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Cada dia, un
8 de Març
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La bretxa salarial entre homes i dones
se situa en el 23,4 %
Què és la bretxa salarial? Segons l’Organització
Internacional del Treball (OIT), la bretxa salarial de
gènere és l’indicador que avalua les desigualtats
de gènere en ingressos com el salari. En aquest
sentit, la bretxa salarial pot fer referència a la
diferència d’ingressos per hora, per setmana, per
mes o per any entre homes i dones.
Segons la Comissió Europea, la bretxa salarial
té en compte tres tipus de desavantatges als
quals s’enfronten les dones pel fet de ser-ho:
un salari per hora menor, menys hores de treball
remunerat i taxes d’ocupació inferiors.
Hi ha diferents factors que influeixen en la
magnitud de la bretxa salarial. En primer lloc,
la segregació horitzontal del mercat de treball,
que vol dir treballar en sectors i ocupacions
feminitzats i pitjor pagades. En segon lloc, la
segregació vertical, que és la dificultat per
progressar professionalment dins l’empresa. En
tercer lloc, una major incidència de les formes de

precarietat en les dones, com el treball a temps
parcial, la temporalitat, les rotacions i el treball
no remunerat. I, finalment, el fet de suportar
més pes de les tasques de cura, que comporten
reduccions de jornada, permisos, etc.
Dades contundents
Segons l’Enquesta d’estructura salarial del 2016,
la bretxa salarial de gènere anual a Catalunya va
baixar mig punt respecte de l’any 2015 i es va
situar en un 23,4 %, el 2016. Això es deu al major
augment dels salaris mitjans anuals de les dones
respecte dels homes, però aquesta tendència
és del tot insuficient, ja que amb aquest ritme
trigarem 45 anys a tancar la bretxa salarial.
Si ens centrem en el salari per hora, aquí la bretxa
salarial de gènere ha augmentat negativament
per a les dones fins al 16 %. I si ens fixem en la
nacionalitat, la discriminació salarial que pateixen
les dones nascudes fora d’Espanya és doble: pel

El divendres de la setmana vinent torna a
ser una d’aquelles dates assenyalades amb
lletra gruixuda en el calendari de CCOO.
Torna a ser 8 de Març, Dia Internacional de
les Dones, i, enguany, com va passar l’any
passat, ha de ser una jornada de gran mobilització social i laboral, una mobilització
de dones, però també d’homes. Amb això,
la gent de CCOO hi està plenament implicada. El lema del nostre sindicat és molt clar,
“Prou bretxes, violències i desigualtats”,
i el nostre objectiu, també: tornar a omplir
els carrers amb les nostres reivindicacions
i, sobretot, que aquestes ressonin amb força als centres de treball. Aquesta és una de
les grans contribucions del nostre sindicat a
la lluita feminista: lluitar i treballar cada dia
pels drets socials i laborals, i per la igualtat
efectiva entre homes i dones a les empreses,
allà on totes i tots ens guanyem la vida. Hem
d’exigir ben alt l’eliminació de tot tipus de
bretxa, l’eliminació de tot tipus de violència,
l’eliminació de tot tipus de desigualtat. Perquè cada dia ha de ser 8 de Març.

fet de ser dona i pel fet de ser estrangera. Si
comparem els salaris d’aquestes dones amb
els dels homes espanyols la diferència salarial
arriba fins al 49,4 %.
De bretxa salarial entre homes i dones, n’hi
ha a totes les edats, però és superior a partir
dels 45 anys. Curiosament la bretxa es redueix
4 punts entre els joves, però això es deu a
l’empitjorament de la situació salarial dels
homes i no a la millora dels salaris de les dones.
Per tipus d’ocupació, el grup d’ocupacions
elementals, en el qual el 58 % de les persones
que hi treballen són dones, té una bretxa salarial

www.ccoo.cat
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Mobilització a les escoles bressol
privades i municipals

La Federació d’Educació de CCOO ha iniciat una campanya de mobilitzacions davant
l’actitud immobilista de les patronals del sector de les escoles bressol i la falta de resposta
a les propostes plantejades per treballadors i
treballadores. També ha instat les famílies a
sumar-s’hi en defensa de la dignificació del
treball d’aquest col·lectiu. La primera concentració va tenir lloc el passat dissabte, 23 de
febrer, davant la patronal Foment del Treball.
Després d’anys de retallades de drets, congelacions salarials i pèrdues de poder adquisitiu, i de gairebé 2 anys negociant el conveni col·lectiu del sector sense pràcticament
avanços, les organitzacions patronals haurien
d’iniciar un procés negociador real que abordi
les necessitats de les milers de persones que
treballen en el sector i que permeti dignificar
les seves retribucions i condicions de treball.

del 32,6 %. Ara bé, és a les ocupacions mitjanes
on la bretxa ha augmentat 1 punt a causa d’una
baixada dels salaris mitjans anuals de les dones
i a una pujada dels salaris dels homes. Per tipus
de jornada hi ha una pujada considerable en la
bretxa salarial anual a jornada parcial, que passa
d’un 7 % a un 12 %, sobretot per un increment
dels salaris bruts anuals dels homes i a una
baixada dels de les dones. Finalment, també cal
assenyalar la tendència negativa de creixement de
la bretxa salarial per hora en el cas dels contractes
temporals, en els darrers anys.

