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avançar en drets 
enfortir la igualtat 

 
Comissions Obreres de Catalunya, davant la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de 
la Dona Treballadora, reafirma el seu compromís amb l'eliminació de totes les formes de 
violència i discriminació cap a les dones, que persisteixen en els diferents àmbits socials i 
laborals, i manifesta la necessitat permanent d'avançar en el desenvolupament d'un món més 
just, igualitari i solidari. 
 
És un nou 8 de Març marcat per la vulneració dels drets humans que els conflictes bèl·lics 
provoquen en diferents parts del món, les terribles conseqüències dels quals afecten greument la 
població civil i en particular les dones. 
 
El gir polític produït després de les últimes eleccions, tant en l’àmbit autonòmic com en l’estatal, 
està propiciant avenços socials i normatius importants, sobre aspectes igualitaris fins ara 
ignorats o escassament abordats. Des de Comissions Obreres esperem que aquest 
desenvolupament sigui permanent i progressiu, sense frustrar les bones expectatives generades 
en la ciutadania i especialment en les dones. 
 
Des de les institucions públiques, ha de reforçar-se el compromís amb les polítiques d'igualtat, 
complint la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
dotant-la dels recursos necessaris i suficients, per assegurar l'efectivitat de les mesures i 
garantir-ne els drets. 
 
En l'àmbit de Catalunya és necessari que el Parlament Català aprovi el Pla d’acció contra la 
violència de les dones, i que hi incorpori totes les aportacions que des de Comissions Obreres 
hem fet al llarg del procés d’elaboració. 
 
És imprescindible l'enfortiment del diàleg i la concertació social, que generi ocupacions de 
qualitat per a les dones, que corregeixi les desigualtats existents entre homes i dones, actuant 
sobre la baixa taxa d'activitat, l'elevada desocupació, la discriminació salarial, la precarietat 
laboral..., dificultats que s'aguditzen en determinats sectors feminitzats i en col·lectius de 
dones especialment vulnerables: joves, emigrants i persones amb discapacitat. Així mateix és 
important impulsar el compromís, ja existent en el marc del diàleg social, de negociar la 
convergència amb el Règim general de la Seguretat Social dels règims especials Agrari i 
d'Empleades de la llar. 
 
A Catalunya estem negociant un Acord Interprofessional amb la patronal catalana, en la via 
d'anar configurant el marc català de relacions laborals, en què les polítiques d’igualtat envers les 
dones han de tenir un pes important en el que fa referència a la segregació ocupacional, la 
igualtat salarial, la prevenció de riscos laborals en la maternitat, l’assetjament sexual, etc., així 



com donar un nou impuls a la figura d’expertes i experts per a la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones en l’àmbit laboral.    
 
El Govern espanyol té pendent la transposició a la normativa espanyola, de la Directiva d'igualtat 
de tracte entre homes i dones, aprovada el 2002, que obliga a adoptar les mesures necessàries 
per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, la formació i la promoció, per la 
qual cosa des de CCOO reiterem la urgència d'elaborar una llei d'igualtat entre dones i homes, 
que doni resposta al dèficit de l'ocupació femenina i promogui l'avanç real de la igualtat 
d'oportunitats. 
 
També demandem impulsar i desenvolupar el 5è Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques 
de dones a Catalunya 2005-2007, així com enfortir i dotar de contingut els distints òrgans 
institucionals de participació, mitjançant els quals pugui fer-se efectiva la interlocució i el diàleg 
amb els agents socials i les associacions de dones. 
 
Comissions Obreres considera urgent modificar la  Llei 39/1999 per a la Conciliació de la vida 
familiar i la laboral de les persones treballadores, la insuficiència de la qual ha estat 
reiteradament denunciada des de l'àmbit social i sindical, regulant mesures que aconsegueixin 
una efectiva conciliació, com és el permís retribuït individual per paternitat i l'ampliació i la 
millora d’infraestructures i serveis per a l'atenció i la cura de la infància i les persones 
dependents.  
 
Així mateix, reclamem l'articulació d'una Llei d'atenció a les persones en situació de 
dependència, que reconegui el dret de les persones en situació de dependència a una atenció 
digna. A Catalunya, la futura Llei de serveis socials ha de desenvolupar tota la xarxa de 
prestacions i serveis que garanteixin aquests drets. Fins ara la cura i l’atenció a les persones és 
exercida per les famílies, i de manera especial per les dones. La creació i el desenvolupament 
dels denominats «serveis de proximitat» cobriria un doble objectiu: d'una banda, alliberaria les 
dones de les tasques que tradicionalment se'ls han assignat, i d’una altra, facilitaria la seva 
incorporació a l'ocupació. 
 
En l'àmbit sindical, Comissions Obreres reitera el seu compromís amb la igualtat 
d'oportunitats, desenvolupant els següents objectius:  
 

 Incrementar l'afiliació i equilibrar la presència de les dones en els òrgans de decisió i 
representació. 

 Avançar en el marc de la negociació col·lectiva —aplicant la transversalitat de gènere a 
les propostes i afavorint una major presència de dones en les taules de negociació. 

 Prioritzar les actuacions per a l'eliminació de la violència i l'assetjament sexual contra 
les dones. 

 
De gran importància és la celebració de la 49a Sessió de la Comissió de la Condició Social i 
Jurídica de la Dona de Nacions Unides (Beijing+10, Nova York 2005), on es farà la «Revisió i 
l’avaluació de la Declaració i la Plataforma d'Acció de la 4a Conferència Mundial sobre la Dona» 
(Pequín 1995), i la sessió especial de l'Assemblea General de Nacions Unides (Nova York 2000). 
Esdeveniments que representen una excel·lent oportunitat per alçar les veus crítiques davant un 
panorama global que es mostra insuficient en l'avanç cap a la plena aplicació dels drets humans 
de les dones.    
 
Comissions Obreres crida a la participació en els diferents actes i mobilitzacions que en 
aquestes dates es realitzen a tot Catalunya, impregnant aquesta data reivindicativa amb les 
demandes de pau al món, reforç dels drets humans i avanç en la igualtat real de les dones.  


