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EDITORIAL

E
l 12 Congrés de la Confedera-
ció Sindical de CCOO, primer 
sindicat de l’Estat Espanyol, 
va marcar una fita simbòlica 

fruit de decades de lluita de moltes 
dones sindicalistes i d’homes que no 
volen una organització patriarcal. 

Els nostres estatuts recullen que 
som un sindicat feminista. 

Aquest és el resultat de molts anys 
de lluita per a que la norma que de-
fineix qui som diga claríssimament 
que som una organització feminista.

La configuració del món del treball 
és clau per a que les dones puguem 
estar en igualtat de condicions amb 
els nostres companys homes en 
matèria laboral. La bretxa salarial 
encara llastra la vida de moltes tre-
balladores i de les seues pensions.  
Des de fa temps que venim treba-
llant en una eina que és estratègi-
ca per al nostre feminisme del dia a 
dia, el feminisme sindical: els plans 
d’igualtat. 

Els plans d’igualtat milloren la vida 
de les persones, totes les persones. 

Però fonamentalment la vida de les 
dones treballadores, que són les que 
tenen pitjors condicions d’ocupació 
i de treball. 

Treballar per la igualtat real i efec-
tiva passa per aquesta eina i poder 
assolir condicions de treball sense 
discriminació ni bretxes.

Però a més, en centres educatius o 
socioeducatius on estem presents, 
hi ha un altre compromís feminista, 
ja que un tret característic és que 
treballem amb persones.

Establir un marc social i cultural que 
vaja reduint el patriarcat. Per això, 
com a FECCOOPV i en companyia 
d’altres companyes feministes, par-
ticipem de projectes que valoren o 
trauen de l’ostracisme la contribució 
de les dones en tots els àmbits de 
la vida i a través del temps. Anem 
a participar en el projecte Women’s 
Legacy i contribuir a eixa narrativa 
per dignificar les dones de tots els 
temps.

I també anem a participar del pro-
jecte Dones i valencianisme des del 

nostre compromís amb la nostra ter-
ra, llengua i cultura. 

No volem oblidar que per a aconse-
guir una societat igualitària hem de 
tindre als nostres companys homes 
aliats amb la lluita feminista. 

Per això també treballem en la cons-
trucció de masculinitats i paternitats 
igualitàries, posant a l’abast de qui 
tinga interés, eines senzilles per a 
portar-les als centres educatius i so-
cioeducatius. 

Un any més, aquest 8 de març sor-
tirem al carrer per a cridar ben fort 
que, tot i els avanços, encara ens 
queda camí per a que totes les per-
sones puguem viure sense la marca 
del patriarcat.

Ens manifestarem junt a organitza-
cions que també lluiten pel mateix 
objectiu, però nosaltres ho farem 
des d’allò que més ens defineix: des 
del sindicalisme feminista que prac-
tiquem.

Sindicalisme feminista

Xelo Valls
SG FE CCOO PV



3 La llapissera violeta - Butlletí Informatiu

Federació d’Educació - CCOO PV Secretaria de Dona i Polítiques LGTBI



4 La llapissera violeta - Butlletí Informatiu

Federació d’Educació - CCOO PV Secretaria de Dona i Polítiques LGTBI

V
ivim en una societat atomitzant que es beneficia 
i promou l’individualisme per al profit capitalista 
d’uns pocs. Hui en dia trobem una gran quantitat 
d’anàlisis que apunten a la responsabilitat de ca-

dascun dels individus de la societat per a fenòmens que 
són molt més amplis i que abasten molt més del que pot 
pensar una mateixa. Passa, per 
exemple, amb el canvi climàtic, 
quan en els mitjans de comuni-
cació posen en marxa campanyes 
de denúncia d’emissions de gasos 
contaminants per l’ús d’avions en 
les èpoques de vacances però que 
en canvi mai enceten campanyes 
de denúncia contra aquelles per-
sones que viatgen dia sí, dia tam-
bé, amb jets privats. Es tracta, en 
aquests casos de mala praxis, o 
com a mínim, d’anàlisis miops. 

En aquest sentit, hem assistit 
també a un teatre d’etiquetes que no serveix més que 
per a emmascarar realitats socials molt més àmplies, 
només amb l’objectiu de preservar la integritat d’aquelles 
persones que concentren el poder. És així, per exemple, 
amb el terme de “coliving”, que suposadament defineix 
la necessitat de les joves de compartir pis fins a gairebé 
els 40 anys, quan en realitat el que denota és el desig de 
tapar l’especulació immobiliària i l’aprofitament privat del 
be comú (i també constitucional) de l’habitatge.  