Incompliments en el pagament dels
salaris a Autocares Ravigo

CCOO va donar suport a les aturades parcials
indefinides de 2 hores per torn que van tenir lloc a principis de la setmana passada a
l’empresa Autocares Ravigo, SL, que majoritàriament presta el servei de transport escolar
d’educació especial per a consells comarcals i
ajuntaments de tot Catalunya. Els treballadors
i les treballadores denuncien que pateixen
molts mesos d’endarreriments en el pagament els salaris, tot i haver assolit un acord
davant el Tribunal Laboral de Catalunya, que
l’empresa va incomplir al mes següent de signar-lo. Davant d’aquesta situació insostenible,
la plantilla alerta l’empresa que si no s’abonen
en el període d’un mes les nòmines endarrerides convocarà vaga general indefinida.

Recomanacions de CCOO
Totes aquestes dades demostren la situació en la
qual es troben les dones en el mercat de treball
i les discriminacions que els afecten en la seva
vida quotidiana.
CCOO es reafirma en el fet que, per aconseguir
erradicar la persistent bretxa salarial, és necessari
portar a terme un seguit de recomanacions:
a Aplicar l’Acord interprofessional de Catalunya en

matèria d’igualtat i bretxa salarial.

a Generalitzar el salari mínim de conveni de 14.000

€.

a Introduir en els convenis col·lectius sistemes

d’identificació de la bretxa salarial a les empreses i
l’elaboració d’un pla d’acció per eliminar-la, allà on
no hi hagi pla d’igualtat.
g Definició de tots els conceptes retributius.
g Identificació dels conceptes retributius per a cadascun dels llocs de treball per evitar que hi hagi
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
g Garantia que els llocs de treball feminitzats no
estiguin infravalorats.
g Valoració de llocs de treball amb perspectiva de
gènere.
g Creació d’una comissió paritària d’igualtat que
faci el seguiment de tots aquests aspectes, a més
dels inclosos en els plans d’igualtat.
a Promoure mesures de transparència salarial, com
per exemple obligar les empreses a publicar les seves retribucions (Islàndia) i/o a informar les dones
dels salaris dels seus companys de feina (Alemanya).
a Impulsar una llei d’igualtat salarial.
a Impulsar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites
i mitjanes a negociar i a elaborar mesures i plans
d’igualtat.
a Dotar la Inspecció de Treball de personal format
i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici
per detectar i identificar discriminacions laborals,
sobretot en professions feminitzades.
a Assegurar que els pressupostos de l’Estat i de la
Generalitat garanteixin els serveis públics d’atenció
social i dependència.
a Recollir l’obligatorietat del permís de paternitat que
recull la Llei 3/2007, i lluitar per la seva ampliació
fins que sigui igual que el de maternitat.

SERVEI DE GESTORIA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
Ets un treballador o treballadora que cotitza com a autònom i estàs afiliat a CCOO?
Ara t’oferim un nou servei que s’encarregarà de tota la gestió que un treballador o treballadora autònom
necessita, inclosa la comptabilitat i els impostos, a més d’atenció personal a la seu de CCOO amb cita prèvia.
El nou servei té un preu molt ajustat, 36 euros al mes o 108 euros al trimestre, i és ofert pel gestor
professional Xavier Jaldón.
Per a més informació, truca al telèfon 682 54 56 71

3
Núm. 316 - dijous, 28 de febrer de de 2019

CCOO organitza una acció de
sensibilització en el marc del Mobile
World Congress per evitar la cosificació
de la dona en les ofertes laborals
En el marc de l’inici del Mobile World
Congress, CCOO de Catalunya va
organitzar una acció informativa de
sensibilització davant l’oferta de llocs
de treball, especialment per a dones,
que exigeixin unes característiques
físiques determinades que no siguin
necessàries per poder desenvolupar
la tasca concreta que aquestes han
d’executar, al·legant com una necessitat
un estereotip de gènere, absolutament discriminatori i que atempta
contra l’esperit de molta i diversa normativa legal.
L’objectiu d’aquesta acció, que forma part de la campanya de CCOO
“Cos sí, cosa no”, va ser conscienciar i sensibilitzar empreses,
clients, proveïdors, treballadors i treballadores, i societat en general
del que signifiquen i del que comporten aquestes pràctiques abusives
i discriminatòries, per tal d’erradicar-les. I és que conscienciar és el
primer pas per aconseguir-ho. CCOO alerta que en cas de negativa
cal denunciar-ho a l’autoritat competent.
Sense perdre llocs de treball
CCOO puntualitza que no està en contra dels llocs de treball d’hostessa, cambrera, dependenta,
etc., però sí que s’oposa a les pràctiques degradants, vexatòries i discriminatòries executades,
majoritàriament, contra les dones sota els cànons i els estereotips masclistes. CCOO considera
que aquestes feines no han de ser eliminades, sinó que simplement se n’han de modificar els
requisits.
Aquesta acció va tenir lloc en unes carpes situades davant de l’entrada principal de Fira Barcelona
– Gran Via, on s’ha celebrat el MWC.

