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rosa bagué

Les dones treballem i hem trebaliat sempre -al camp, ais negocis

qué han desisíit de buscar una feina a causa de les dificultáis en qué es

familiars, a les fabriques, en feines domestiques, a i'economia sub-

troben peí fet d'haver de compaginar les necessitats de la familia amb

mergida, etc.-, peró els últims vint anys ens hem incorporat de mane-

el treball, o bé per haver d'acceptar feines els ingressos de les quals no

ra lenta i constant al treball assalariat, tot i que encara queda molt de

els compensen les despeses de guardería o d'atenció a la gent gran que

camí a recorrer per estar en igualtat de condicions amb els nostres

han de fer per poder marxar de casa, o els desplagaments, que els pre-

companys masculins.

ñen temps i els costen diners, moltes vegades per a una feina a temps

Voldria aclarir, amb tot, que en aquest artkte quan es parla de

parcial o mal remunerada... I aquests condidonants que només tenim

treball es fa referencia al treball assalariat, no al treball doméstic i de

les dones també afecten la qualitat del treball un cop ens hem incorpo-

cura de les persones que realitzem les dones, assalariades o no, que

rat al món laboral, perqué porten a acceptar d'entrada feines menys

no es reconeix ni es retribueix económicament -ni gairebé de cap

remunerades o pitjor qualificades peí fet que s'adapten mes a les

altra manera, m'atreviria a dir.

necessitats familiars.

Respecte al món laboral, la riostra legislado no és sexista, i penaiitza la discriminado per rao de sexe, peró la realitat ens mostra que la
igualtat real és molt lluny de la formal.
Les dones som fnajoria a l'aíur, en els contractes temporals i a
temps pardal, i som minoría en l'accés a la formado i ais Ibes de
direcdó; patlm la segregado per sexes, tant horitzontal com vertical, i
la desigualtat salarial; i per acabar d'arrodonir-ho, encara que a vegades ens ajudin, tenim adjudicades -aquí s i - la direcdó i realització de
les tasques domestiques i d'atenció a les persones. I encara quan es
fa una tímida actuado de discriminado positiva, alguns s'escandalit2en i no ho entenen.
A les comarques gironines, sí anaiitzem les dades o simplement
mirem al nostre voltant, la situado de les dones no és gaire diferent
i^e la que s'ha exposat, excepte en el fet que hi ha una elevada taxa
d'activitat general i es registra una important presénda femenina en
el mercat laboral en relació amb el conjunt de l'Estat espanyol. L'any
1998 aquesta presénda era un 8,48% superior a i'espanyola i un
3,33% superior a la catalana, peró subsisteixen els obslades i la discriminado que apuntávem abans.
L'accés al treball, una cursa d'obstacles
Abans de parlar de la situado de les dones en el món laboral, hauriem de veure qué passa amb l'accés al treball, veure per qué hi ha mes
dones que homes a l'atur, sobretot tenint en compte que no totes les
tlones que voldrien treballar consten com a aturades, i aixó pot ser per-

Dones a la Fira del Ilibre feminista

vmm..
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Una de les causes que fomenten la desigualtal en l'accés al treball son els prejudicis i estereotips que marquen dones i homes, les

nar-s'hi a incorporar, principalment perqué els falta formado i adaptado a les noves condidons del mercat de treball i perqué han de

persones que contracten i les que son contractades, que fan que no

continuar combinant el treball productiu amb el reproductiu; i les per-

es vulguin contractar dones perqué parim (la taxa de natalilat és

sones que les han de contractar també teñen en compte aquests con-

d'1,2 filis per dona: aixó vol dir una llicénci£ de 4 mesos en mes de

dicionants.

40 anys de vida laboral!), que fan que es demanin persones d'un sexe

Minorar l'atur masculi I sobretot el femení {perqué és el mes alt)

determina! per a felnes també determinades: secretaria, aparellador,

hauria de ser una tasca prioritaria. Amb una poblado ocupada aug-

caixera, encarregat... o que en els qüestionaris que s'han d'omplir

menten l'activitat i, de retruc, la riquesa general i el benestar, i s'eli-

per a demandes de íeJna (indos un servei públic com el nostre Servei

minen les desigualtats.

