som,
 què femQ

XII Escola de Dones Neus Català 
“Dones i salut”
Amb una assistència de més de setanta persones, en aquesta edició de l’Escola de Dones 
Neus Català hem posat el focus en la invisibilització i la discriminació que patim les dones 
en temes de salut i les conseqüències nefastes que això comporta per a la nostra qualitat 
de vida.

A la primera part, la Dra. Carme Valls, política i metgessa especialitzada en endocrinologia 
i medicina amb perspectiva de gènere, va exposar que la ciència mèdica extrapola al sexe 
femení els remeis farmacèutics destinats al sexe masculí, ja que la majoria de fàrmacs 
estan provats amb ratolins mascles i no es té en compte que el cos de la femella, en les 
mateixes condicions, reacciona de manera diferent del cos del mascle, en tant que és dife-
rent biològicament parlant. Així mateix, va introduir la necessitat que els professionals 
sanitaris tinguin formació amb perspectiva de gènere. 

A la segona part, la taula d’experiències personals de delegades i les eines per 
combatre les violències masclistes van ser les protagonistes. Les delegades Marta 
Subirà, Eva Escabia i M. Dolores Tovar van exposar diferents experiències d’acció 
sindical en casos de violències. Raquel Marazita i Leli Trejo ens van explicar les seves 
experiències tràgiques relacionades amb violències tant en l’àmbit laboral com 
en el domèstic. Aquesta part va ser impactant, dura i molt emotiva per la càrrega 
emocional que comporta i per la generositat de les dones que han patit aquestes 
situacions, i han tingut la valentia d’exposar-les. Alhora, va resultar molt útil per 
proporcionar eines a la representació legal de les persones treballadores per poder 
abordar diferents casos de violència.

Que els 25-N es converteixin en un dia per celebrar la vida lliure de violències mas-
clistes a la feina i a tot arreu!. 

Isabel Zapata Álvarez 

Jornada contra les 
violències masclistes 
El passat 3 de desembre del 2021 va tenir lloc, a l’Espai Assemblea de CCOO 
de Catalunya, a Via Laietana, una jornada reivindicativa contra les violències 
masclistes. En la primera intervenció, Raquel Sánchez, psicòloga especialitzada 
en violències masclistes, ens va explicar tots els tipus de violències existents 
amb l’objectiu de poder identificar-les. A partir d’aquí, amb la segona intervenció, 
de caire sindical, amb Aurora Richarte, es va comentar com podem treballar, les 
delegades i els delegats, a les empreses, que és el nostre àmbit. Vam veure com 
negociar protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe, i també protocols de 
violència masclista. Per finalitzar, vam comptar amb Mentxu Gutiérrez, secre-
tària de Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya, que ens va donar una 
visió global de com intervenim, des de CCOO, en l’erradicació de les violències 
masclistes a Catalunya. Va ser una jornada molt bonica, tenyida de lila i amb 
molta participació. 

Aurora Richarte Giménez

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL 

FEDERACIÓ DE SERVEIS
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En el context general d’una economia pales-
tina controlada per la potència ocupant isra-
eliana i a la qual es nega la possibilitat de 
desenvolupar-se de manera independent, 
la participació de les dones palestines en el 
mercat laboral continua sent una de les més 
baixes del món. El 2020 es va reduir al 16 %, 
davant del 65 % de la dels homes,1  a causa 
dels efectes de la pandèmia de la COVID-19 
al món laboral i del treball addicional de cures 
no remunerat causat pels confinaments i l’es-
colarització en línia. D’acord amb la percepció 
social que el paper principal de les dones és 
la cura de les seves famílies, la resposta del 
Govern palestí a la nova situació creada per 
la pandèmia va ser exigir als ocupadors que 
prenguessin mesures per a les dones treballa-
dores amb fills petits, però no per als treballa-
dors homes. Amb això, les dones van registrar 
un absentisme laboral molt més gran que els 
homes el 2020, cosa que pot constituir un 
repte afegit per a les seves carreres i per al 
seu futur professional. La legislació laboral 
palestina no ofereix una protecció adequada 
contra la discriminació per raó de gènere, no 
aborda la violència i l’assetjament al món del 
treball i no dona suport als treballadors i tre-
balladores amb responsabilitats familiars. Per 
exemple, el permís de maternitat remunerat 
és de només deu setmanes i no hi ha permís 
de paternitat. I allò que és més important: la 
legislació laboral no s’aplica adequadament i, 
encara que les polítiques puguin semblar pro-
gressistes sobre el paper, fins ara han estat 
ineficaces per canviar la situació.