Acord a Gallina Blanca que posa fi a
la vaga indefinida
Els treballadors i treballadores de Gallina Blanca van ratificar en assemblea l’acord aconseguit
amb la direcció de l’empresa, en el marc del conflicte que s’ha produït durant les últimes setmanes
i que havia portat la plantilla a una vaga indefinida des del passat 19 de febrer a Sant Joan Despí.
L’acord estableix jubilacions agrupades entre els 58 i els 61 anys garantint el 90 % i el 100 %
del salari net respectivament, 2 persones recol·locades al centre de l’Hospitalet i 8 persones a la
planta de Rubí, en trànsit fins a la prejubilació als 58 anys, així com indemnitzacions de 60 dies
per any treballat amb el límit de 42 mensualitats, més un increment lineal de 1.000 euros per any
d’antiguitat, i la possibilitat alternativa de mantenir l’ocupació a Ballobar (Osca), mantenint les
mateixes condicions laborals que tenen en l’actualitat.
CCOO d’Indústria agraeix i valora l’esforç i el suport de la plantilla, així com les mostres de
solidaritat i suport rebudes per part d’organitzacions socials, veïnals i polítiques.

Un acord evita la
vaga del servei de
neteja de l’aeroport
de Barcelona durant
el Mobile
Les treballadores i treballadors de l’empresa
Valoriza Facilities, SAU (Grup SACYR), encarregada
de la neteja a l’aeroport de Barcelona - el Prat,
van desconvocar la vaga prevista durant la
celebració a la ciutat de Barcelona del Mobile
World Congress (MWC) 2019. Després de diverses
reunions, el 20 de febrer es va arribar a un acord
a les dependències del Departament de Treball
entre direcció i representants dels treballadors.
L’acord suposa l’ampliació de les jornades de 32
contractes de 35 hores a 40 hores i la conversió
de 8 contractes de 8 hores a 40 hores. D’aquesta
manera, es compleixen els acords en matèria de
contractació indefinida i cobertura de vacants.
El comitè d’empresa i la plantilla han aconseguit
garantir l’ocupació estable i de qualitat i el
compliment dels acords de centre per al conjunt
de treballadores i treballadors mitjançant una
actuació exemplar i contundent.

Vaga al Metro durant
el MWC
El Comitè d’Empresa de Metro de Barcelona
ha convocat vaga de 2 hores per torn, 6 hores
per jornada, els dies 25, 26, 27 i 28, coincidint
amb el Mobile World Congress. Segons els
membres del comitè, les principals demandes
dels treballadors i treballadores no han estat
acceptades per la direcció de l’empresa.
Aquestes són: la disconformitat de la plantilla
respecte de les mesures preventives i de
seguiment de les persones afectades per
l’aparició de productes amb amiant en alguns
trens i instal·lacions de Metro, el malestar
pels efectes de la implantació a les estacions
de portes amb obertura automàtica, l’oposició
als darrers acomiadaments improcedents que
s’han donat a l’empresa i la disconformitat
amb la borsa de treball prevista per a l’estiu
i les condicions que s’han de complir en
aquest cas.
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Multitudinària assemblea de delegats
i delegades de CCOO del Barcelonès

El Casino de l’Aliança del Poblenou es va omplir de
gom a gom amb delegats i delegades de CCOO del
Barcelonès per participar en una de les assemblees
territorials que estan tenint lloc durant aquestes
setmanes. L’assemblea s’ha emmarcat en el
procés de mobilització davant les organitzacions
empresarials i el Govern per al compliment dels
acords en matèria salarial en el diàleg social, la
modificació de la reforma laboral i la millora del
sistema públic de pensions.
Aquesta era la sisena assemblea i va comptar
amb les intervencions de Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya; Ada Colau, alcaldessa
de Barcelona; Carmen Juares, coordinadora de

l’Associació de Mujeres Migrantes Diversas, i Raquel
de Haro, coordinadora de CCOO del Barcelonès,
entre altres delegats i delegades del sindicat.
L’assemblea va ser molt dinàmica i va acollir
un bon grapat de vídeos i accions culturals per
acompanyar les diferents intervencions. Al final hi
va haver una sorpresa: l’actuació del cor de CCOO
de Catalunya, Roig Encès, que va interpretar La
Internacional i Els segadors.
Durant aquest dies també han tingut lloc
assemblees a Tarragona, Vilafranca del Penedès
i Vilanova i la Geltrú. Només en resta una per
celebrar, a Lleida, que es farà el proper 5 de març,
a partir de les 10 hores, al local del sindicat.

Tret de sortida al sistema de formació i
qualificació professional de Catalunya

CCOO convoca
la 10a edició del
Premi Aurora
Gómez, a la lluita
feminista en
l’àmbit laboral
La Fundació Cipriano García de CCOO de
Catalunya ha convocat la 10a edició del
Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista
en l’àmbit laboral 2019. El premi es
concedeix a persones, col·lectius, entitats
o organitzacions socials que s’han distingit
per les seves actuacions en el món laboral
i sindical, destinades a erradicar les
discriminacions per raó de gènere que es
donen en aquests àmbits i,
al mateix temps, per
atorgar valor al treball
de les dones.
El termini de
presentació de
candidatures acaba
el 15 de setembre
del 2019. Podeu
fer arribar la vostra
candidatura a
fcg@ccoo.cat.
Trobareu les bases
de la 10a edició
en aquest
enllaç