Encara així, com a feminista, soc una gran defensora de 
les etiquetes. I, en oposició dels exemples que hem co-
mentat, d’aquelles que ens ajuden a lluitar per allò comú. 
És el cas de l’etiqueta de “jove”, que constitueix en alguns 
casos un avantatge, però en molts altres és sinònim de 
precarietat, inestabilitat laboral, atur, no emancipació, i 
una sèrie de prejudicis adultcentristes que tenen una ar-
rel patriarcal molt clara. Tant és així que, a dia d’avui, no 
puc deslligar la meua experiència com a dona intervenint 
a l’espai públic del fet de que se m’afegeix la etiqueta de 

la joventut. Que, a més, pareix que en alguns entorns va 
lligada a la concepció de que som una mena de projecte 
d’adults, que encara no mereixem l’estabilitat laboral dels 
altres, o el mateix sou (“perquè tots hem passat per ahí”), 
o la opinió de les quals no mereix la mateixa consideració 
pel que anomenen “falta d’experiència”. 

Dic per tot açò, que aquest paterna-
lisme que vivim les persones joves 
quan intervenim a l’espai públic, és 
un mecanisme més d’opressió i silen-
ciament del sistema patriarcal en el 
què ens movem. Allò que experimen-
tem no és més que la concepció de 
que som “allò altre” que no és l’home 
adult blanc cis-heterosexual i neuro-
típic. Som, com a molt, un projecte 
de ser-ho, sovint quasi com a menors 
d’edat que cal tutelar encara, com no 
fa tant es creia de les dones.

És per això que al sindicat hem d’estar a l’avantguarda en 
la lluita contra el paternalisme que pateixen les persones 
joves en la seua intervenció a l’espai públic. El primer pas, 
segurament, seria acceptar que de vegades tenim aquest 
tipus de comportaments i prejudicis, que generalitzem 
sobre grups socials sota etiquetes que engloben molta 
diversitat. Per això hem de promoure, com a sindicalistes, 
que en la negociació col·lectiva, en els claustres, en les 
aules o qualsevol equip es tracte de manera igualitària 
a totes les persones integrants. Les Comissions Obreres 
han de lluitar perquè l’etiqueta de “joventut” acollisca 
tota la diversitat que ja la compon. Desemmascarem la 
realitat que s’amaga davall d’adultcentrisme que la so-
cietat ens imposa, solament d’aquesta manera podrem 
partir, des de la solidaritat de classe, cap a una societat 
sense tutelatges, en la què l’acció política pública i priva-
da estiga garantida per a totes en igualtat de condicions. 

Despatriarcalitzem els espais, sindicalitzem a la classe 
treballadora!

Contra el paternalisme en el treball:
sindicalisme feminista

Pau Garcia Orrit
Secretaria de Juventud FE CCOO

Despatriarcalit-
zem els espais, 
sindicalitzem a 
la classe 
treballadora!
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P
or todas y todos es sabido que 
existe una desigualdad labo-
ral y social entre hombres y 
mujeres. Y esto a pesar del 

discurso de la ultraderecha, que in-
siste en que no hay ni desigualdad, ni 
violencia de género ni un largo etcé-
tera de dificultades que encontramos 
las mujeres en el día a día.

Los datos avalan y ponen de mani-
fiesto cuestiones como la violencia 
de género (6 mujeres asesinadas en 
2023, sumando 1.190 desde 2003), 
la desigualdad en el mundo laboral, 
la brecha salarial de género, que ac-
tualmente es del 20,9% en España, 
donde el sueldo medio de los hom-
bres es de 27.322 mientras que el de 
las mujeres es de 22.601 euros)

¿Por qué?
Porque las mujeres “por hacer más, 
ganamos menos”, debido a que esta-
mos en una sociedad patriarcal que 
nos impone roles de género, que se 
traduce en una peor situación laboral 

y una desigualdad en el reparto de 
las tareas de cuidado, lo que lleva, 
en muchas ocasiones, a que la apor-
tación económica de la mujer sea una 
renta complementaria al hogar y a 
fomentar la discriminación salarial, 
que lleva también a una retribución 
desigual por trabajos de igual valor 
y características (mismas funciones 
y diferente salario, en función del 
sexo).

