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ESPECIAL 8-M, Dia de la dona

CCOO pinta de lila el 8 de Març
Sota el lema Som dones, som essencials, CCOO de Catalunya està celebrant aquest 8 de març marcat per la
pandèmia del coronavirus i les dificultats que la seva
presència comporta en les accions col•lectives. Arreu
de Catalunya, CCOO ha convocat accions sota la crida
Pintem els carrers de lila, tenint com a acció central la
que ha tingut lloc aquest matí a Barcelona. En principi
estava previst que la Via Laietana, davant de l’edifici del
sindicat, acollís l’acció, però la pluja ha fet activar el pla
B i finalment s’ha fet al carrer Argenteria en la zona del
pàrquing i també a la sala d’actes on han tingut lloc diverses accions culturals i la lectura del manifest. El lila
ha estat present en tot moment com símbol de les reivindicacions que continuaran aquesta tarda en la gran
concentració que està convocada a
Barcelona a partir de les 19 hores,
per un gran nombre de col·lectius
feministes. En els enllaços trobareu les fotos i el vídeo de l’activitat
d’avui. Visca el 8 de Març!

Mira la galeria de fotos i el vídeo
www.ccoo.cat
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CCOO de Catalunya presenta un informe amb el títol
“Treballs i crisi de la COVID-19: un impacte molt feminitzat”
L’impacte de la pandèmia en el mercat de
treball té nom de dona, i això es reflecteix
tant en les taxes d’ocupació i d’atur com
en els nivells de temporalitat, de treball a
temps parcial i, fins i tot, en el teletreball o
en les condicions de salut a la feina. Després d’un any de crisi pandèmica total —o
del que ja es coneix també com a sindèmia,
per la suma agregada de diverses crisis sanitàries i associades—, l’informe de CCOO
de Catalunya per al 8 de Març del 2021 havia de ser forçosament diferent de qualsevol altre dels que s’han fet prèviament. No
tenia sentit analitzar només les condicions
de vida i de treball de les dones en comparació genèrica amb la situació d’anys anteriors. Perquè les múltiples crisis derivades
de la pandèmia de la COVID-19 (sanitària,
social, econòmica…) suposen una inflexió
que cal veure amb deteniment. I tampoc
ens podíem quedar només amb l’anàlisi
freda de les xifres, perquè, després de la
intensitat emocional de tota mena amb
què hem viscut l’impacte de la COVID-19,
hem cregut que calia posar rostre humà a
l’informe, ni que fos amb els testimonis de
mitja dotzena de dones treballadores de diferents sectors.
Protagonisme de les dones en els treballs essencials
El protagonisme de les dones en el que
s’han anomenat treballs essencials, bé siguin del sector sanitari i de les cures en general, bé de la producció i dels serveis bàsics per al funcionament normal de la vida
quotidiana i del sistema econòmic, ens ha
dut a centrar l’informe del 8-M en les condicions de treball durant la COVID-19. Això
passa per analitzar les dades principals sobre el mercat de treball i en clau de gènere
extretes del buidatge de les enquestes trimestrals sobre població activa i de l’Institut
Nacional d’Estadística. A CCOO de Catalunya hem fet una anàlisi comparativa a partir
del segon trimestre del 2020, en plena pandèmia, i hem comparat minuciosament les
dades amb les del mateix període del 2019.

L’estudi aporta informacions,
TAXES DE TEMPORALITAT
evidències i conclusions importants sobre com el grau
d’ocupació, d’atur i de precarietat laboral han canviat, i
no sempre precisament cap
a millor, per a les dones de
casa nostra de resultes de
l’impacte de la COVID-19.
Així, la taxa d’atur de les dones durant el 2020 ha pujat
4 punts, mentre que la dels
homes s’ha incrementat només en un 2,88 de persones incapacitades o de gent gran, a
%. El quart trimestre del 2020 hi havia treba- banda d’altres obligacions familiars.
llant a Catalunya 66.700 dones menys que
en el mateix període del 2019.
Posant cara a les xifres
Però més enllà del rigor de les xifres, de
Més atur que els homes
la fredor dels percentatges i de l’impacte
En plena pandèmia, el final de la primera dels gràfics, que inclouen també consideonada, abans de l’estiu, va permetre consta- racions rellevants sobre salut laboral, hem
tar una lleugera recuperació de l’ocupació. volgut posar cara a tot plegat amb alguns
No obstant això, la comparació de les da- testimonis de vides de dones treballadodes entre el segon i el tercer trimestre del res. Són treballadores essencials i dones
2020 permet constatar que aquesta petita de diferents condició i experiències que,
sortida del sotrac econòmic va ser mascu- en tots els casos, han fet front i viuen les
lina, perquè els homes van recuperar 2,5 conseqüències de la crisi de la COVID-19
punts percentuals de la taxa d’ocupació (i des de primera línia i en primera persona:
van assolir el 71,1 %) per només un 1,3 % les en el món sanitari, en l’àmbit de les cures,
dones (que es van quedar al 62,7 %).
de la neteja, de l’educació, en el sector del
comerç, de l’hostaleria…
També en el cas del teletreball trobem diferències significatives en funció del gène- En definitiva, vides i treballs essencials
re. I és que si bé el teletreball ha estat una que s’escriuen amb nom de dona i que
mesura emprada tant per homes com per s’expliquen no en femení, sinó en femidones en situació de confinament, la pro- nista. I en clau d’acció sindical. Perquè de
porció de dones ha estat més elevada. Fins tot el que CCOO de Catalunya analitza en
i tot quan a l’estiu o en períodes de deses- l’informe d’aquest 8 de Març se n’extreuen
calada l’alternativa al treball presencial s’ha conclusions que un sindicat reivindicatiu i
vist reduïda, han estat les dones qui l’han de classe, compromès a defensar la igualtat
mantinguda en una proporció més elevada. d’oportunitats entre homes i dones i a treLa mateixa tendència s’observa amb la tem- ballar per eliminar qualsevol tipus de discriporalitat i la parcialitat: és superior la pro- minació per raó de gènere en l’àmbit laboral
porció de dones amb feines a temps parcial i social, ha de tenir sempre molt presents.
perquè, en situacions que s’han incrementat
amb la pandèmia, són elles qui opten més
per aquestes modalitats de treball a canvi de
renunciar a la jornada completa, perquè faciliten tenir cura d’infants o d’adults malalts,