Acord a Nestlé
pel conveni
d’empresa

La Llei de formació i qualificació professional de Catalunya, aprovada el juny del 2015, definia un nou
sistema que havia d’integrar formació professional i formació per a l’ocupació, oferint als usuaris tots
els serveis inherents, des de la prospecció de necessitats formatives fins a l’acreditació de l’experiència
i de l’aprenentatge no formal, passant per l’orientació o per la mateixa formació. Gairebé quatre anys
després, i en presència del president de la Generalitat i dels consellers de Treball, Presidència i d’Empresa
i Coneixement, es constituïa divendres passat la Comissió Rectora d’aquest sistema. Es tracta d’un
important pas endavant que s’ha assolit en el marc d’una concertació que ha de garantir més i millor
formació per als treballadors i treballadores catalans, per tal que hi hagi més ocupació de qualitat i més
capacitat en un teixit productiu que s’haurà d’enfrontar a importants reptes en el futur immediat.

CCOO valora positivament el resultat del
preacord al qual es va arribar a finals de la
setmana passada pel conveni d’empresa a
Nestlé. L’acord, entre altres coses, garanteix
l’increment del 3% del salari els anys 2019,
2020, 2021 i 2022, una fita que millora en
matèria salarial el que estableix l’Acuerdo
por el Empleo y la Negociación Colectiva
(AENC) per a aquest any. Al mateix temps,
es mantenen les garanties socials, com en
el cas de la incapacitat transitòria, entre
d’altres. El preacord va ser ratificat ahir per
la plantilla.
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Un estudi de CCOO mostra com la població jove estrangera
pateix més atur i més concentració en feines molt precàries
CCOO de Catalunya ha presentat l’Informe 2018
sobre la situació laboral de la població estrangera
a Catalunya, dedicat especialment a la joventut
estrangera. L’informe ha estat elaborat pel Centre
d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) i el Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE).
Com a elements inicials de l’estudi cal destacar
que continua la recuperació de població
estrangera iniciada el 2016 així com l’augment
de població estrangera ocupada, que es va iniciar
el 2015. També es constata una reducció de la
població aturada estrangera, però la taxa d’atur
encara dobla la de la població de nacionalitat
espanyola. Així mateix, es veu com la temporalitat
i la jornada parcial són proporcionalment
superiors en la població estrangera, especialment
la jornada parcial voluntària.
Dades destacades
Si entrem en el detall de les dades de la
població estrangera entre els 15 i els 29 anys,
comprovem que el 2018 es va empadronar més
població estrangera que espanyola, més dones
que homes i, majoritàriament, d’Amèrica Llatina.
Una dada molt destacada és la que ens mostra
la taxa d’activitat de la població de 16 a 30
anys, en què veiem que la taxa d’activitat dels
homes estrangers és 4 punts per sobre de la dels
espanyols (el 67,2 % davant el 63,3 %), mentre
que la de les dones estrangeres és al voltant
de 6 punts per sota de la taxa d’activitat de les
espanyoles (56,4 % davant 62,1 %). També la taxa
d’ocupació és menor entre les dones estrangeres
respecte dels homes estrangers (37,4 % davant
el 49,6 %). Això fa baixar la taxa total d’ocupació
dels estrangers (43,3 %) respecte de la població
espanyola (51,6 %). La taxa d’atur també és molt
més elevada entre els joves estrangers (26,2 %
els homes, 33,7 % les dones) que entre els joves
espanyols (19,9 % els homes, 15,3 % les dones).
Per branques d’activitat, normalment les persones
immigrants ja se situen en uns sectors molt
concrets, però això encara s’accentua molt més
entre els joves estrangers de més de 30 anys, els
quals trobem, de manera molt generalitzada, a
l’hostaleria, el comerç, la indústria i el treball de
la llar (en aquest últim cas gairebé en exclusiva
per a les dones immigrants). I quan veiem les
dades de temporalitat i parcialitat en destaca una

que demostra que els joves immigrants tenen
una taxa de treball a temps parcial involuntari
molt més elevada que els joves espanyols (el
57,6 % davant el 46 %). Això té molt a veure amb
la necessitat de tenir ingressos i treballar a temps
complet, sobretot perquè els joves immigrants
tenen una taxa del 58,5 % d’estudis baixos per
un 34,4 % de joves espanyols que combinen de
manera més habitual feines parcials amb els
estudis.
Factors determinants
Diversos factors determinen aquestes dades.
D’una banda, la llei d’estrangeria comporta
importants dificultats per accedir a la regularitat,
ja que cal tenir un mínim de 3 anys de residència
a l’Estat espanyol i un contracte de treball d’1
any a jornada completa. De l’altra, per a les
renovacions, cal un mínim de cotització a la
Seguretat Social i mantenir una relació laboral,
i, a més, els procediments de reagrupament
dificulten la reunificació de la família i afecten la
inserció social i laboral dels joves.
Les percepcions i actituds socials també
determinen aquestes dades de l’informe. Existeix
una percepció social farcida d’esterotips i
prejudicis per part de la societat receptora que és
molt present en els comportaments i les decisions
que es prenen en l’orientació acadèmica i
professional i en la selecció, contractació i gestió
de personal. Són decisions que posen de manifest
conductes clarament discriminatòries en els
àmbits institucional, educatiu i empresarial.
A escala material, es constata que la situació de
les famílies estrangeres és pitjor que la de les
persones espanyoles, ja que pateixen més atur
o estan ocupades en feines més precàries i mal
pagades. A més, moltes persones estrangeres es
troben sense autorització administrativa, cosa
que comporta la seva segregació laboral, social
i d’habitatge.
Majoritàriament, el projecte migratori familiar
està orientat a l’obtenció ràpida de recursos:
necessitat directa del grup familiar i necessitats
de la família del país d’origen. Fins i tot, la
voluntat de determinats col·lectius de formar una
família els empeny a matrimonis molt ràpids i
primerencs en relació amb el jovent de la societat
receptora.