Les dones s’enfronten a moltes formes de 
discriminació en el mercat laboral palestí, 
cosa que provoca unes taxes d’atur extre-
madament altes, especialment entre les que 
tenen tretze anys d’educació o més, i entre les 
joves graduades. Les dones discapacitades 
s’enfronten a prejudicis addicionals a causa 
de la discapacitat, i només el 2 % és en el 
mercat laboral. Del camp de batalla del mercat 
laboral, les dones no en surten ben parades. En 

El mercat laboral palestí: 
un entorn hostil per a les dones 
i els seus sindicats

Article de Carine Metz, membre de “The Democracy and Workers’ Rights Center in Palestine 
(DWRC)”, organització no governamental que té com a objectiu construir una societat palestina 

basada en la igualtat, la democràcia, la pau, la vigència dels drets humans i la justícia social. 
La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya impulsa la cooperació sindical i transformadora 

a Palestina amb DWRC. 

el tercer trimestre del 2021, el 46,6 % de les dones participants a la població activa estaven 
aturades, davant del 22,4 % dels homes. A la Franja de Gaza, sota bloqueig, eren el 68,6 % les 
dones que estaven aturades.2 La segregació vertical i horitzontal del mercat laboral limita les 
opcions professionals de les dones, i això es veu reforçat per les seves eleccions educatives, ja 
que moltes es graduen en camps d’humanitats i educació, on les oportunitats de treball són més 
escasses. Encara que gairebé la meitat dels empleats del sector públic civil són dones, seguei-
xen sent minoria en els càrrecs més alts. En el sector privat les dones pioneres estan entrant en 
nous camps, com a conductores, enginyeres mecàniques o tècniques de telefonia mòbil i energia 
solar, però el canvi és lent.

Segons les estadístiques nacionals, el 27,8 % de les dones ocupades, davant del 17,4 % dels 
homes ocupats, estan afiliades a associacions professionals i sindicats.3 Això pot ser degut, en 
part, a la seva elevada representació en les professions —per exemple el sector sanitari— on 
l’afiliació a les associacions professionals és obligatòria. Alhora, les dones de les professions 
feminitzades fa més d’una dècada que s’organitzen, i aquest impuls d’organització continua 
encara que els sindicats de dones s’enfrontin a molts problemes per defensar els drets de les 
dones membres. Aquests sindicats representen les dones que treballen en escoles bressol, 
jardins d’infància, salons de bellesa, botigues de roba i en tasques de secretariat i administració. 
Les dones membres treballen majoritàriament en estructures molt petites i en feines informals 
i la seva millor oportunitat per aconseguir un canvi positiu és obtenir la modificació de la legisla-
ció laboral i avançar en la seva aplicació. 

1 OFICINA CENTRAL D’ESTADÍSTICA DE PALESTINA, 2021. Enquesta sobre la població activa palestina: informe anual, 2020. Ramallah–Palestina.
2 OFICINA CENTRAL D’ESTADÍSTICA DE PALESTINA, 2021. Enquesta de població activa: ronda juliol-setembre, 2021 (Q3/2021). 
3 Ibíd.

Activitat realitzada per DWRC per a la promoció de la justícia de 
gènere a Palestina

nternacionali
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Militància sindical femenina 
a Barcelona
La Fundació Cipriano García ha creat una pàgina 
web per difondre la col·lecció de fons orals que 
recopila els testimonis de dones treballadores del 
sector industrial i de serveis a Barcelona que van 
participar en l’oposició al règim franquista entre 
el 1939 i el 1978 a través del moviment sindical.
La col·lecció reuneix un total de setze entrevis-
tes a dones sindicalistes de CCOO de Barcelona, 
enregistrades en àudio, que han estat tractades 
des d’un punt de vista arxivístic per poder-les 
consultar.

