
XI ESCOLA de DONES de CCOO CATALUNYA
3 de novembre de 2016
Seu CCOO de Cornellà
Ctra. d’Esplugues, 68. Cornellà de Llobregat

SINDICAT I FEMINISME: AHIR, AVUI I SEMPRE
Acte obert a la ciutadania

15.00 h Conversa: “Explorant i aprenent de l’Aurora 
Gómez” (10è aniversari de la seva mort)

Condueix: Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano 
García - CCOO de Catalunya.
Participen: 

- Carme Pallarol, grup de dones de banca de CCOO.
- Mercè Otero, de Ca la Dona i la Xarxa Feminista. 
- Neus Moreno, de la Secretaria de la Dona de CCOO de 

Catalunya.

16.00 h Presentació del premi Aurora Gómez a la lluita 
feminista en l’àmbit laboral, edició 2016

Presenta: Montse Delgado, secretària de Formació Sindical, 
Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya.

Les persones protagonistes de l’experiència premiada compar-
tiran la seva experiència.

16.30 hTaula rodona: “Sindicalisme i feminisme, si-
nergies i aliances per avançar”

Condueix: Isabel Gutiérrez Muela, assessora i membre 
del comitè de dones de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès 
- Anoia - Garraf.
Participen: 

- Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de 
Catalunya. 

- Alba Garcia, secretària de la Dona i de Cohesió Social de 
CCOO de Catalunya.

- Alba Lou Guillen, membre de la Plataforma Ciutadana contra 
la Violència Masclista de Cornellà de Llobregat. 

Hi haurà una fi la zero, que ocuparan dones de diferents orga-
nitzacions de la comarca.

17.45 h Finalització de la jornada



Per onzè any consecutiu, realitzarem l’Escola de Dones de CCOO de Catalunya. Aquest és un espai i un temps per re-
fl exionar i per intercanviar coneixements i experiències d’acció feminista. I ho farem des de l’experiència de CCOO i altres 
feminismes. El nostre objectiu és avançar en l’empoderament de les dones de CCOO de Catalunya. 

10.00 h Benvinguda i obertura de l’escola
- Alba Garcia, secretària de la Dona i de Cohesió Social de CCOO 

de Catalunya.
- Toni Mora, secretari general de la Unió Intercomarcal del Baix 

Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.
- Rocío Garcia Pérez, tinenta d’alcaldia de l’Àrea de Cultura i Igualtat 

de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

10.30 h Conferència i debat: “Transversalitat de gènere a 
les organitzacions mixtes”

Maria de la Fuente, directora de l’Observatori IQ (Dones, Homes 
i Vida Quotidiana).

Modera: Alfonsa Santiesteban Castillo, responsable de CCOO 
de la comarca de l’Anoia i membre del Comitè de Dones de CCOO 
del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.

11.30 h Presentació de la guia sindical: “La jornada laboral. 
Drets i negociació col·lectiva”

Neus Moreno, de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.

11.45 h Descans

12.15 h “Experiències sindicals territorials i federatives en 
la transversalitat de gènere”

Presenten: Saida Ehliluch i Aurora Richarte, de les secretaries 
de la dona de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat - Alt Penedès - 
Anoia - Garraf, i de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, 
respectivament.

“Les dones compartim i el sindicat avança”
Aquest és un espai plenari per intercanviar refl exions, experiències 
i propostes entre les dones que participem a l’escola. És un espai 
per reforçar l’estratègia d’empoderament col·lectiu de les dones de 
CCOO.

Modera: Lidia Sandalinas, de la Secretaria de la Dona de CCOO 
de Catalunya, i Mònica Penas, de la Secretaria de la Dona de la 
Federació de Serveis Privats de CCOO Catalunya.

14.00 h Dinar
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