Conseqüències
Tots aquests factors comporten l’abandonament
precoç dels estudis i la incorporació al mercat de
treball per la necessitat de disposar de recursos
econòmics o per la voluntat de formar una
família. També provoquen poques opcions per al
desenvolupament professional i sobreexplotació
laboral en feines precàries de baixa qualificació
per la combinació de nivell d’estudis baix amb
l’efecte dels prejudicis socials i empresarials. A
més, es consolida l’oferta laboral segons l’origen
i es destinen a la població immigrada les feines
de neteja, manteniment, atenció a la gent gran
o hostaleria, amb condicions de precarietat molt
més accentuades. Cal destacar que l’accés a la
nacionalitat no esborra per si mateix els factors
que es troben en l’origen de les discriminacions i
de les dificultats per accedir al mercat de treball.
Propostes de CCOO
CCOO proposa flexibilitzar i agilitar els
procediments
d’estrangeria,
especialment
l’accés i el manteniment de la regularitat i el
reagrupament familiar. També cal combatre
els estereotips i els prejudicis en relació amb
les persones estrangeres, per la seva condició
de joves, però també pel que fa als aspectes
culturals i religiosos.
Cal promoure actuacions formatives i de
sensibilització per modificar la visió estereotipada
d’una part de l’empresariat en relació amb els
joves estrangers, que sol considerar que no tenen
experiència i que obvia el talent que representa la
seva incorporació.
Finalment, és necessari lluitar contra el
fracàs escolar amb una millora de la dotació
pressupostària adreçada a educació i també amb
un treball conjunt amb la comunitat educativa.
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CCOO alerta de l’empitjorament de la
sinistralitat laboral a Catalunya
Les dades publicades el passat 23 de febrer
pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat sobre els accidents
de treball a Catalunya no indiquen una
disminució global del nombre d’accidents l’any
2018 respecte del 2017. En aquest sentit, des
de CCOO volem destacar que la sinistralitat
laboral a Catalunya no disminueix, sinó que,
ben al contrari, ha anat augmentant, a causa
de la darrera reforma laboral, que ha empitjorat
les condicions laborals dels treballadors i les
treballadores.

Els accidents amb baixa l’any 2018 han estat
94.695, per 91.125 el 2017. Això suposa un
augment del 3,82 %, amb un creixement també
de l’índex d’incidència (nombre d’accidents per
cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat
Social) del 0,36 %. L’augment s’ha concentrat
en els accidents lleus i mortals. Els lleus van ser
94.124 el 2018 per 90.695 el 2017, i els mortals,
60 el 2018 per 54 el 2017.
Curiosament, els greus no paren de baixar de
manera sostinguda des del 2008, i es fa més

evident l’acció de les mútues d’accidents de
treball de catalogar molts accidents greus
com a lleus. És un subregistre de la gravetat
dels accidents que difumina l’exigència de
participació dels representants dels treballadors
i treballadores en la investigació de les causes
i les accions que s’escauen en la prevenció de
riscos laborals, sobretot a les empreses que no
fan “els deures” en prevenció. El subregistre
dels accidents greus, a més, implica que la
Inspecció de Treball fa impossible que s’activi la
investigació d’ofici.
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Els accidents in itinere pugen un 6 %
Les dades dels accidents in itinere són
preocupants perquè han pujat gairebé un 6 %
l’any 2018, i se situen en 19.653 accidents.
Es tracta d’una tendència del tot inacceptable,
ja que aquest percentatge és prop del doble
del corresponent a l’augment dels accidents
en jornada laboral amb baixa (3,82 %). Cal
constatar una reducció del nombre de persones
mortes en aquest tipus de desplaçaments, però,
alhora, assenyalem que 1 de cada 4 víctimes
mortals en accident de treball ho va ser in
itinere. CCOO també alerta del fort creixement
dels morts durant la jornada laboral relacionats
amb el trànsit, in missio, amb 13 víctimes
mortals respecte de les 6 de l’any 2017 (més
del doble). Un 25 % de la mortalitat en jornada
de treball té a veure amb accidents de trànsit.

