
PRESENTACIÓ PROJECTE ESPAIS LLIURES DE MASCLISME 

 

El sindicat STEI es vol adherir a la campanya Espais lliures de masclisme que està 

desenvolupant l'Organització de Dones d’STES Intersindical. La iniciativa sorgeix amb 

motiu de donar continuïtat a la jornada de lluita feminista històrica que va tenir lloc el 

passat 7 de novembre a Madrid, la marxa estatal contra les violències masclistes. 

Des de la nostra organització estem desenvolupant aquest projecte a nivell estatal. 

Bàsicament, consisteix que les treballadores i els treballadors que així ho consensuïn 

en assemblea declarin els seus centres de treball com a Espais lliures de 

masclisme. En realitzar aquesta declaració es comprometen a vetllar per garantir els 

drets i les llibertats de les empleades i dels empleats de la seva empresa, establiment, 

col·legi, institut, centre públic, etc., ja que el projecte és obert a tots els sectors, tant 

públics com a privats, siguin o no afiliades o afiliats del nostre sindicat. 

Les empleades i els empleats que se sumin al projecte denunciaran qualsevol situació 

de tracte desigual o vexatori que puguin sofrir les seves companyes en el seu lloc de 

treball. I a més, tractaran de donar una resposta conjunta per solucionar aquest tracte 

discriminatori. 

D'aquesta forma, volem posar fi a situacions d'assetjament sexual en l'àmbit laboral; a 

la bretxa salarial que existeix entre homes i dones; al bloqueig que sofreixen les 

treballadores per poder accedir a llocs de responsabilitat i direcció; a les traves per 

poder conciliar adequadament la vida laboral amb la vida familiar; i als 

micromasclismes que, per desgràcia, estan tan arrelats en la nostra cultura. 

Amb aquesta iniciativa només pretenem que als centres de treball es compleixi l'article 

2 de la Declaració Universal de Drets Humans que exposa, de forma resumida, que 

totes les persones tenim els mateixos drets i llibertats sense distinció alguna de sexe. 

Si volem acabar amb la xacra social que suposen els feminicidis, l'expressió última i 

més miserable de les violències masclistes, que en el 2015 es va cobrar la vida de 

més de 90 dones, hem d'acabar amb el masclisme en tots els seus àmbits , inclòs, 

també el laboral. 

Us animem a unir-vos a aquest projecte i a aconseguir que als vostres centres de 

treball, la igualtat i el respecte entre totes i tots sigui una realitat. Les persones que 

estiguin interessades en el projecte poden accedir a tota la informació sobre el mateix 

a la pàgina web de la nostra organització:  

http://stei.cat/transversals/index.php/secretaria-de-la-dona 

Amb els centres de treball que s'adhereixin al projecte crearem una Xarxa d'espais 

lliures de masclisme a nivell estatal perquè puguin contactar entre sí i anar valorant 

l'aplicació del mateix. Per a això, l’Organització de Dones d’STES-Intersindical ha creat 

un compte de correu electrònic des d'on gestionar-ho:  

espacioslibresdemachismo@gmail.com. O també ens podeu enviar la informació a 

dona@stei.cat. 
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