¿Qué podemos hacer? La única ma-
nera de poder romper con la desi-
gualdad es actuando sobre la soci-
edad y los centros de trabajo. Y en 
esto CCOO tiene un papel fundamen-
tal como sindicato de clase. Ejemplo 
de ello son los avances de los últimos 
años, en especial en 2022, como:

- La subida progresiva del SMI ha 
conseguido que la brecha salarial se 
vea disminuida a lo largo de estos 
5 años. Es importante recordar que 
2020 fue un año totalmente atípico 
a causa de la pandemia y el confina-
miento.

- La regulación laboral de las condi-
ciones de trabajo de las empleadas 
del hogar, un elemento básico para 
poder avanzar, ya que han pasado a 
tener todas las garantías y derechos 
que cualquier persona trabajadora 
(prevención de riesgos laborales, 
prestación por desempleo…).

- Estrategia Europea de Cuidados 
para cuidadores y receptores, cuya 
finalidad principal es dar servicios 
asequibles y de alta calidad para 
todas las personas usuarias de los 
servicios de los cuidados, a la vez 
que se regulan condiciones de tra-
bajo justas y formación para las per-
sonas cuidadoras. Es necesario que 
los cuidados de nuestros mayores y 
menores no recaigan exclusivamen-
te en las mujeres, que son quienes 
principalmente renuncian a su vida 
laboral y personal para hacerlo. Para 
esto es necesario abrir la negoci-
ación colectiva y el diálogo social, 
y llegar a un Pacto Estatal de Cui-
dados que consiga romper la falta 
de valoración de estos trabajos, que 
también inciden en la brecha salarial 
y la desigualdad. Un ejemplo de ello 
es el siguiente gráfico:

 

Desigualdad estructural en el ámbito
de la educación

Secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ+ FE CCOO
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Planes de igualdad
La negociación de los planes de igualdad es una de las 
grandes herramientas sindicales que poseemos. Gracias 
a ella podemos tener una fotografía real del funcionami-
ento de una empresa a través del diagnóstico, lo que nos 
permite implementar medidas de corrección de las desi-
gualdades existentes. Se convierten así en una manera 
efectiva y real de conseguir la igualdad entre hombres 
y mujeres, minimizando la parcialidad, la temporalidad, 
las reducciones de jornada, las excedencias…, que recaen 
principalmente en mujeres.

El ámbito de la educación no queda exento de todas es-
tas desigualdades, no olvidemos que son desigualdades 

estructurales y que están muy presentes en todos los 
sectores.

En el siguiente gráfico, podemos ver que las enseñanzas 
de Régimen General no universitarias son, en general, 
un sector altamente feminizado, y que, a medida que 
vamos avanzando en etapas, las mujeres están cada 
vez menos representadas (Infantil y Primaria: 82% de 
mujeres, frente a FP, donde alcanzan solo el 47%). Esto, 
sin perder de vista que, a etapas más altas, mejores con-
diciones salariales y laborales, y menor vinculación con 
el sector de los cuidados. Esto es un claro ejemplo de la 
desigualdad estructural.

 

No podemos olvidar a las personas 
trabajadoras que están bajo el para-
guas de convenios como Ocio educa-
tivo y Tiempo libre, Centros de Aten-
ción a Personas con Discapacidad o 
Centros de Asistencia y Educación In-

fantil, todos vinculados socialmente 
con los cuidados, a pesar de la gran 
labor educativa que ejercen, y cuyas 
condiciones laborales, en algunas 
categorías profesionales, se encu-
entran en situación pobreza laboral.

Para poder seguir avanzando en la 
igualdad real, CCOO debe seguir te-
niendo un papel fundamental en la 
negociación colectiva y una alta pre-
sencia en los centros de trabajo y en 
la sociedad.

Personas inactivas 
que no buscan
empleo porque
cuidan a personas
dependientes

Distribución del 
profesorado de EE. 
de Régimen General 
no universitarias por 
sexo.
Curso 2020-2021
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E
l passat 11 de febrer va tindre 
lloc a Castelló l’entrega dels 
I PREMIS ALIANZA STEAM 
PEL TALENT FEMENÍ. Va ser 

emocionant vore un teatre ple de 
tantes families, tantes joves i xique-
tes il·lusionades en el acte que allí 
anava a celebrar-se. 

Aquests premis són un reconeixe-
ment als projectes educatius, ma-
terials curriculars i innovacions edu-
catives o formatives que impulsen 
les vocacions en xiquetes i dones en 
les disciplines vinculades a les cièn-
cies, la tecnologia, la engerieria i les 
matemàtiques, tot conectat amb les 
arts i les humanitats, el que anome-
nem àmbit STEAM, a l’entorn edu-
catiu.