Per tant, des de CCOO de Catalunya hem de
denunciar aquesta tendència negativa de
l’augment del nombre de persones mortes en
els desplaçaments relacionats amb l’activitat
laboral, tant in itinere com dins de la jornada.
Els accidents amb baixa, vistos des de la
perspectiva del territori, es distribueixen de
manera diferenciada. A Barcelona i Tarragona,

els lleus i els mortals han augmentat, seguint
la tendència de tot Catalunya: un 3,65 % els
lleus i un 36 % els mortals a Barcelona (68.155
accidents lleus el 2018 per 65.753 el 2017, i 34
de mortals el 2018 per 25 el 2017); a Tarragona
els lleus han estat 9.125 el 2018 per 8.914 el
2017, cosa que suposa un increment del 2,37
%, i 6 de mortals el 2018 per 4 el 2017, xifra
que suposa un increment del 50 %. En canvi,
a Girona augmenten els lleus (10.975 el 2018
per 10.343 el 2017) i els greus (75 el 2018 per
66 el 2017), i van morir 13 persones treballant
el 2018, igual que el 2017. A Lleida, on hi ha un
nombre menor de treballadors i treballadores,
augmenten tots: 5.869 accidents lleus el 2018
per 5.626 el 2017, 46 de greus el 2018 per 40 el
2017, i 17 persones van morir treballant el 2018
per 12 el 2017.

un augment també de l’índex d’incidència de
l’1,41 % el 2018 respecte del 2017.

Pel que fa a la distribució de la sinistralitat per
sexes, segueix sent molt notable la diferència
del nombre d’accidents entre sexes: els homes
accidentats van ser 66.125 el 2018 per 63.037
el 2017, i 28.570 les dones accidentades el
2018 per 28.244 el 2017. Percentualment,
els accidents dels homes representen al
voltant del 70 % del total, pel 30 % dels de les
dones. Aquestes xifres i percentatges, quan es
veuen des de la perspectiva de les malalties
professionals, gairebé s’inverteixen.

L’augment de la sinistralitat també té molt a veure
amb el deteriorament i el menysteniment de la
negociació col·lectiva amb els representants
dels treballadors i treballadores, amb l’actuació
de les mútues i les empreses en el subregistre
dels accidents del treball, amb la manca d’acció
preventiva respecte dels accidents de treball in
itinere i in missio, o amb la manca deliberada
de connexió de moltes malalties, que passen
per comunes quan haurien de ser catalogades
com a professionals per les condicions de treball
que pateixen molts col·lectius de treballadors i
treballadores que estan exposats a condicions
de treball nocives per a la salut (per exemple,
exposició a l’amiant, sobrecàrrega de treball i
horaris asocials, que afecten principalment el
col·lectiu de treballadores).

Finalment, en els accidents des del punt de
vista de la contractació segueix la preocupant
progressió geomètrica dels treballadors
eventuals respecte dels indefinits. L’any 2018
el nombre de treballadores i treballadors
accidentats amb contracte indefinit va ser de
59.955 per 58.437 el 2017, i els accidentats amb
contractes eventuals van ser 32.977 el 2018 per
31.076 el 2017. Això suposa que un 35 % de
les persones accidentades tenien un contracte
eventual el 2018 davant el 34 % el 2017, amb

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

Els accidents són evitables
Respecte dels accidents, CCOO considera
inacceptable l’augment en alguns apartats
o l’estabilització en d’altres de les xifres de
persones accidentades i mortes per treballar.
El discurs de la patronal, que té el vistiplau de
l’Administració, és que els accidents i els morts
són una conseqüència inevitable del treball o
la recuperació econòmica. El cert, però, és que
l’anàlisi de les xifres apunta a la precarietat
a la feina, per exemple, dels treballadors i
treballadores eventuals, precarietat que també
va lligada a la manca de preocupació i d’inversió
en una prevenció de qualitat per part de les
direccions de les empreses.

Des de CCOO diem que cal fer molt més per
millorar la prevenció en salut i les condicions
laborals, i ha de ser comptant amb la participació
dels treballadors i les treballadores i els seus
representants.
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8 DE MARÇ DE 2019 dia internacional de les dones

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES i desigualtats!
Els indicadors de desigualtats de les dones en el treball remunerat
continuen mostrant, tossudament, una realitat de discriminació per a
les dones. Aquesta realitat determina la bretxa al llarg de tota la vida
laboral fins a la pensió. La precarietat forma part de la vida quotidiana
de les dones, tant de les etiquetades com a “inactives” com de les “actives” i les pensionistes. A Catalunya, la bretxa salarial és del 23,4 %, i
del 38,8 % en el cas de les pensions. 1 de cada 4 dones té contracte a
temps parcial, majoritàriament no desitjat. 18.000 dones a Catalunya
manifestaven l’any passat haver patit assetjament sexual a la feina.
Tots els indicadors ens parlen de desigualtats i discriminació en el
món laboral.
Les violències contra les dones pel fet de ser-ho esdevenen la manifestació més dura, dolorosa i greu del sistema patriarcal. Formen part
de la vida quotidiana, social i laboral de les dones de totes les edats,
orígens, creences, condicions, opcions i classes. Es produeixen en el
conjunt de les relacions socials i suposen una greu vulneració dels
drets i de la llibertat.
L’any passat, a Catalunya, van haver-hi 12.977 denúncies per violència
masclista en l’àmbit de la parella i 7 dones van ser assassinades, de
les quals només 1 havia denunciat. Són la part visible d’una realitat
amagada, en què 1 de cada 4 dones a Catalunya afirma patir violència
masclista per part de la parella o exparella i en què gairebé 2.000
dones van cursar denúncies per delictes de violència sexual.
El Pacte d’estat contra la violència de gènere, resultat de les pressions
del moviment feminista, social i sindical, interpel·la tots els governs a
fer un pas endavant, però arrenca feble i amb molts entrebancs, deficiències i poca aportació pressupostària.
Perdura amb molta força la divisió sexual dels treballs, explicada
principalment per la no corresponsabilitat dels homes en la cura de
les persones. Cal revertir aquesta situació. Volem posar les persones
al centre de la vida i al centre de les polítiques. Per això, caldrà garantir
uns serveis públics de qualitat i universals, així com assegurar la participació d’homes i dones en la cura i la sostenibilitat de la vida.
Aquest 8 de Març ha de ser un esclat de mobilització a les empreses
i al conjunt de la societat per dir PROU a les bretxes, a les violències
masclistes i a les desigualtats que patim les dones. Ha de ser un esclat
multitudinari de denúncia, proposta, reivindicació i acció, tot recuperant i engrandint les respostes continuades i quotidianes que hem
tingut en els darrers mesos i l’experiència del 8 de Març de l’any passat.
Donem suport a la vaga de cures, de consum i estudiantil que convoca
el moviment feminista, i ens hi impliquem. Així mateix, CCOO, conjuntament amb la UGT, convoquem vaga i aturades laborals.
Amb l’impuls que CCOO estem fent per empoderar les dones al nostre
sindicat i amb la força aconseguida amb les vagues i les mobilitzacions
del 8 de Març passat, hem aconseguit introduir a l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) un apartat específic per contribuir a eliminar
les desigualtats, les discriminacions i la bretxa salarial de les dones en
el món laboral. A més, CCOO hem ampliat tant l’afiliació de les dones
com la participació de dones delegades.

