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Resolució de l’11è Congrés de la CONC 
CCOO DE CATALUNYA, SINDICAT FEMINISTA

Ens trobem en un moment de canvis profunds en l’àmbit 
social, econòmic i polític que afecten de manera permanent 
tant la nostra vida com l’acció sindical i sociopolítica quoti-
diana a petita i gran escala. Uns canvis que ens afecten no 
tant en els nostres valors, més vigents que mai, sinó en les 
maneres que el sindicat té de defensar-los.

Assistim a una gran ofensiva del neoliberalisme i del pa-
triarcat que suposa, aquí i a tot el món, un retrocés en 
democràcia i en drets, retallades de polítiques públiques, 
un model de relacions socials de gènere per sustentar-lo i, 
malauradament, molt patiment per a moltes persones. Un 
context en el qual els valors del patriarcat es potencien per 
mantenir i aprofundir la desigualtat de gènere en tots els 
àmbits de la vida social i laboral i que, lluny d’eliminar la 
violència masclista, l’alimenta. La precarització de la feina 
remunerada sumada al retrocés de l’estat del benestar a 
casa nostra han fet que una part important de la població, 
especialment les dones, es trobi en una situació precària i 
de pobresa sense precedent en els quaranta anys de de-
mocràcia al nostre país.

El sindicat forma part del conjunt de la nostra societat i es 
posiciona constantment en tots els espais de concertació i 
lluita davant d’aquesta situació d’injustícia permanent, de 
desigualtat, de vulneració de drets i de discriminació. CCOO 
com a sindicat de classe i sociopolític lluita pels drets labo-
rals, polítics i socials d’homes i dones amb totes les seves 
diversitats interseccionals com a treballadores i com a sub-
jectes de drets de ciutadania.

En els més de 50 anys d’història de CCOO a Catalunya hem 
fet un llarg recorregut per entendre que la lluita per la igual-
tat, la justícia i la llibertat anava agafada de la mà de l’avenç 
de les dones. Des de l’any 1976, quan un grup de dones de 
la CONC, la majoria vinculades al mateix temps al moviment 
feminista, van començar a treballar per les reivindicacions de 
gènere fins a la Conferència de Dones i Homes, l’any 2016, 
hem fet avenços importants. 

Hem assumit col·lectivament que hem de lluitar perquè les 
dones tinguem la part del món que ens correspon, que allò 
personal és polític, que les dones tenim dret al treball remu-
nerat digne, que els homes tenen dret a exercir els treballs 
de cura i que fent avançar la igualtat de gènere dins del sin-
dicat estem fent-la avançar en la societat.

I ara CCOO volem fer un pas més. Avançar perquè la nostra 
organització i el nostre treball reforcin la mirada feminista per 
continuar ampliant i reforçant la nostra capacitat transforma-
dora com a sindicat de classe, situant al centre les persones i 
les seves necessitats.

Per tot això l’11è Congrés de CCOO de Catalunya ens de-
clarem sindicat feminista. 
Perquè entenem que el feminisme és un moviment reivindi-
catiu de caràcter inclusiu, que defensa els drets de les dones 

i la igualtat de gènere davant de totes les situacions de sub-
missió al poder masculí i té per objectiu posar fi a les discri-
minacions, les desigualtats i la violència envers les dones en 
totes les seves formes i vessants. 

CCOO de Catalunya es compromet a treballar per assolir 
els següents objectius:

i Implementar les mesures aprovades a la Conferència de 
Dones i Homes per a la feminització del sindicat, incorporant 
els valors, les pràctiques, les formes de treball, els horaris i la 
presa de decisions que ens facin avançar en l’objectiu de ser 
una organització que posi al centre les persones i les seves 
necessitats.

i Lluitar per a l’eliminació de les discriminacions de gènere 
a les empreses intervenint en l’organització del treball a tra-
vés de l’acció sindical i la negociació col·lectiva.

i Prioritzar en els convenis i els pactes laborals la incorpo-
ració de mesures per regular la jornada, facilitar la conciliació 
tant a homes com a dones i la corresponsabilitat, la lluita 
per eliminar la bretxa salarial de gènere, la segregació, la dis-
criminació en l’àmbit laboral i l’erradicació de les violències 
masclistes a l’empresa.

i Denunciar la criminal violència masclista en l’àmbit de la 
parella i els micromasclismes del dia a dia, violència que con-
tinua sent una realitat que mina la vida quotidiana de moltes 
dones, infants i famílies, i que massa sovint significa la mort.

i Incrementar la incorporació de la transversalitat de gène-
re en el conjunt de l’acció sindical de CCOO, tant en els sec-
tors i les empreses com en els espais d’intervenció política, 
social i de concertació.

i Facilitar la participació, la visibilització i l’apoderament de 
les dones perquè aportin al sindicat els seus coneixements i 
experiències en la identificació de problemes, en les formes 
de treball, en l’elaboració de propostes i en les estratègies 
de lluita.  

i Garantir la presència de les dones en el conjunt 
d’estructures de l’organització i espais de participació, nego-
ciació i representació i avançar cap a la paritat de gènere a 
tots els nivells. 

i Treballar per modificar estereotips i transformar molts 
dels aspectes que avui fan funcionar el nostre sindicat sota 
uns cànons que ens venen marcats per una societat patriar-
cal, amb predomini clar encara del sexe masculí.

i Fer aliances per reivindicar i actuar amb grups de dones i 
reforçar la relació amb els moviments feministes.

CCOO de Catalunya volem fer del feminisme el motor 
necessari per a la construcció d’un món més just, iguali-
tari i lliure de violències, a la feina i a tot arreu.  
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