L’Alianza STEAM està formada per 
unes 150 entitats educatives i d’in-
vestigació, agents socials, asso-
ciacions de dones i empresarials, 
organismes oficials i mitjans de co-
municació amb un objectiu molt clar: 
la visibilització i el foment del talent 
femení. En aquesta primera edició 
han participat al voltant d’uns 200 
centres de tot el pais, de totes les 
etapes educatives i també entitats i 
organitzacions públiques i privades.

L’escletxa de génere es reprodueix 
en totes les etapes educatives. Se-
gons diferents estudis, les xiques 
al nostre pais tenen millors notes 
mitjanes al Batxillerat i a les proves 
d’accés a la universitat, on són la 

majoria. Amb tot, l’informe PISA, a 
Espanya ens diu que només el 5,2% 
de les xiques espera treballar en pro-
fesions de l’àmbit de la ciència i l’en-
ginyeria davant el 15,3% dels xics. En 
relació a la Formació Profesional, el 
patró d’elecció d’estudis difereciat 
per sexe revela que és molt similar al 
que es dóna a l’universitat. Malgrat 
que ha augmentat progressivament 
en aquests últims anys el nombre 
d’estudiants que cursen FP, aquesta 
pujada no s’ha reflectit en un aug-
ment d’alumnes en cicles formatius 
vinculats a l’STEAM, més aviat al 
contrari.

Per trencar amb aquesta idea, vam 
gaudir de la ponència de la Dra.  Sara 
García Alonso (Investigadora CNIO i 
membre de la reserva de astronau-
tes de la ESA) que ens va fer una ex-
posició de la seua trajectòria com a 
estudiant, on resaltava la importàn-
cia de la percepció del nostre talent 
i les nostres capacitats, de que no 
hi han asignatures ni professions de 
xiques o de xics, que podem ser bo-
nes en biologia i literatura al mateix 
temps, que la ciència i la tecnologia 
poden ser fàcils i divertides i que les 
profesions STEAM milloren la vida 
de les persones des de la salut fins 
a l’oci.

Projectes molt interesants i que van 
obtindre els primers premis en les 
seues categories van rebre grans 
ovacions entre el públic allí asistent. 
“Misión María Moliner” del CEIP San 

Isidro Labrador, un dels guardonats 
vol donar a conèixer el treball de les 
dones en la carrera espacial i amb el 
títol de Misión María Moliner volen 
reconèixer la seua tasca de fer ar-
ribar els llibres i la cultura als llocs 
més desafavorits i als entorns ru-
rals. “Aparcando estereotipos” del 
IES Benalmádena és una proposta 
didáctica molt interesant amb l’ob-
jectiu de resoldre problemes de la 
vida diària, centrant-se en el context 
de l’aparcament de cotxes automati-
zat, emfatitzant la igualtat de gènere 
a l’àmbit STEAM. “Impulso del Talen-
to Femenino y de la Vocación por las 
STEAM” desde la FP de la Salut del 
Institut Bonanova de Formació Sani-
tària presenta activitats tan interes-
sants com mostrar el cos humà des 
d’una altra perspectiva emprant els 
Rajos X. Aquestos són alguns del 
interessantíssims treballs que es van 
presentar en aquesta convocatòria.

Des de FECCOOPV estem al costat 
de projectes que visibilitzen el valor 
de les xiquetes i les dones i agraïm 
que des dels centres educatius hi 
haja tanta conscienciaciò en aquest 
tema. Les dones som la meitat de 
la població i si volem una societat 
igualitària i que avance hem de fer 
brillar el talent femení.

Segur que totes aquestes xiquetes i 
joves eixiren del teatre sabent que si 
volen la lluna, poden agafar-la elles 
mateixes.

I premio alianza steam por el talento femenino

Eva Borja
Secretaria Dona i Igualtat FE CCOO PV
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La FECCOO forma part del patro-
nat de la Càtedra STEAM del Con-
sell Social de la Universitat Poli-
tècnica de València.

Les càtedres STEAM, promogudes 
en les distintes universitats tecno-
lògiques, naixen amb la intenció de 
promoure vocacions científiques i 
tecnològiques en les xiquetes i ado-
lescents entre 6 i 16 anys, amb la 
finalitat que acaben cursant els seus 
estudis universitaris triant entre l’o-
ferta formativa d’aquestes univer-
sitats.