L’informe sencer el
trobareu en aquest
enllaç
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CCOO organitza una jornada sota el títol
“Treballs essencials, dones essencials”

Amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional
de les Dones Treballadores, CCOO de Catalu-nya va organitzar una jornada amb el
títol “Treballs essencials, dones essencials”,
que va tenir lloc el passat divendres 5 de
març telemàticament.
La benvinguda i la presentació de la jornada van anar a càrrec de Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya, i
de Maribel Ayné, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.
L’acte va comptar amb la conferència “Repensant els treballs essencials. Parlem de
dones, precarietat i lluita”, que va oferir
Liliana Reyes, coordinadora de CCOO de
l’Hospitalet de Llobregat.

Un moment clau de la jornada va ser la
taula d’experiències de treballs essencials.
Alexis Coro, caixera al supermercat Condis;
Ana Domingo, auxiliar de geriatria a Sanitas; Ana M. Moreno, netejadora en un CAP
(empresa Ndavant); Fany Galeas, responsable de l’Àmbit de Treballadores de la Llar
de CCOO de Catalunya; Neus Rodés, TCAI
tècnica en cures d’auxiliar d’infermeria a
l’Hospital Universitari de Vic, i Mati Garcia,
auxiliar tècnic educatiu a la Fundació Catalònia, van explicar les seves vivències laborals i vitals en plena pandèmia als seus
espais de treball.
Va presentar i moderar l’acte Carmen Juares, responsable de Noves Realitats del Treball i Precarietat de CCOO de Catalunya. La
cloenda, la va fer Maribel Ayné.
Si no vau poder assistir a l’acte, teniu la possibilitat de veure’l en aquest enllaç

CONFERÈNCIA DEBAT
A CÀRREC DE LAURA NUÑO GÓMEZ

El dret de
les dones
a l’educació

Estratègies patriarcals contra la genealogia femenina

Es convoca la 12a
edició del Premi
Aurora Gómez
La Fundació Cipriano García convoca la
dotzena edició del Premi Aurora Gómez, a
la lluita feminista en l’àmbit laboral. El termini de presentació de candidatures és el
15 de setembre del 2021. 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 per erradicar o disminuir les
discriminacions per raons de gènere que
es donen en aquests àmbits i, al mateix
temps, per atorgar valor al treball de les
dones. Les bases de la 12a edició del premi les trobareu en aquest enllaç
Podeu fer arribar la vostra candidatura a:
fcg@ccoo.cat

Conferència “El dret de les dones
a l’educació”
Amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, CCOO de Catalunya ha organitzat la conferència “El dret de
les dones a l’educació. Estratègies patriarcals contra la genealogia
femenina”, que anirà a càrrec de Laura Nuño Gómez, politòloga,
investigadora i activista feminista.
La conferència i el debat posterior tindran lloc el dijous 18 de març
i s’emetran en format digital de 17 a 19 hores. T’hi pots inscriure en
aquest enllaç: https://ja.cat/conferencia-dreteducacio
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES

