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tancaments
d’empreses
sobre les dones
ccoo

convencionals, sinó que s’ha valorat, entre d’altres aspectes, la formació, les tensions i la “conciliació” de la vida
personal i laboral, les conseqüències personals, de salut
i familiars que ha comportat la crisi viscuda a l’empresa.
El fet que Catalunya perdi pes industrial específic i no
acabi de consolidar-se com a euroregió dinàmica, juntament amb la manca d’una política industrial clara als tres
nivells en què caldria (europea, espanyola i catalana),
infraestructures insuficients i fins i tot un autogovern limitat,
repercuteixen en les dones i els homes de Catalunya;
però no amb la mateixa força, ni amb els mateixos agreujants. A més, amb la darrera ampliació de la Unió Europea,
les transnacionalitzacions ens estan afectant de manera
més negativa en el que podríem considerar els sectors
“tradicionals” de Catalunya. Tots aquests factors tenen
un impacte de gènere que s’han volgut posar de manifest
en el treball.

La Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya ha dut
a terme un estudi de gènere centrat en l’àmbit dels
Les dones representen un percentatge menor d’ocupació
tancaments d’empreses a Catalunya, sota la direcció de
des del primer grup d’edat (16-24 anys) i la distància amb
la professora d’Economia Aplicada de la UB Àngels
relació als homes s’accentua a mesura que avança l’edat.
Martínez Castells. Amb aquest estudi s’ha volgut fer una
Segons les dades de l’estudi, el principal motiu del difeanàlisi i una valoració de gènere dels efectes de les
rencial de la població activa femenina amb relació a la
deslocalitzacions, els tanmasculina, s’explica per com
caments d’empreses i les
afecten les dones els aco“Els tancaments d’empreses a
crisis sectorials i empresarials
miadaments individuals a les
Catalunya no repercuteixen amb la
en la globalització econòempreses amb biaix de gèmica, les polítiques neolibe- mateixa força ni els mateixos agreujants nere i els acomiadaments
rals, l’increment de les desmassius pel tancament
en els homes que en les dones”
igualtats i els canvis acceled’empreses a Catalunya.
rats cap a desregulacions i
flexibilitats dels models laborals que afecten les dones.
En la redacció final, a més de la valoració de les respostes
a les enquestes des d’una visió de gènere, s’ha incorporat
L’estudi s’ha realitzat amb l’ajut de l’Institut Català de les
també les conclusions tretes de les sessions de treball
Dones, mitjançant enquestes a treballadores afectades
obertes i molt participatives, i la proposta d’unes línies
directament, i s’han fet sessions de treball conjuntes amb
d’actuació concretes per evitar que el pes de les deslocadones i homes sindicalistes. Les empreses triades estaven
litzacions d’empreses continuï pesant amb més força, de
en situacions diverses i en sectors diferents. Entre elles
manera discriminada, sobre les dones treballadores.
figuren la Lear de Cervera i Joyco d’Alcarràs.
Les persones que estiguin interessades en aquest estudi
El treball no s’ha limitat a la cerca i al tractament de les
de gènere sobre els tancaments d’empreses a Catalunya,
dades estadístiques habituals sobre els aspectes laborals
el poden sol·licitar a CCOO de les Terres de Lleida.
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