Aquest projecte ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona.

https://www.ccoo.cat/biografies/

Aquest any, la Fundació Cipriano García convoca novament el Premi 
Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral.

Anualment, aquest premi reconeix persones, col·lectius o organitzacions 
socials que s’hagin distingit per les seves actuacions en el món laboral i 
sindical per erradicar o disminuir les discriminacions per raó de gènere, i 
reivindicar el valor del treball de les dones.

Porta el nom d’Aurora Gómez, destacada dirigent de CCOO de Catalunya, 
que va lluitar contra la dictadura i va dur a terme una important tasca 
a favor dels drets dels treballadors i treballadores, fent valer la seva 
militància feminista per lluitar contra les desigualtats envers les dones.

Podeu consultar les bases del premi a www.fciprianogarcia.ccoo.cat.

El termini de presentació de les candidatures és el 15 de setembre del 
2022, i ens les podeu fer arribar per correu electrònic a: fcg@ccoo.cat. 

Rosa Sans Amenós

Convocatòria 
del Premi 

Aurora Gómez 
2022
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CLARA ZETKIN
(Königshain-Wiederau, Alemanya, 1857 
– Arkhangelskoye, Rússia, 1933)

Qualssevol d’aquestes mesures ha de ser negociada i acordada amb 
la representació legal de les persones treballadores, d’acord amb 
l’obligació de totes les empreses de respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en l’àmbit laboral, establerta en la Llei orgànica per a 
la igualtat efectiva de dones i homes.

4. Registre salarial
Document en què consten, desagregats per sexes i per al conjunt 
de l’empresa i de les diferents categories o grups professionals, 
els valors mitjans i medianes dels salaris base, els complements 
salarials i les percepcions extrasalarials de tota la plantilla de l’em-
presa, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. Té com a objectiu 
garantir la transparència i detectar si existeix bretxa salarial a les 
retribucions. S’ha de realitzar anualment a totes les empreses.

5. Auditoria salarial
Anàlisi del sistema retributiu que s’ha d’incorporar a les empreses 
que fan un pla d’igualtat. Té per objecte comprovar, incorporant la 
valoració de llocs de treballs, si la retribució compleix, de manera 
transversal i completa, l’aplicació efectiva del principi d’igualtat 
entre dones i homes en matèria de retribució a través del refor-
çament de la transparència, i de corregir i prevenir, si escau, les 
problemàtiques detectades.  

Presentem cinc termes clau de l’àmbit de les dones, a proposta del Servei Lingüístic i la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI. Per 
a més termes, consulteu el recull terminològic Dones i món sindical, disponible a www.ccoo.cat/sl, apartat “Llengua i gènere”.  

Rosa Sans Amenós

Clara Zetkin va ingressar molt jove al Partit 
Socialdemòcrata alemany, quan enca-
ra estava prohibida la participació de les 
dones en política. La seva relació amb revo-
lucionaris russos va propiciar el seu matri-
moni amb un jove exiliat. Quan el 1881 
Bismarck va prohibir el PSD, Clara Zetkin 
es va exiliar i va passar una dècada a Suïssa 
i a París, on va conèixer nombrosos líders 
socialistes internacionals.

El 1889, després de participar en el con-
grés fundacional de la Segona Internacional 
Socialista, va tornar a Alemanya, on va 
editar la revista de dones socialistes La 
Igualtat (Die Gleichheit), que es va publicar 
entre el 1892 i 1917. 

Zetkin va lluitar per la igualtat salarial, pel 
dret de vot i per l’organització de les treba-
lladores. Per a ella hi ha una relació estreta 
entre la qüestió femenina i la qüestió social. 
El 1907 va liderar la Primera Conferència 
Internacional de Dones Socialistes, en la 
qual van participar 58 delegades de 15 paï-

sos. A la Segona Conferència Internacional 
de Dones Socialistes, que va tenir lloc a 
Copenhaguen l’agost del 1910, Zetkin va 
proposar establir un dia internacional de les 
dones, que va ser aprovat per més de 100 
delegades de 17 països. En aquesta confe-
rència també es va debatre sobre els drets 
laborals, l’educació i la lluita contra la guerra, 
que era cada cop més propera.