Cátala d'Ocupadó) s'hagin de donar dades sobre cárregues familiars,

Quan pariem d'atur i activitat, hem de teñir molt en compte qué

unes dades que encara que es demanin tant a homes com a dones

s'entén per poblado aaiva, ja que els parámetres que es fan servir no

permeten intuir que per a les dones no tindran la mateixa flnalitat

indouen moltes dones que en canvi están en disposidó de ser consi-

que per ais homes. I mirem qué passa a la práctica, com a mostra

derades actives. Poblado activa és la de 16 anys en amunt, que está

entre moltes altres que podriem esmentar: a les autopistes no h¡ ha

ocupada en un treball assalariat, que és a l'atur o que consta com a

cap dona treballant a les caixes de cobrament. Que potser estem

sollidtant d'ocupació. Les mestresses de casa per vocació o per torga,

incapacilades per a aquesta tasca, les dones? Si anem al país vei,

les dones que no están inscrites com a buscadores actives d'una feina

veurem que no, que hi ha homes i dones fent aquesta feina, i tot fa

retribuida, no hi consten.

pensar que els homes i les dones d'una banda i l'altra deis Pirineus
no som diferents. O si?

Tornant a Girona, l'augment de l'ocupació femenina a les nostres comarques és el resultat directe de l'important pes del sector ser-

No tot és negatiu, pero. En algunes empreses s'han pogut eliminar

veis i sobretot del tunsme en I'economia gironina. Aixó ha comportat

diferéndes salariáis, s'ha mlllorat la promoció i l'accés a la formado de

que en algunes comarques i en determinades époques de l'any hi

les dones, s'han resolt algunes qüestions d'assetjament sexual. Podem

hagi importants osdMadons en l'evoludó de l'atur. Les comarques

veure en alguns supermercats com comenga a haver-hi homes caixers i

mes industriáis, com ara la Garrotxa i el Ripollés, teñen un comporta-

dones encarregades, es veu alguna dona conductora d'autobús, aug-

ment mes estable, al contrarí de les mes turístiques, com ara la Selva i

menta lentament -massa lentament- el nombre de dones en els llocs

el Baix Empordá, on el sector servéis representa respectivament un

de responsabilitat i decisió, etc.

57,15% i un 55,88% del total de l'activitat.

Per canviar les coses ens cal un empresarial modern, uns
comités d'empresa I uns sindicats que es prenguin seriosament el problema de la desigualtat i realitzin actuacions per eliminar els obsta-

Dones en una fábrica surera de Palafrugell.

des que impedeixen arribar-hi. I sobretot ens calen dones i homes
consdendats i amb ganes de treballar en un entorn on tothom tingui
els mateixos drets i deures.
El treball remunera! és un dret reconegut per la Constitució que
íes dones no podem exercir en ¡gualtat. A Girona i comarques, com a
la resta de l'Estat, hi ha una desocupado femenina molt mes elevada
que la masculina. L'any 1998 s'hi registrava un 9,9% d'atur femení,
davant d'un 4,18% d'atur masculi.
Atur i activitat
Si prenem dades de julio! de 1999, veurem que l'atur femení és
molt mes alt que el masculi: hi ha registrades 11.013 persones, de les
quals 7.109 son dones i 3.904, homes. Els homes sense feina son
majoria en la franja d'edat de mes de 45 anys; en canvi, les dones en
atur son molt mes nombroses entre els 25 i 44 anys. Aixó en bona
parí passa perqué hi ha dones que quan teñen mainada abandonen
el treball assalariat - a vegades es dediquen a i'economia submergida
i treballen a hores en empreses o a casa-, perqué els és impossible
combinar familia i treball, i després teñen moltes dificultats per tor-

I
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El segon trimestre de 1999, segons la UPD (Unitat de Promoció i
DesenTOlupament), un 56,7% deis contraaes Indefinils a temps parcial varen ser per a dones, davant d'un 61,3% de contractes a temps
complet per ais homes, tot i que es va registrar un lleuger augment
de la contractació femenina en aquesta modalitat respecte de períodes anteriors. Aixó mateix passa en la contractació temporal a temps
parcial: mes del 65% deis contractes son femenins. De totes maneres,
fins i tot en la contractació indefinida de discapacitats les dones som
minoria, ja que deis 29 contractes indefinits que es van fer, només 7
varen correspondre al coMectiu femeni. Per tant, és dar que en gairebé tots els ámbits, la qualitat i la quantitat de la contractació del
coMectiu femeni son sensiblement inferiors a la del masculí, I evidentment aixó repercuteix en les condicions de treball, per la qual cosa es
manté la desigualtat.
En canvi, les empreses de treball temporal (ETT) de les comarques gironines teñen tendencia a contractar mes dones (50,8%) que
homes (49,2%), un hábit no compartit per les ETT de la resta de
l'Estat (43% de dones i 57% d'homes).