ENS PLANTEM !
FEM FRONT DIA A DIA A LES BRETXES, LES VIOLÈNCIES
I LES DESIGUALTATS
RECLAMEM:
• Una ocupació estable i de qualitat. No a l’ús fraudulent
de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades.
• L’increment de les polítiques actives d’ocupació, la reversió de la reforma laboral, que ha precaritzat les condicions de treball, i un pla d’intervenció de la Inspecció de
Treball.
• El desenvolupament dels acords assolits en l’AIC, amb
increments salarials en tots els convenis i l’erradicació
de la bretxa salarial al llarg de tota la vida laboral de les
dones. Cap salari per sota dels 14.000 € a l’any.
• L’impuls dels plans i les mesures d’igualtat a totes les
empreses per eliminar totes les discriminacions per raó de
sexe i de gènere.
• La ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de
l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les
treballadores de la llar.
• Una llei d’igualtat salarial.
• Accions i polítiques per a l’erradicació de la violència
masclista. Són necessaris protocols per a la prevenció i
l’atenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a totes
les empreses així com accions de prevenció i de suport a
les dones que pateixen violència masclista.
• L’erradicació de la cosificació, perquè les dones siguem
tractades com a persones i no com a objectes per a l’ús
al servei dels homes i per a la incentivació del consum.
• Polítiques actives per a la racionalització dels temps
socials i laborals, i la corresponsabilitat dels treballs de
cura.
• L’augment del poder adquisitiu de les pensions.
• Uns pressupostos per garantir polítiques de benestar
(dependència, salut, educació i criança) de qualitat, equitatives i universals.

CCOO FAREM VAGA A TOTES LES EMPRESES
CCOO PARTICIPAREM A LES MANIFESTACIONS CONVOCADES PEL MOVIMENT
FEMINISTA A POBLES I CIUTATS DE TOT EL
TERRITORI
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Finestra al Parlament Europeu
Quines estratègies proposareu i defensareu per afermar la igualtat de gènere en el
marc de les polítiques de la UE?

Ernest Urtasun,

Santiago Fisas,

eurodiputat de Catalunya en Comú

eurodiputat del PPC

A la UE existeix encara un sentiment general
que hem avançat molt en termes d’igualtat
de gènere, que aquesta lluita està gairebé
assolida. De totes maneres, el mateix índex
d’igualtat de gènere del 2017 mostra que la
UE esta només a 66,2 sobre 100 d’assolir la
igualtat. A més, tant a escala europea com internacional cada cop són més freqüents discursos fonamentalistes i d’extrema dreta que
posen en dubte drets fonamentals com el
dret a l’avortament o a la llibertat d’orientació
sexual i principis tan bàsics com l’existència
de la violència masclista.
Necessitem, doncs, que la igualtat de gènere
se situï com una àrea prioritària de les polítiques europees i, per tant, reclamarem que la
Comissió Europea adopti de nou una estratègia d’igualtat de gènere amb objectius ambiciosos i indicadors clars. Un dels principals reptes de la legislatura següent serà aconseguir
que es desbloquegin les directives i propostes en matèria d’igualtat que estan aturades
pels estats membres al consell, com la directiva de quotes als consells d’administració o
la directiva horitzontal contra la discriminació,
o que es ratifiqui el Conveni d’Istanbul. Una
de les mesures centrals que voldrem llançar
el pròxim mandat serà la d’establir una directiva europea contra la violència masclista.
També seguirem treballant per fer efectiu el
compliment de l’obligació de les institucions
europees d’incorporar la transversalitat de gènere a totes les seves accions, a fi d’assegurar
que totes les polítiques de la UE promoguin
la igualtat de gènere i que no se n’aprovi cap
que hi vagi en contra.
Davant dels atacs masclistes de la ultradreta,
cal una agenda d’igualtat europea verdaderament ambiciosa.