Gran amiga de Rosa Luxemburg, Zetkin 
va organitzar la Primera Conferència 
Internacional de Dones contra la Primera 
Guerra Mundial (1915), va ser cofundadora 
de la Lliga Espartaquista el 1916 i es va 
unir al nou Partit Comunista d’Alemanya el 
1919. Entre el 1922 i el 1933 va ser dipu-
tada al Reichstag. El 1932, amb els nazis ja 
al poder, i als 75 anys, va presidir l’obertura 
de sessions del Parlament alemany amb un 
discurs contra el capitalisme i contra el fei-
xisme, cridant a formar un front únic de tota 
la classe treballadora, les dones i els joves. 
Va morir a Moscou l’any següent.

Periodista, mestra, mare i revolucionària, 
va convertir-se en una gran figura del movi-
ment de dones socialistes, a qui devem la 
celebració del 8 de Març. 

“El Dia de la Dona ha de tenir un 
caràcter internacional i ha de ser 
preparat curosament.” 
Segona Conferència Internacional 
de Dones Socialistes
(Clara Zetkin)

1. Comissió negociadora del pla d’igualtat
Comissió paritària integrada per la direcció de l’empresa i la repre-
sentació sindical que es crea a fi de negociar i acordar el diagnòstic 
i les mesures d’actuació, la seva implementació i qui i com realitzarà 
el seguiment i l’avaluació d’aquestes. 

2. Pla d’igualtat
Conjunt ordenat de mesures —adoptades després de realitzar un 
diagnòstic de situació— que tenen com a objectiu assolir a l’em-
presa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i 
eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen 
els objectius concrets d’igualtat a assolir, i les estratègies i les pràc-
tiques que cal adoptar per a la seva consecució. Així mateix, esta-
bleixen un sistema eficaç de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. És obligatori a les empreses de més de cinquanta persones 
treballadores.

3. Mesura d’igualtat a l’empresa
Mesura dirigida a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 
entre dones i homes i que afecta els aspectes següents: accés 
a l’ocupació, categories i classificació professionals, promoció, 
retribucions, jornada de treball, formació, llenguatge no sexista, 
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, i salut laboral. 

http://www.ccoo.cat/sl
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‘Bruixes, la gran mentida’

‘Romper el silencio’
De la Fundació Ana Bella

Ana M. Rojas Pazo i Mónica Penas Piñeiro

‘Lola’
Direcció: Laurent Micheli

El film relata la història d’una noia 
de divuit anys en procés de tràn-
sit, pendent d’una operació que 
econòmicament no pot perme-
tre’s. La mare, únic suport finan-
cer, mor i complint el darrer desig 
d’aquesta ha d’iniciar un viatge 
amb el pare, amb qui sempre ha 
estat en conflicte permanent. No 
es veuen des de fa dos anys, quan 
aquest la fa fora de casa anome-
nant-la travelo. 

Malgrat que l’antagonisme d’aquests dos personatges sembla 
irreversible, el viatge iniciat per dipositar les cendres de la mare 
els permetrà reconduir les relacions. 

Laurent Micheli, el director, ens demostra tots els conflictes 
durant les etapes del trànsit cap a la reassignació sexual i la 
implicació que té aquest trànsit en les relacions familiars més 
properes. Un viatge que, no exempt de problemes i conflictes, 
permetrà pare i filla, interpretats per Benoit Magimel i Mya 
Bollaers, conèixer-se i reconèixer-se. 

No és un film sobre l’homofòbia, tot i que parla dels prejudicis que 
segueixen imperant en la societat, sinó un relat que gira al voltant 
de la superació i la comprensió entre una noia trans i el seu pare. 

Mónica Penas Piñeiro i Ana M. Rojas Pazo

Quan reclamem mesures polítiques, 
educatives i econòmiques per erra-
dicar la violència des de la base, 
trencant estereotips originats per 
la construcció social que suposa 
el gènere per a les dones, és sen-
zill parlar des de la generalitat de 
les estadístiques. Les dades són 
necessàries per impulsar les nos-
tres reivindicacions, però Romper 
el silencio, de la Fundació Ana 
Bella, ens recorda que, darrere 
dels milers de feminicidis patits 
en aquest país, hi ha milers de 
vides de dones truncades, de 
famílies destrossades. 

