Igualtat, exigeix-la !
Aquest any 2011 es commemoren els 100 anys de celebració històrica del Dia
Internacional de les Dones.
Hem de prendre un paper actiu per fer valer aquest dret. Sabem que si no fem tots els
esforços possibles nosaltres mateixes, ningú no ens el concedirà. Som iguals de dret,
però continuem sent desiguals de fet.
En els últims anys s’han promulgat diverses lleis que han buscat afavorir les
condicions de vida de les dones: la llei per promoure la Conciliació de la Vida laboral i
familiar, la Llei contra la Violència de Gènere, la Llei de Dependència, i la Llei per a la
Igualtat efectiva de dones i homes, entre d’altres. La realitat ens demostra que moltes
d’aquestes lleis no es reflecteixen en la vida quotidiana, ni han suposat l'avanç social
real que esperàvem.
En aquest sentit, com sabeu, la nostra empresa ha elaborat un Pla d’Igualtat. Us volem
mostrar algunes de les conclusions que es van obtenir per part dels consultors
contractats per fer el diagnòstic en matèria d’igualtat d’oportunitats a Aigües de
Barcelona*:
 Plantilla clarament masculina amb un desequilibri en la contractació de dones.

 S’aprecia manca d’empleades en llocs de comandament mig i de
responsabilitat. Inexistència de dones en càrrecs de major responsabilitat.

 Pel que fa a les administratives, col·lectiu amb un major nombre de
treballadores, les dones ocupen nivells professionals inferiors als assignats als
homes. Es constata que les dones perceben un salari mig inferior al dels
homes.
 En relació a la representació sindical, l’estudi recull la necessitat que es fomenti
la participació de les dones en aquest àmbit.
*dades 2009

Pel que fa a aquest últim punt, des de la celebració de les darreres eleccions sindicals
a Aigües de Barcelona, molts dels càrrecs de diferents Comitès estan ocupats per
dones: Presidència Comitè Torre Agbar, Presidència i Secretaria Comitè Collblanc i
Secretaria Comitè de l’Hospitalet.
A més l’ATAB és l’única força sindical que ha nomenat delegades al Comitè
Intercentres, ocupant també el càrrec de Presidenta del Comitè Intercentres.

ATAB
Comissió d’Igualtat