Més enllà d’altres interessos comer-
cials i estratègics per aconseguir 
estudiants per a cada universitat, 
la realitat és que les professions i 
activitats que marcaran el progrés 
de la Humanitat en els pròxims anys 
estaran lligades a la ciència, la tec-
nologia, l’enginyeria i les matemàti-
ques. Si la presència de les dones en 
aquestes branques és nul·la o míni-
ma, significa que el futur es disse-
nyarà i adaptarà a semblança de qui 
l’ha fet possible, relegant a les do-
nes als treballs precaris, poc valorats 

socialment i a la perpetuació de la 
bretxa de gènere en l’àmbit laboral.

Nombrosos estudis científics i so-
ciològics intenten identificar quins 
són els factors que espenten a les 
dones fora de l’àmbit STEAM (Scien-
ce, Technology, Engineering, Arts & 
Maths de les seues sigles en anglés) 
Tenint en compte que, estadística-
ment, les dones obtenen notes mit-
janes superiors als homes i que hi ha 
més dones accedint al sistema uni-
versitari que homes, on es produeix 
l’abandó i la pèrdua d’interés per les 
carreres científiques i tecnològiques 
per part de les dones? Sembla ser 
que la principal causa es produeix 
ja en edats primerenques. El biaix de 
gènere en les professions, inculcat 
de manera tàcita o explícita en les 
primeres etapes educatives, marca 
a les dones majoritàriament cap a 
professions relacionades amb les cu-
res (ciències de la salut, educació, 
etc.) on, a més, arribat el moment 
de ser mare o cuidadora familiar, 
podrà optar per jornades parcials o 
de dedicació controlada per a facili-

tar la conciliació de la vida familiar i 
professional.

La Càtedra STEAM de la UPV busca 
atraure el talent femení als estudis 
de grau, màster i doctorat que s’ofe-
reixen en aquesta universitat. S’han 
traçat diferents línies d’actuació i 
promoció que abasten l’educació 
primària, secundària i de formació 
professional i batxillerat, per a do-
nar a conéixer perfils STEAM, eixides 
professionals, assoliments i avanços 
aconseguits, etc. amb la finalitat de 
promoure aqueixes vocacions cien-
tífiques i tecnològiques tan necessà-
ries per a afegir la seua empremta i 
punt de vista al progrés.

La FECCOO participa en el seu 
patronat a través de la FECCOO-
PV per a contribuir i garantir que el 
futur no està només reservat per a 
les elits i que la classe treballadora 
també participarà del disseny del 
progrés, formant part de la seua 
força intel·lectual i de treball, deixant 
la seua empremta en el procés i el 
resultat, que amb elles serà més 
igualitari, divers i inclusiu.

Càtedra Steam de la Universitat Politècnica de 
València

Secretaria de Dona i Polítiques LGTBI FE CCOO PV
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E
ncara que les dones vam ser partícips tant de la 
creació cultural, dels avanços científics com dels 
assoliments socials, en el relat posterior que es 
realitza segle rere segle desapareixem. És un fet 

que el discurs cultural rea-
litzat al llarg dels mil·lennis 
és un discurs androcèntric 
configurat des de i per als 
homes, del qual les dones 
som injustament i sistemà-
ticament apartades. Aqueix 
mecanisme de discriminació 
social, lluny de pertànyer a 
temps passats, hui dia es 
continua mantenint i es posa 
clarament en evidència als 
llibres de text. 

Ana López Navajas, investi-
gadora de la Universitat de 
València i professora de se-
cundària, l’any 2015 va pre-
sentar la seua tesi doctoral 
“Les dones que ens falten. 
Anàlisi de l’absència de les 
dones en els manuals escolars”. En ella va realitzar una 
profunda anàlisi de la presència de dones en els llibres 
de text de diferents assignatures d’educació secundària. 
El resultat va posar en xifres, el que ja diferents professi-
onals havíem anat constatant en la nostra tasca docent 
any rere any: únicament un 7,5% de referents culturals 
en aquests llibres són dones, variant una mica segons 
l’assignatura.

On estaven les referències culturals femenines? Per què 
a pesar d’haver aportat tant es mantenien en l’oblit o en 
un segon pla? Un relat no pot pretendre ser universal si 
exclou les dones. 