El passat 19 de gener es va estrenar a TV3, al programa Sense fic-
ció, un documental realitzat per Televisió de Catalunya en coproduc-
ció amb Sàpiens. Hi intervenen, aportant coneixement i expertesa, 

Mentxu Gutiérrez

Documental de Televisió de Catalunya

l’historiador Pau Castell, la psicòloga Alba Alfageme i la jutgessa 
Lucía Avilés, entre d’altres, basant-se en textos històrics, com per 
exemple el judici de la Carabassera. La Jerònima Huguet va ser 
jutjada a la Seu d’Urgell al segle xvii. Es tracta d’un dels processos 
més ben documentats del període més virulent de les persecucions 
contra les dones: no eren bruixes, eren dones, i van morir perquè 
les seves vides no s’ajustaven a la norma. No era la Inquisició qui 
les jutjava sinó els mateixos tribunals locals, és a dir, veïnes i veïns. 
Entre el 1619 i el 1629 milers de dones van ser acusades de brui-
xeria, jutjades i executades. Podien ser dones pobres, soles, de 
caràcter fort, independents o amb vides poc convencionals...: fora 
de la norma. 
El documental aporta testimonis de dones actuals que demostren 
que les discriminacions que patim les dones actualment són l’he-
rència real d’aquella època. Amb un resultat sorprenent i aclaridor 
ens fa entendre el fil conductor entre el passat i el present: des de 
la crema de bruixes fins a la misogínia actual, es deixa patent que 
el relat a què ens tenen acostumades sobre les bruixes no era més 
que el càstig a la diferència i a la dissidència. 

El llibre és un crit de sororitat que, utilitzant el format de relat 
curt i gràcies a dones supervivents de la violència masclista, ens 
explica històries reals i quotidianes, sense filtres ni ornaments. 
Experiències que exemplifiquen molt, pel que expliquen i com ho 
expliquen, relats que fan aflorar la sensibilitat de la persona lectora 
pàgina rere pàgina. 

S’hi tracten situacions esfereïdores, però des de la perspectiva de 
dones que no volen ser víctimes, sinó supervivents, aquelles que 
després de patir el maltractament per part de la persona que l’havia 
d’estimar i respectar, han decidit transformar la seva experiència en 
una potent eina de sororitat per ajudar altres dones a sortir de la 
mateixa situació patida per elles. 

Amb gairebé 27.000 dones mentores, ubicades a 82 països, la 
Fundació Ana Bella ajuda moltes dones maltractades involucrant enti-
tats socials i polítiques, mitjans de comunicació i empreses, per actuar 
com a agents de canvi social en la lluita contra la violència masclista. 

Col·labora-hi tu també a: www.fundacionanabella.org.  
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‘Aunque tú no lo sepas’: 
homenatge a Almudena Grandes

Al consell de redacció totes hi estem d’acord: 
no pot sortir una treballadora sense que 
tinguem un record per a Almudena Grandes, 
que ens va deixar massa aviat.

Sentíem la necessitat d’expressar què signifi-
ca i per què és tan important per a nosaltres, 
les dones de CCOO, la vida i l’obra d’Almudena.

La seva vida era la literatura. Aquella jove 
madrilenya nascuda el 1960 va estudiar his-
tòria i va treballar per a editorials, abans de 
dedicar-se plenament a l’escriptura. El 1989 

va publicar Las edades de Lulú, que va ser 
Premi La Sonrisa Vertical. L’èxit que va tenir 
aquesta primera obra li va donar ales per 
escriure el que volia. La seva relació amb el 
poeta Luis García Montero, que arriba fins al 
final dels seus dies, fusiona vida, literatura i 
compromís.

