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PREMI

AURORA GÓMEZ

A LA LLUITA
FEMINISTA
EN L’ÀMBIT
LABORAL
1a CONVOCATÒRIA 2010

BASES 1a CONVOCATÒRIA/ 2010
1a. El Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en
l’àmbit laboral es concedeix a persones, col·lectius,
entitats o organitzacions socials que s’hagin distingit
per la seva tasca a favor de les reivindicacions realitzades des de la perspectiva de gènere en el món laboral
i sindical.

Les propostes presentades han de tractar bones pràctiques des de la perspectiva de gènere en diferents
camps i de qualsevol període anterior o actual i que
poden desenvolupar diversos aspectes:
1. Acords de negociació col·lectiva en qualsevol matèria i àmbit.
2. Plans d’igualtat innovadors i exportables.

3. Experiències de diàleg i concertació social entre els
agents socials i l’Administració en l’àmbit territorial amb relació a polítiques públiques –gestió i
usos del temps, mobilitat, etc–.
4. Estudis, recerques i reflexions.

5. Eines de divulgació –documentals, exposicions,
etc–.

2a. Com a reconeixement del premi concedit,
s’atorgarà un guardó consistent en l’original d’una
obra realitzada per una artista.

3a. Les candidatures proposades han de correspondre
a un projecte o a una acció realitzada al llarg de l’any
envers les reivindicacions de gènere en el món laboral i sindical, proposades per terceres parts, entitats o
persones, que aportin la justificació raonada de la seva
proposta.
4a. El termini de presentació de candidatures és el 15
d’abril de 2010, i es poden lliurar personalment o per
correu a la seu de la Fundació Cipriano García, Via
Laietana, 16 – 08003 Barcelona. També es poden presentar per correu electrònic a l’adreça fcg@ccoo.cat.
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5a. La presentació de la candidatura constarà de:

1. Les dades de la persona/es o entitat que presenta la
candidatura (nom, adreça, telèfon i adreça electrònica).

2. El nom de la persona/es, entitat a qui es proposa com
a candidat a rebre el premi Aurora Gómez amb les dades pertinents (adreça, telèfon, adreça electrònica).
3. La descripció de l’acció presentada i una justificació
raonada de la candidatura (màxim 2 fulls). S’hi poden
acompanyar els annexos que es considerin oportuns.

6a. El jurat està compost per Dolors Comas d’Argemir,
catedràtica d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Rovira i Virgili; Marta Lacambra, directora
de l’Obra Social de Caixa Manresa; Mary Nash, catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat
de Barcelona; M. Jesús Pinto, antropòloga, patrona de
la Fundació Cipriano García; Teresa Torns, professora
titular del Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

7a. El jurat adjudicarà el Premi per majoria simple.
Així mateix, es reserva la facultat de declarar desert el
Premi. El jurat emetrà el seu veredicte abans del 15 de
maig de 2010, i el lliurament del Premi es farà en un
acte públic al mes de juny.
8a. La Fundació Cipriano García farà divulgació del
veredicte del jurat i del nom de la persona, col·lectiu,
entitat o organització social guardonada, a través dels
mitjans que cregui oportuns.
9a. La participació en aquest Premi comporta
l’acceptació de cadascuna d’aquestes bases.

Biografia AURORA GÓMEZ CANO
Treballadora bancària, sindicalista, comunista i feminista. (L’Hospitalet de Llobregat, 12-VI-1951- Barcelona, 6-IX-2006). Va connectar amb la Comissió
Obrera del Banco Guipuzcoano el 1972, i va participar en la Coordinadora local de Banca de Barcelona,
essent escollida enllaç sindical dins de les Candidatures Unitàries i Democràtiques, el 1975, en les darreres
eleccions del Sindicat Vertical.
El 1973 va ingressar al Partit Socialista Unificat de Catalunya, i el 1974, com a membre d’aquest partit va ser
detinguda i empresonada durant uns mesos a la Presó
de dones de Trinitat Vella. El 1975 va formar part del
Comitè de Barcelona del PSUC, dins de les comissions
de moviment obrer i de la dona. A partir de llavors va
participar en el moviment feminista, i va formar part del
grup de dones de CCOO i va mantenir la seva vinculació
sempre amb el grup de “Ca la Dona”.
El 1978 va ser membre de l’executiva de la CONC
i des de llavors fins al 1994 va estar a la seva direcció. I a partir del III Congrés del sindicat, celebrat el
1984, va ser secretària de la dona de la CONC, càrrec
que va deixar el 1995 per passar a ser presidenta de
la Cooperativa d’habitatges socials Habitatge Entorn
entre 1994 i 2002.
Font: Biografies Obreres. AHCO
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