Amb l’objectiu de revertir aquest discurs incomplet i es-
biaixat i que les  contribucions de les dones en la ciència, 
en la història i en la cultura formen part dels continguts 

educatius, es posa en marxa el projecte europeu Women’s 
Legacy d’innovació educativa Erasmus + KA201. Aquest 
projecte, liderat per la Generalitat Valenciana i coordi-
nat per la seua alma mater, Ana López Navajas, compta 

amb diferents en-
titats associades 
d’Espanya, Itàlia, 
Escòcia i Lituà-
nia, i amb un gran 
equip humà de 
quasi tres-centes 
persones organit-
zades en vint-i-
quatre grups.

El projecte Wo-
men’s  Legacy 
ofereix cinc pro-
ductes intel·lect-
uals que són: un 
banc de recursos 
per al professorat 

amb tota mena d’activitats, informacions i indicacions 
pedagògiques sobre les dones i les seues contribucions 
en cadascuna de les diferents matèries de secundària. 
Tres catàlegs d’obres senceres o fragments d’autoria 
femenina en literatura, música i art. I un curs denominat 
“Una ciència amb científiques per a l’aula” dirigit tant al 
professorat del màster de secundària, com al professorat 
de secundària i al personal assessor de formació.

 L’any 2022 la Federació d’Ensenyament de CCOO 
al País Valencià es va adherir a este projecte pioner i que 
s’entreteixeix amb el fil violeta que al nostre sindicat 
considerem fonamental. 

Recuperar el llegat de les dones és necessari per a era-
dicar les narratives que sustenten la desigualtat i perquè 
és un patrimoni cultural que ens pertany a totes i tots.

Pots saber més o buscar recursos per a la teua assigna-
tura en https://womenslegacyproject.eu/es/home/

La cultura que volem
LA FECCOO S’ADHEREIX AL WOMEN’S LEGACY PROJECT

Secretaria d’Igualtat FE CCOO PV 
L’Alacantí Les Marines

Marta Blanco Fernández és doctora en Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere per la Universitat d’Alacant i professora de Llengua i 
Literatura castellana en l’IES Altaia d’Altea. Actualment representa a 
CCOO en la Junta de Personal Docent no universitària d’Alacant i és 
responsable de la secretaria de Dones de la FECCOO L’Alacantí- Les 
Marines. També integra l’equip de Llengua castellana del Women’s 
Legacy.

Detall del Disc d’Enheduanna. 
La primera escriptora de la 
humanitat.

L’escriptora Cristine de Pizan llegint a un grup 
de senyors.
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Què pots fer pel feminisme? Canviar 
la vida dels qui treballen amb tú.
El paper que juguem les sindicalistes feministes a les 
empreses és clau per a millorar les condicions laborals 
de tota la classe treballadora. I els Plans d’igualtat són 
la ferramenta.

Des de l’aplicació dels RD 901 i 902 les empreses estan 
obligades a negociar amb les persones treballadores a 
través de les seues representants legals els Plans d’Igual-
tat. Això ens ha compromés a les organitzacions sindicals 
a ser part i coresponsables tant de la situació de partida 
detectada, de les mesures pactades i dels resultats d’a-
plicació efectiva amb l’objectiu de la Llei de detectar i 
eliminar les desigualtats i reduir els seus efectes.

La FECCOOPV, conscient de la responsabilitat, i amb 
molta motivació per l’eix estratègic congressual de la 
igualtat entre dones i homes, comença la tasca d’acció 
sindical en negociació col·lectiva fent extensiu a tot l’e-
quip la implicació en la negociació d’aquestos plans. En 
menys de dos anys tenim més de 100 Plans al PV parti-
cipats activament per CCOO amb empreses que van des 
d’una sola persona treballadora a entitats amb més de 
4000 treballadores i treballadors. Això significa, milers 
les treballadores i treballadores afectades per les millo-
res en la vida laboral a través de les nostres propostes 
pactades i compromeses.

Explicar i defensar mesures d’acció positiva, la respon-
sabilitat global d’implicar-se en eradicar la violència de 
gènere, vigilar els complements salarials al mil·límetre, 
fomentar la coresponsabilitat familiar i repartir millor les 

cures, etc. és tasca molt laboriosa i sovint ingrata, ja que 
malauradament no sempre la contrapart de la negociació 
entén el mateix per igualtat, i cal fer molta pedagogia. 
Tot i això, i que CCOO és motor principal de la negocia-
ció, ací també cal estar positives amb els resultats, pel 
nombre de plans negociats, pels continguts claus de les 
mesures aportades, per l’extensió dels protocols i perquè 
la igualtat entra a les empreses, centres, i aules de la mà 
de CCOO. 

Aportem mesures com:

- Borses d’estudis per a persones treballadores en desen-
volupament professional.