El 1991 va publicar Te llamaré Viernes, una 
història d’amor entre dos personatges que 
tracten de sobreviure a la soledat a Madrid. 
El 1994 Malena es un nombre de tango la 
va consagrar definitivament. Van seguir 
aquesta novel·la Atlas de geografía humana, 
publicada el 1998, en què dona veu a quatre 
dones que arriben a la maduresa, Los aires 
difíciles (2002), Castillos de cartón (2004) i 
Estaciones de paso (2005).

Va ser El corazón helado, publicada el 2007, la 
novel·la que va suposar la seva trobada amb el 
que es convertirà en el tema central de la seva 
obra posterior: la memòria històrica.

Així van sorgir els seus “Episodios de una 
guerra interminable”, un projecte d’inspiració 
galdosiana que va portar Almudena a publicar 
cinc novel·les que van des de la postguerra 
fins al 1964, en què explica com ningú els 
foscos anys de la dictadura. Va enfonsar-se 
en la memòria de moltes persones, va reunir 
materials, centenars d’històries d’una societat 
escindida en dos bàndols, els vencedors i els 
vençuts, en una guerra que s’havia allargat fins 
a fer-se interminable. El cicle s’inicia amb Inés 
y la alegría (2010). Després vindrien quatre 
novel·les episodis més: El lector de Julio Verne Rosa Sans Amenós

(2012), Las tres bodas de Manolita (2014), 
Los pacientes del doctor García (2017) i La 
madre de Frankenstein (2020). 

Amb la pandèmia, a l’escriptora se li va creuar 
una altra història, com va passar abans amb 
Los besos en el pan (2015), que serà publica-
da pòstumament aquest any. Malauradament, 
el projecte abans esmentat ha quedat incon-
clús, ja que el que hauria de ser el sisè episo-
di, Mariano en el Bidasoa, probablement no 
veurà la llum. 

En tota la seva obra, les dones hi tenen un 
paper central, amb els seus sentiments, les 
seves pors i les seves inseguretats, però 
també amb les seves decisions, fortaleses, 
fermeses i els seus compromisos.

De fet, així era ella mateixa a la seva vida, 
una dona compromesa amb les causes que 
considerava justes, amb els drets de la classe 
treballadora i amb el sindicalisme de classe. 
Es va implicar donant suport a la vaga general, 
contra la reforma laboral del PP, en defensa 
dels drets de les dones i dels serveis públics, 
del món de la cultura, reivindicant el dret de 
vaga, donant suport als drets de les persones 
refugiades o manifestant-se contra la guerra. 

Per aquesta simbiosi, plena de compromís, 
entre la vida i l’obra d’Almudena Grandes és 
que, des de CCOO de Catalunya, el proper 
mes de maig, en el marc del Barcelona Poesia, 
volem fer un homenatge en què totes partici-
pem: Aunque tú no lo sepas. 

Almudena Grandes a la seu 
de CCOO de Catalunya, 
presentant El lector de Julio 
Verne, l’octubre del 2012
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Lluitem contra 
la desigualtat al 
món del treball
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Commemorem el Dia Internacional de les Dones Treballadores i és 
més necessari que mai visibilitzar els moviments i les organitzacions 
feministes, com la nostra, per lluitar de manera més decidida, com a 
societat, contra les discriminacions i les violències que patim cada dia.

Arribem a aquest 8-M, desitjant que es confirmi que som al final d’una 
pandèmia que ha aturat la nostra societat i que ha trasbalsat el món 
sencer. Una pandèmia que deixa moltes víctimes, moltes vides, molta 
pobresa i molta desigualtat, especialment entre nosaltres, les dones, 
que patim de manera més cruel i evident les situacions més precàries. 
Per això, CCOO hem estat des del minut zero d’aquesta pandèmia 
lluitant i donant cobertura a les persones treballadores, que han 
trobat al sindicat les certeses que no han existit en el mercat laboral. 
Per fer-ho possible hem obert el sindicat a les dones en situació de 
precarietat i, també, a les dones víctimes de la violència masclista, 
fent dels nostres espais sindicals llocs segurs.