SOM DONES, SOM ESSENCIALS
Arribem al 8 de Març després d’un any de
pandèmia. Un any difícil per a tothom, i molt
difícil especialment per a les dones.
La crisi sanitària ha posat en evidència
l’essencialitat de les tasques de cura de les
persones i de sostenibilitat de la vida. Aquests
treballs, que no es poden fer a distància,
corresponen a professions molt feminitzades,
com les sanitàries, netejadores, personal de
geriatria, dependentes de supermercat,
treballadores de la llar i moltes altres. Unes
tasques que són molt exigents tant mentalment
com físicament.
Aquestes dones, dones essencials, les jornades
de les quals no finalitzen quan sona un rellotge
de canvi de torn, mereixen un reconeixement
més enllà de la complaença dels aplaudiments
històrics als balcons; mereixen millorar les
seves condicions laborals. El valor humà del
seu treball no es correspon de cap manera
amb el seu salari. Cal posar la mirada també en
les dones migrants que fan moltes d’aquestes
tasques. En una gran part no són reconegudes
ni com a ciutadanes ni com a treballadores,
estan pendents de processos de regularització
i treballen en negre, sense dret a prestacions ni
ajudes i, fins i tot, sense dret a vot.
Els treballs de cura no professionalitzats, els
treballs domèstics i els treballs de reproducció
s’han trobat, com sempre, descaradament
desemparats. No hi ha hagut cap ajuda pública
per atendre familiars malalts, infants sense escola
i persones grans o dependents. El teletreball,
modalitat històricament vinculada a professions
de cert prestigi, quan s’ha de combinar amb la
cura de les criatures, la casa i la càrrega de les
tasques domèstiques és “estranyament” rebutjat
per alguns homes. El teletreball femení, en canvi,
s’ha incrementat i ha estat una cursa d’obstacles
i de tensió per a les dones.
Els confinaments a les llars han marcat un repunt
tràgic en el patiment de violència masclista.
Quan s’ha reduït el cercle social i laboral al
voltant de les dones, el temps de relació amb
el maltractador ha augmentat i les parets de les
cases han fet de presó.
La crisi econòmica que deriva de la crisi sanitària
no ha incidit de la mateixa manera en homes
i dones. Ha impactat més sobre qui ja tenia
una situació econòmica i laboral més precària
i ha suposat una crisi d’ocupació femenina i
de sobreocupació en les tasques de la llar. La
bretxa de gènere segueix per sobre del 22 %, el

nombre de contractes a temps parcial en dones
multiplica per tres el dels homes i la temporalitat
laboral en dones supera en quatre punts la dels
nostres companys, amb una especial incidència
entre les dones més joves.
El 90 % de la nova afiliació del 2020 a CCOO
de Catalunya és femenina. Això és senyal que
les dones d’aquesta societat troben en l’acció
col·lectiva un camí per a la transformació del
treball i la protecció social.
CCOO, sindicat feminista, lluita per la pujada
dels salaris, l’erradicació de la precarietat i per
la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i
per una vida lliure de violències masclistes a la
feina i a tot arreu.
CCOO EXIGIM:
•Incrementar el salari mínim
interprofessional fins al 60 % de la
mitjana salarial.
•Estendre la negociació dels plans
d’igualtat, obligatoris des d’aquest any,
a les empreses de més de cinquanta
persones treballadores
•Implementar sistemes retributius i
de promoció interna transparents per
erradicar la bretxa salarial. Teletreballar
amb drets: que el teletreball no suposi
un retrocés en el camí avançat cap a la
igualtat de gènere real i efectiva.
•Doblar els drets de guarda legal en
famílies monoparentals per garantir el
dret de cura a les criatures.
•Integrar la visió de gènere a la
prevenció i la vigilància de la salut.
•Redefinir la jornada laboral perquè
impacti positivament en la reducció de
la parcialitat. Evitar el presentisme i
garantir la desconnexió digital.
•Derogar les reformes laborals.
•Derogar la reforma de les pensions
del 2013 perquè la suficiència de les
pensions públiques, en especial de les
més baixes, afecten majoritàriament
les dones.
En aquest últim any, s’ha produït una reacció
antifeminista explícita. La ultradreta ha vist
trontollar l’heteropatriarcat. Se li han esquerdat
les parcel·les del seu poder i pretén resituar els
límits del que és socialment acceptable, i per

això ha alçat la veu contra nosaltres. No hem
de caure en el parany de la seva estratègia de
confrontació, però sí que cal denunciar sempre
els insults i les amenaces.
Hem de seguir reivindicant els espais que ens
corresponen als mitjans de comunicació, molts
dels quals han tornat a prioritzar la presència
masculina com a opinió experta davant la
incertesa.
Hem de fer visible l’anàlisi i la mobilització
feminista a les xarxes socials, a la cultura, al
treball i a la política.
Hem de cuidar i sostenir l’aliança entre les
dones de tot el món, la sororitat que ens
empodera col·lectivament. L’anàlisi i la proposta
feminista són una oportunitat per a la humanitat
sencera, per fer-nos responsables i còmplices
del benestar comú, de la vida digna i de la salut
del planeta.
Aquest 8 de Març cridarem ben fort que no
permetrem que la sortida econòmica de la crisi
perpetuï, un cop més, la precarietat, la divisió
sexual del treball, la bretxa salarial, la falta de
corresponsabilitat i les violències masclistes.
Aquest 8 de Març, l’haurem de reinventar:
la COVID-19 no ens deixarà convocar
manifestacions multitudinàries, però no
silenciarà la nostra reivindicació, tan necessària
encara en la lluita contra les discriminacions
vers les dones, les desigualtats, la cosificació,
els abusos i les violències masclistes. Perquè
seguim exigint la igualtat real i efectiva, perquè
som feministes i som essencials.
#CCOOfeminista
#SomDonesSomEssencials