- Ampliació de permisos de cures, modestos, però siste-
matitzats.

- Llenguatge inclusiu en tots els elements comunicatius.

- Obligació de formació especialitzada qualificada en 
igualtat per a selecció personal i promoció.

- Foment del/la agent d’igualtat en l’empresa.

- Perspectiva de gènere a l’avaluació de riscos.

- Punts violeta en entitats i fundacions.

- Reducció de les temporalitats en CEE.

Considerem que cal millorar la implementació de les 
mesures, ja que no van al ritme que haurien, en l’àmbit 
general. També per tal d’arribar a més empreses i en mi-
llors condicions, cal que hi haja més implicació tant per 
les mateixes plantilles com per part de les Administraci-
ons alhora de valorar els recursos que com a organització 
sindical tenim i que són limitats. 

Els plans d’Igualtat: 
UNA FERRAMENTA DEL SINDICALISME FEMINISTA

Isa Descals
Plans d’Igualtat i Oci Educatiu FE CCOO PV
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F
E-CCOO-PV, en col·laboració amb el grup de tre-
ball sobre la Memoria Democrática del IES Nº1 de 
Requena, realitza y retransmeteix les entrevistes 
a Carmen García Albero i a la seua mare Antonia 

Albero Martínez. 

Antonia, nascuda a Biar, va ser exiliada a Moscú en 1937 
degut a la Guerra Civil a Espanya. Tenia deu anys. Allí es 
va educar,  treballar, va conèixer al seu marit, José García 
Lloret. Antonia va viure a Rússia trenta-un anys, fins al 
1966. Carmen, la seua filla, tenia vint anys quan va tornar 
a Espanya amb els seus pares i la seua germana. La vida 
de tota la família està marcada de manera contundent 
pels esdeveniments que defineixen la història d’Occident 
en el segle XX. Antonia, que pronte cumplirà 97 anys, 
està lúcida, viu a Benidorm i va acceptar conversar dels 
seus records amb l’alumnat.  

La seua filla Carmen, degut a les circumstàncies his-
tòriques i familiars, ha sigut i segueix sent una dona 
activa en pro del coneixement de les conseqüències de 
la Guerra Civil al nostre pais, viscudes en primera per-
sona en la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, 
on naix, i a Espanya després de tornar de l’exili amb la 
seua família. La seua educació i les seues conviccions la 
porten a reivindicar la llibertat de les persones exiliades 
en general i de moltes dones en particular. Fundadora 
de l’associació feminista “Dones en Acció” de Xirivella, 
Carmen desenvolupa una gran labor reivindicativa i de 
valorar el paper de la dona actual, des d’una perspectiva 
històrica. Carmen i el seu grup de treball investiguen i 
documenten la visibilitat i participació pública de les do-
nes des de l’aparició del feminisme a finals del segle XVIII 
fins al nostres dies. Resultat d’aquest treball destaquen 
les exposicions al voltant de la dona des de diferents 
manifestacions: art, ciencia, cultura, política i àmbit so-
cial. El seu testimoni és de gran interés, tant per les seus 
vivències a la URSS i a Espanya, com pel seu paper com 
a dona socialment compromesa. 

Aquestes entrevistes queden incloses en les activitats 
que la Federació d’Educació de CCOO del Pais Valencià 

Dona exiliada

María Dolores Gómez Roda
Delegada Sindical FE CCOO PV Comarques de l’Interior
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realitza amb motiu del 8 de Març. A 
més d’estar amb el públic en directe 
a l’Aula 1 de la Seu de la Confederació 
i la Federació d’Educació de CCO-
O-PV a les Comarques de l’Interior 
a Requena (Avda. Arrabal, 4, 2º pis), 
totes les persones que vulguen po-
dran ser audiència mitjançant l’en-
llaç al nostre canal de FE-CCOO-PV.

En aquest sentit aquestes entrevis-
tes tenen com a base i referència les 
quatre linies que vertebren la nos-
tra acció sindical, contribuint a crear 
història oral i a valorar la història de 
les dones. La Federació d’Educació 
de CCOO, generant coneixement i 
cultura, i difonent tots dos, cumpleix 
amb el seu propósit d’enriquir al és-
ser humà i desplegar la seua ment 
per a poder buscar i millorar la seua 
forma de vida i de treball, per fer-les 
més dignes.