En primer lloc, augmentar la participació de la
dona al mercat laboral i promocionar la seva
independència econòmica. Això significa procurar una distribució més equitativa del temps
dedicat a la família i a les tasques domèstiques, i millorar les possibilitats d’equilibrar les
responsabilitats familiars i professionals, a més
de promoure la iniciativa empresarial de les
dones i la igualtat entre sexes en el camp de
la investigació.
En segon lloc, reduir les disparitats entre sexes
que hi ha en les retribucions, els ingressos i les
pensions, per combatre, així, la pobresa entre
les dones.
Tercerament, promoure la igualtat entre dones i homes en la presa de decisions. Això
requereix donar suport a la Directiva per millorar l’equilibri de sexes entre administradors
no executius de les empreses cotitzades. A
més, cal recopilar i difondre dades sobre la
representació de dones i homes en llocs
importants de presa de decisions, en estreta col·laboració amb l’Institut Europeu de la
Igualtat de Gènere. També creiem convenient
realitzar un estudi sobre l’adopció de mesures
per millorar l’equilibri entre sexes en la presa
de decisions polítiques.
Darrerament, però no per això menys important, és essencial combatre la violència sexista així com protegir les víctimes i donar-los
suport, fer respectar el Conveni d’Istanbul i
aplicar la directiva sobre drets de les víctimes
i la legislació sobre les ordres de protecció europees, per garantir, així, l’accés a la protecció
i el suport a les persones exposades a la violència sexista. És obligat el compliment pels

estats membres de la directiva contra el tràfic
d’éssers humans i l’eliminació de la mutilació
genital femenina fent ús dels instruments
adequats per erradicar-la.
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Finestra al Parlament Europeu

Jordi Solé i Josep M. Terricabras, Ramon Tremosa,
eurodiputats d’ERC

eurodiputat del PDeCAT

Proposem incorporar la perspectiva de gènere a totes les mesures implementades per la
UE a través de l’elaboració d’un pla d’acció de
gènere que governi l’activitat del Parlament
Europeu (PE) donant un paper rellevant al
Comitè de Drets de les Dones i Igualtat de
Gènere i a l’Institut Europeu per la Igualtat de
Gènere. En relació amb les polítiques sectorials, prioritzem aquesta perspectiva a totes
les propostes del pilar europeu dels drets socials (PEDS) i a les relacions exteriors de la UE
amb tercers països.
En l’àmbit del PEDS, cal impulsar mesures que
redueixin la bretxa salarial i de les pensions a
tots els estats membres, i també posar fi a la
feminització de la pobresa i millorar la legislació que regula els permisos de maternitat, paternitat i criança. Les baixes han d’incloure els
autònoms, les baixes dels progenitors s’han
d’equiparar, no han de ser transferibles i cal
que siguin remunerades al 100 %.
Pel que fa als programes de finançament,
proposem crear un programa per a projectes
dedicats als drets i a l’apoderament de dones
i nenes a tercers països, l’increment de pressupost del programa Daphne, dedicat a la lluita
contra les violències masclistes, i el manteniment del programa “Dones al món rural” que
la CE proposa cancel•lar.
També volem emfasitzar la feminització de la
societat, per això és essencial incrementar la
presència de dones en la presa de decisions.
En aquest sentit, cal assegurar una comissió
paritària, reformar la llei electoral europea per
introduir llistes cremallera, i desencallar la directiva per millorar l’equilibri de sexes entre
administradors no executius de les empreses
cotitzades.

Ens hem compromès amb la igualtat de gènere en tots els àmbits econòmics i socials. Més
enllà de les polítiques específiques adreçades
a les dones, apostem per la incorporació de la
perspectiva de gènere de manera transversal
a totes les àrees de treball, és a dir, la transversalitat de gènere, des de la gestió pressupostària de les administracions públiques fins al
disseny de les polítiques públiques.
De la mateixa manera, la coeducació en tots
els àmbits per tal que la societat, en el seu
conjunt, però especialment les generacions
més joves, creixin i s’eduquin en igualtat, és
imprescindible per una igualtat de gènere
de qualitat i que no sigui només un anunci
vague.
Un exemple del nostre compromís és que
darrerament he estat ponent a l’ombra per
al grup liberal a la Comissió Parlamentària
d’Economia sobre la resolució Igualtat de
gènere i polítiques fiscals a la Unió Europea.
Aprovada el gener del 2019 a Estrasburg,
aquesta resolució reclama una major adaptació dels impostos de societats, de capital o de
patrimoni… per facilitar l’accés de les dones
al mercat laboral. També demana especificitats en l’impost sobre la renda de les persones
físiques i l’eliminació d’impostos sobre serveis
relacionats amb la cura de familiars i productes d’higiene femenina.
Nosaltres pensem que per afavorir una major
visibilitat de les dones en els diferents espais
de la societat, és indispensable treballar per
formar-les, apoderar-les i reconèixer-les, i, alhora, per garantir una representació paritària
de les dones en espais de representació i
decisió com els consells d’administració o
els òrgans de govern, tal com estableixen els
tractats europeus.
Per tot això, donem suport actiu a totes les
campanyes per la igualtat de gènere organit-

zades tant pel grup liberal com per les companyes eurodiputades d’altres grups polítics,
com per exemple “This is what a feminist
looks like”.