Treballadoresdel suro de Palafrugell.

La presencia de les dones a! sindical
El slndicat CCOO és el reflex de la societat a la qual pertany, i

Segons un estudi elaborat per l'Área de Desenvolupament

també hi ha menys dones en els llocs de dedsió i un percentatge mes

Local de la Diputado de Girona, publicat el 22 de marg de 1999,

baix de dones afiliades i delegades, que si bé va augmentant cons-

sobre l'evolució de les principáis variables socioeconomiques a les

tantment i en major proporció que l'afiliadó masculina, és predsa-

comarques de Girona des de l'any 1989 fins al 1992, les nostres

ment perqué está en uns nivells mes baixos, pero que no arriba ni de

comarques eren les que tenien un nivell mes alt de renda de Cata-

bon Iros al 50% del total.

lunya i de l'Estat (superades a partir de l'any olimpic per les illes
Balears), grades a una elevada taxa d'activitat, que ha passat del

A Girona i comarques, l'afiliadó femenina i les delegades se
sitúen en els següents percentatges:

5 8 , 1 % l'any 1991 al 55,34% el 1998, un retrocés que segons
l'estudi ha tingut les seves causes prindpals en l'envelliment de la

Afiliació

OonES/Homes

Total afiliado

% Dones/ioial

poblado, les jubiladons antidpades 1 l'estancament de la incorpora-

Anyl991

1.820/6.466

8.286

21,96

do de les dones al treball assalariat.

Any1995

2,336/6.088

8.424

27,73

Any 1999

2.716/5.853

8.569

31,70

Delegades
Delegáis

Dones

Perceniaige

316
373
542

24,6
28,21
29,86

Peí que fa a l'ocupació de les dones, els tipus de contraaes a
Girona, segons dades fadlitades per l'INEM referents a l'any 1998,
un 63,8% deis contractes a temps pardal varen ser signats per
dones, 23.703 sobre un total de 37.128. Deis contractes indefinits,
2.423 en total, 815 varen ser per a les dones (33,6%). Peí que fa
ais contractes temporals els percentatges de dones varen ser els
següents: per obra o servei determina!, un 22,5% (6.023 sobre un

Any 1990
Any1995
Any 1999

Homes

Percenlaige

969

75,4

949

71,79

1.273

70,14

total de 26.758); per interinitats, un 68% (5,638 dones sobre un
total de 8.297 contractes), i eventuals per drcumstándes de la pro-

Podem apreciar com el percentatge sobre el total de l'afiliació

ducdó, un 43.2% (34.506 sobre un total de 79.835). Es poí veure

femenina ha augmentar en gairebé 10 punts entre el 1991 i el 1999,

que encara que les dones siguem majoria a l'atur no aconseguim ni

pero aixó ha estat degut tant a l'augment quantitatiu de dones com

el 50% deis contractes indefinits, ¡ en canvi si que treballem molt a

al decrement quantitatiu d'homes durant aquest període. El nombre

temps pardal, amb totes les mancances en els terrenys professional

de delegades ha crescut en 5 punts, aproximadament, i en aquest

i económic que aixó comporta. I som majoria en els contractes a

apartat podem constatar que l'any 1995 hi va haver un augment de

temps pardal perqué s'espera de nosaltres que compaginem el tre-

dones delegades i un petit decrement d'homes, com també un creixe-

ball assalariat amb l'atenció a la familia.