De manera més inmediata, la FE-
CCOO-PV homenatja a Antonia Albero 
Martínez i a Carmen García Albero 
pel que els seus testimonis aporten 
a l’hora de descriure i comprendre el 
present de la nostra societat a partir 
del nostre passat més impactant. Al 
mateix temps, aportem al projecte 
de Memoria Democrática de les 
nostres institucions i, concretament, 
d’Educació. I com a sindicat en 
pro de la labor docent de màxima 
qualitat, donem suport i eixida al 
treball que està realizant el IES Nº 1 
de Requena. Estem cooperant amb 
D. Víctor Manuel Galán Tendero, 
profesor d’Història del IES Nº 1 de 
Requena i amb el seu equip de treball 
de l’alumnat de 4ºESO, per a que la 
seua labor docent i investigadora 
tinga projecció i contribuïsca a 
inspirar a més docents de la mà 
del seu alumnat i de la comunitat 
educativa.   
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A
mb motiu del dia 22 de febrer Dia Internacional 
per la Igualtat salarial, CCOO va presentar l’in-
forme “Cures sense bretxa. Per fer més cobrem 
menys” que aporta una anàlisi molt completa 

de les dades des d’on es produeix aquesta desigualtat. 
El document confirma que a Espanya existeix una bretxa 
salarial de gènere que en aquest moment se situa en 
el 20,9%. Així, el salari mitjà anual de l’ocupació dels 
homes és de 27.322 € enfront de 22.601 € que perceben 
les dones, la qual cosa suposa una diferència de 4.721 €.

Al País Valencià es del 20’1%, un poc menor que a nivell 
estatal, però igualment significativa. A més el fet de 
mantindre menors salaris inicials i finals durant la tra-
jectòria laboral de les dones provoca que les s’enfronten 
a grans bretxes futures en pensions i en sistemes de 
protecció social: l’any 2022 les dones del País Valencià 
han percebut un 33 % menys de pensió mitjana mensual 
que els homes.

Per combatre aquesta discriminació, CCOO PV creu que 
cal potenciar l’adopció de plans d’igualtat eficaços en 
les empreses amb l’objectiu d’acordar mesures que con-
tribuïsquen a corregir alguna de les causes de la bretxa 
salarial. Resulta urgent i prioritari actuar sobre: la major 
feminització de les jornades parcials i la contractació a 
temps parcial; la valoració dels llocs de treball amb pers-
pectiva de gènere i la masculinització dels complements 
salarials.

El sindicat aposta per continuar augmentant el salari 
mínim interprofessional (SMI) fins a arribar al 60 % 
de la mitjana salarial, i per agilitzar les ratificacions dels 
Conveni 189 de l’OIT sobre treball digne de les treballa-
dores de la llar i el Conveni 190 sobre l’eliminació de la 
violència i l’assetjament en el món del treball.

A més, és necessari el reforç de les tasques de vigilàn-
cia i sanció de la Inspecció de Treball amb l’objectiu 
que els plans d’igualtat no es convertisquen en un mer 
tràmit i més burocràcia per a les empreses. 

CCOO PV advoca per un sistema educatiu que promoga 
principis d’igualtat de gènere a les aules, en l’elecció 
de les carreres acadèmiques i en les eixides professio-

nals. Continguts inclusius en els llibres de textos i campa-
nyes en centres escolars dirigides a eradicar estereotips 
de gènere per a trencar la segregació ocupacional del 
mercat laboral.

El sindicat exigeix la valoració del treball de cures i 
ocupació de qualitat per a les persones que cuiden. 
“Posar la vida en el centre és el repte social de les pròxi-
mes dècades. Exigim un gran pacte d’estat per les cures, 
la ciutadania té dret a la cura i l’Estat ha de ser garant 
d’aquest dret”. 

Informe “Cures sense bretxa. Per fer més, cobrem 
menys”. Dades Estatals.

https://www.ccoo.es/663143d70d103e43733f2fedd-
6472ba2000001.pdf 

Informe “Cures sense bretxa. Per fer més, cobrem 
menys”. Dades País Valencià.

https://www.pv.ccoo.es/d2cbf1703207848297b-
2678fe57b23d9000053.pdf 

Informe bretxa salarial
La bretxa salarial persisteix al País Valencià i castiga les dones amb 
retribucions i pensions més baixes

CCOO PV presenta l’Informe sobre bretxa de gènere en el salari i 
les pensions, que constata que les dones guanyen un 20,1 % menys 
que els homes.

El sindicat reclama plans d’igualtat eficaços en les empreses, més 
augment de salari mínim, un pacte d’estat per les cures i una llei 
d’usos del temps que aborde la conciliació.