Celebrem l’acord sobre la reforma laboral perquè valora el diàleg soci-
al i la negociació col·lectiva, recupera els drets arrabassats i millora, 
sense cap mena de dubte, la vida de milions de dones, les quals han 
estat les que més han patit la temporalitat, la parcialitat involuntària 
i la irregularitat. Les dones hem estat víctimes dels contractes tem-
porals en la majoria dels casos, concretament, en gairebé un 22,6 %, 
davant un 18 % dels homes. Això només és per posar algun exemple, 
perquè, entre altres temes, aquesta reforma limita l’encadenament 
de contractes eventuals i regula el conveni sectorial d’aplicació de les 
contractes i subcontractes, tan utilitzades en sectors com la neteja o 
les cambreres de pisos i les empreses multiserveis.

Però no només la reforma laboral acabada d’aprovar té ja efecte, 
sinó també el conjunt de mesures preses des del diàleg social, com 
els plans d’igualtat. De fet, la tendència de la bretxa de gènere és a la 
baixa —poc, només mig punt segons les últimes dades—, tot i que la 
desigualtat i la precarietat continuen tenint nom de dona. Som nosal-
tres les que desenvolupem tasques amb menys valor retributiu, i és 
per això que la pujada del salari mínim a 1.000 € és un factor clau en 
la correcció de la bretxa en un futur immediat.

El dia 7 de març s’ha esgotat el període transitori perquè totes les 
empreses de més de cinquanta persones treballadores hagin de 
negociar i registrar un pla d’igualtat. Són plans que intenten corregir 
la bretxa retributiva entre dones i homes als centres de treball i 
que són un element essencial en l’equitat retributiva i de condicions 
laborals. Són plans que aboquen els sindicats, legitimats democrà-
ticament als centres de treball mitjançant les eleccions sindicals, a 
destinar enormes recursos propis per donar cobertura legal a milions 
de persones treballadores i a contribuir a assolir l’objectiu de la igual-
tat real. Els plans d’igualtat suposen un element clau en la correcció 
de la bretxa retributiva al nostre país, però la implantació de la norma 
no està exempta de dificultats.

Per això, aquest 8-M, CCOO de Catalunya, com a sindicat feminista 
d’homes i dones, exigim:

• Més consciència social i compromís de les empreses i les patro-
nals respecte de la seva responsabilitat en matèria d’igualtat.

• El respecte i el reconeixement democràtic dels sindicats i de la 
representació legal de les persones treballadores, com a subjec-
tes legitimats en la negociació col·lectiva.

• La necessària sensibilització i visió de gènere de les persones 
negociadores als centres de treball, amb formació també del 
personal directiu i amb responsabilitat a l’empresa. 

• La responsabilitat d’anar més enllà de la norma legal, amb la 
participació de les plantilles i transparència envers aquestes, per 
desenvolupar la implantació i el seguiment del pla un cop signat. 
Parlem, per exemple, de l’establiment de mesures de correspon-
sabilitat sense impacte retributiu per afavorir la incorporació de 
dones a grups i a nivells professionals o a llocs de treball històri-
cament masculinitzats.

• La dotació de partides pressupostàries empresarials per a l’ela-
boració, el diagnòstic i la implementació dels plans.

• Recursos per a la Inspecció de Treball en matèria de vigilància 
del compliment de les empreses i les administracions en matèria 
d’igualtat, especialment en la detecció d’incompliments sobre 
l’obligatorietat de disposar de protocols d’assetjament (obliga-
toris a totes les empreses sense fer distincions en funció de la 
seva mida).

• La publicació de l’eina de valoració de llocs de treball amb pers-
pectiva de gènere del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 
Social per dotar-nos d’instruments que ens permetin valorar-los 
sense estereotips ni biaixos de gènere.

• La implicació de les administracions públiques en polítiques 
d’igualtat en matèria de contractacions, promocions i condici-
ons laborals, així com l’elaboració d’un protocol a Catalunya per 
regular el registre dels seus plans d’igualtat, dels quals estan 
exemptes segons la norma actual.

Per un 8-M sense estereotips ni discriminacions ni violències, ni en el 
món del treball ni enlloc!

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per la igualtat real!

A la Comissió Obrera Nacional de Catalunya #TenimUnPla

8-M, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES. MANIFEST DE CCOO DE CATALUNYA

PER LA IGUALTAT TENIM UN PLA


