
 

 
28 de Juny, Dia Internacional de l’ORGULL LGTB 

AGENDA: 
 
CCOO, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTB, organitzem la jornada 
“STOP Homofòbia! LGTBfòbia ni a la feina ni enlloc”. Serà el dijous 26 de juny 
de 2014, a les 9.00 h, a la sala d'actes de CCOO a Via Laietana, 16, a 
Barcelona. 
També donem suport i fem una crida a la participació dels treballadors i 
treballadores, i a la ciutadania en general, a la manifestació, convocada per la 
Plataforma Unitària Comissió del 28 de Juny, del dissabte 28 de juny a les 
18.30 h, a la Plaça Universitat de Barcelona, on CCOO anirà amb pancarta 
pròpia. 
 
 
Jornada “STOP Homofòbia! LGTBfòbia ni a la feina ni enlloc” 
Dijous 26 de juny de 2014, a les 10.00 h 
Seu de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona, sala d'actes) 
 
9.00 h Inauguració. 
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. 
 
9.15 h Experiències de discriminacions laborals per causes de VIH i SIDA. 
Gabriel Fernández, gerent STOP SIDA. 
 
9.45 h Per què necessitem una llei contra l'Homofòbia? 
Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. 
 
10.15 h Audiovisual STOP Homofòbia! LGTBfòbia ni a la feina ni enlloc.  
Programa de TVC al Canal 33, editat per CCOO. 
 
10.30 h presentació de la Guia Sindical Diversitat Sexual en l'àmbit laboral.  
Alba García, secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 
 
Modera i dinamitza: Anna Bonilla, afiliada a la Secció Sindical de l'Ajuntament 
de Barcelona (Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de 
Catalunya), i membre de l'Àmbit LGTB de CCOO de Catalunya.  
 
 

Del 26 de juny al 10 de juliol, a la seu nacional de CCOO de Catalunya (Via 
Laietana, 16, Barcelona), tindrà lloc l’exposició "No a la discriminació de les 
persones seropositives a la feina".  

Altres activitats: 

L'acte inaugural se celebrarà en la jornada “STOP Homofòbia! LGTBfòbia ni a 
la feina ni enlloc” del proper 26 de juny. Col·laboren en l'organització de l'acte la 
Secretaria de Dona i Cohesió Social i l'Àmbit LGTB, de CCOO de Catalunya.  
 
 
 



 
 
Manifestació del Dia Internacional de l’Orgull LGTB 
Dissabte 28 de juny, a les 18.30 h, 
Plaça Universitat, Barcelona 
 
CCOO de Catalunya fa una crida als treballadors i treballadores i a la 
ciutadania en general a participar a la manifestació de Barcelona pel 28 de 
juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTB ( Lesbianes, Gais, Transexuals i 
Bisexuals), convocada per la Plataforma Comissió Unitària 28 de Juny. 
 
És un dia important per a commemorar, i també per reivindicar, una sanitat 
sense discriminacions i que sigui inclusiva, i ho fem amb el lema "Visc en 
positiu, i tu? Trenca l'estigma del VIH-SIDA. Sanitat sense discriminacions". Un 
cop més, CCOO es solidaritza amb el col·lectiu LGTB i demana que s'aprovi la 
Llei contra l'homofòbia. 
 
La manifestació serà el dissabte 28 de juny del 2014 a Barcelona, a les 18.30 h 
des de la Plaça Universitat. 
 

 
CCOO portarem pancarta pròpia. Us hi esperem!!! 

  