ment notable de tots dos sexes l'any 1999, en propordó mes alt el
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de les dones, ja que el diferencial entre homes i dones l'any 1995 era
de 43,58 punts i el 1999 s'ha reduit a 40,28; per tant ha minora! en
3,30 punts. L'augment de dones delegades és molt important, perqué
té resultats práctics en fa negociació col-lectiva de les condicions de
treball en les empreses,
D'aquestes dades es dedueix que a Girona, com a la resta del
nostre país, el creixement deis sindicáis i de la seva representació
depén en molt bona part de la incorporado de les dones al món laboral i de la manera com la condueixin. Els sindicats, en general, encara
teñen una organització masculimtzada, que no té en compte les
necessitats de les dones i dificulta la seva incorporació i participació. I
peí que fa ais comités d'empresa, ais homes els costa deixar el lloc a
les seves companyes; i a aqüestes moltes vegades els sembla bé delegar en els seus companys masculins la representado sindical, ja que
consideren que ells hi teñen mes experiencia i elles han d'atendre
altres responsabilitats familiars i domestiques.
Des deis sindicats es fan i es tiren endavant permanentment propostes per canviar aquesta situació i eradicar les situacions discriminatóries per a les dones en el món laboral. Es motiva i es forma les
dones perqué siguin delegades i puguin inddir en la negociació de les
seves condicions de treball, s'incentiva la participado i la formado i
s'actua en les situadons puntuáis de discriminado.
Peí que fa a rorganitzacíó interna, els estatuís de CCOO estableixen que efs llocs de direcció han de ser ocupats per dones en la mateixa
proporció que l'afiliadó. i aixó es compleix relativament. A final de

Dones en el mercal de Girona.

1999 várem publicar a la revista sindical 35 Mores un petit estudi sobre
la participació de les dones en els órgans executius del sindica!, i el

creat una comissió anomenada Ciutat & Igualtat, que treballa en

resultat és que les dones hi ocupem e! 23% del consell, el 25% de la

tres vessants:

comissió executiva i el 28% deis órgans de direcdó deis sindicats inter-

1.

comarcals. En el moment d'elegir aqüestes persones, l'afiliadó femeni-

2.

Món laboral gironi.

na era d'un 27,73%. Per tant, encara no complim ben bé els nostres

3.

Corresponsabilitat i convivencia, repartíment de les tasques

estatuts, i ens falta molt mes per arribar a una situació de parita!.

Dona i dutat, mobilitat, horaris ¡ servéis.

a la vida familiar,

Cal apuntar, pero, que aixó no s'aconsegueix només posant nor-

Treballant aqüestes qüestions hem constatat el que ja sabiem,

mes, sino corresponsabilitzant-nos totes i TOTS en totes les feines,

que tots están molt relacionáis i que cal un canvi de mentalitats, de

remunerades o no. La majúscula de «tots» no és cap error; les dones

maneres de pensar i d'actuar, en tots els ámbits, per aconseguir la

volem accedir, i ho estem fent, a la vida pública -treball, política,

igualtat.

associadonisme..,-, i els homes en general no s'incorporen al mateix

Peí que fa al tema concret del punt 2, món laboral gironi, al sin-

ritme a l'espai privat, no hi ha un repartíment real de tasques sino

dicat hem fet reunions amb dones de diferents sectors d'activitat i

una sobrecárrega per a una de les parts que cal esmenar en benefici

hem pogut palesar que, a banda de la problemática global en qué es

de totes dues. Hi ha homes que dediquen una part úá seu temps a

troben actualment els treballadors i les treballadores del nostre

atendré les persones que estimen i reconeixen amb entusiasme que

entorn, les dones, peí sol fet de ser-ho, tenim una problemática espe-

ells i els seus han guanyat en qualitat de vida.

cífica que constitueix un impediment per assolir la igualtat en el món
laboral. A les comarques gironines hi ha empreses on les dones teñen

Pía d'igualtat d'oportunitats

un sostre de promodó professíonal que no afecta els homes i on, per

A la dutat de Girona, impulsat peí Consell Económic i Sodal i

ocupats només per dones i altres només per homes, i evidentment el

l'Ajuntament, s'está duent terme un projecte de promoció de la

sector masculí esta mes ben retribuít, la qual cosa genera desánim

exemple, no hí ha cap dona oficial primera; en altres teñen sectors

igualtat d'oportunitats, dins d'un programa d'acdó de la Comunitat

entre les dones: valoren menys el seu treball i teñen mes tendénda a

Europea, per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. S'ha

abandonar-lo.
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Accions a emprendre

negociado, en part perqué hi ha poca partidpadó femenina, i en part

Qué es pot fer davant d'aquesta situació? Es poden íer molles

gualtat existent entre homes i dones i sobre les conseqüéndes que

també perqué encara hi ha poca consciéncia sobre l'abast de la desicoses, des de la mes senzilla a la mes contundent, perqué la normati-

aixó té per a la poblado en general.

va ens empara i la discriminado per rao de genere está prohibida i

Evidentment que si només fem canvis en l'entorn laboral no

penalitzada. Les secretarles de la dona deis sindicáis poden i haurien

aconseguirem que aquests canvis s'estabilítzin i tinguin permanénda.

de ser un punt de referencia per informar-se i denunciar les situacions

Hem de fomentar la coeducació a les escoles, promoure la diversitat

discriminatóries. En la negociado coMectiva, tant en els convenís

educativa, ates que en la formado de les persones ja comenta la

d'ámbit provindal com en els d'empresa, s'hauria de teñir en compte

segregado que trobarem després en el treball: les nenes, perruqueres

aquesta problemática i proposar i defensar dáusules que eliminin la

i assistents sodals, i els nens, mecánics i aparelladors...

desigualtat, com ara recoliir el dret a la igualtat de retribudó per fei-

En parlar de l'accés al treball déiem que una de les dificultats de

nes d'igual valor; eliminar les categories separades per sexes en fei-

ser dona era la de ser també mare, I és veritat que les dones ara tenim

nes equivalents; vetllar perqué tant els homes com les dones puguin

pocs filis i que la Ilicénda de malernitat no hauria de ser cap obstade

gaudir de tots els permisos per atendré necessitats familiars; establir

per a la feina, pero cal reconéixer també que l'empresariat valora el fet

un sistema de promoció basat en causes objectives, per facilitar la

que quan s'hagi d'atendre el fill malait será la mare qui faltará a la

promoció de les dones; establir que en igualtat de condidons, per

feina, i que quan l'avi necessiti algú será la dona qui deixará la feina, i

ocupar un lloc de treball o per a una promoció, es contractará o es

també sap que generalment per a la dona és mes important la seva

promocionará una dona si aqüestes están subrepresentades en

familia que el seu treball; certament, la dona aixó ho assumeix, perqué

aquest ámbit, o un home si es dona el cas contraw, per anar eliminant

el seu treball normalment está menys retribuit que el del seu company

la segregado laboral; definir i penalitzar l'assetjament sexual; realilzar

i troba normal que si algú ha de deixar de treballar siguí ella. En canvi,

una valorado de llocs de treball.., i moltes altres coses que es poden

de l'home es pot esperar que vagi sempre a la feina, que treballi mes

fer, a mes de les que se'ns poden acudir si analitzem una mica la

hores i que ofereixi una major disponibilitat, i que per a ell el mes

situado en el nostre entorn,.
Els comités d'empresa son una eina molt útil per millorar les

important siguí el seu treball, que no pot perdre perqué és el mes ben
retribuít de la casa i el necessita per atendré económicament la familia.

condidons de treball de les persones que representen, perqué conei-

I aixó és un peix que es mossega la cua: la dona cobra menys, per tant

xen a fons la situació de la seva empresa i poden detectar mes bé la

és la que deixa el treball, i per aixó se la valora menys, I aquest cerde

problemática, i sobretot quina pot ser la millor manera, la mes fádl i

vicios no es trencará fins que compartim en igualtat la vida.

fnenys traumática, per trobar-hi solucions, Pero moltes vegades les

Els homes a vegades perceben el món del treball com un ámbit

qüestions que afecten les dones son les primeres que cauen en una

propi que les dones están envaint, i en canvi el món doméstic el
veuen com un ámbit femení que per a ells és desconegut i en el qual

Una oficina d'atenció a la dona.

els costa entrar.
Em va agradar molt un acudit que vaig trobar fa anys en un diari
francés on es velen un home i una dona asseguts al sofá, ell llegint el
diari i ella cosint, i ell dient-li a ella seriosament: «Tu devrais te chercher un travaill». La cara d'ella, no cal que us hodigui, era d'incredulitat, Vaig trobar que era una forma senzilla i contundent de deixar
constancia d'una situado.
És ben evident que hi ha una problemática especifica que patim
les dones peí sol fet de ser dones, que les condidons del treball assalariat están direaament relacionades amb la manera com ens organitzem en la nostra vida privada, i que cal un canvi social integral per
viure, homes i dones, en igualtat.
Rosa Bagué Massegurpcrimiy <i h
San-huia di- U Dona óc CCOO

Les dades peí elaborar aquest artide les ha facililal la UPD [Unitai de Promoció i Desenvolupamenl de la Universiial de Girona) a partir de dades jfonts] de l'INE, IEPA, l'OTG i el Departament de Treball; la Dipuiació de Girona, amb l'esiudi ja esmeniai; i CCOO,

