
L’empitjorament de les condicions de treball, la divisió sexual del treball i 
l’obstinada bretxa salarial que pateixen les dones responen a una violència 
econòmica de gènere i a un abús de poder del sistema capitalista i patriarcal.
La falta d’autonomia econòmica minva la llibertat de les dones, que es tro-
ben exposades al llarg de la vida a una situació de desavantatge i de preca-
rietat, i a la cronificació de la pobresa.
A CCOO ens plantegem posar fi a la bretxa salarial lluitant per aconseguir 
una ocupació de qualitat i digna per a homes i dones, i incidint en la negocia-
ció col·lectiva en l’aplicació de mesures d’igualtat que incloguin la perspec-
tiva de gènere a totes les empreses.
Ara tenim una nova eina per a l’acció sindical, la Guia per a l’aplicació de la 
igualtat retributiva entre dones i homes, per portar a les empreses el com-
promís i la lluita contra totes les discriminacions i contra totes les violèn-
cies masclistes que pateixen diàriament les dones, només pel fet de ser-ho.
Per això, en aquesta desena edició, tornem a incidir en la importància de 
la formació, la sensibilització i l’acció per abordar les violències masclistes 
i refermar, dia a dia, el nostre compromís sindical i sociopolític per fer-hi 
front i erradicar-les de la feina i de tot arreu.
CCOO veu urgent conquerir un nou model social més equitatiu, més just, 
més sostenible i més solidari, en definitiva, un model sense divisió sexual 
del treball i amb dones lliures de violències heteropatriarcals.

X Escola de gènere Neus Català 

CONTRA LA BRETXA SALARIAL, ACCIÓ SINDICAL!
#EnsPlantem #CCOOEscolaNeusCatalà #CCOOFeminista

DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE DE 2019
De 9.30 h a 16 h, a la sala d’actes Apolo Giménez

CCOO de Terrassa (carrer de la Unió, 23, Terrassa)

CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, 
SINDICAT FEMINISTA



9.30 h Benvinguda i obertura de l’escola
Enrique Rodríguez Ruiz, secretari general de CCOO  

 del Vallès Occidental - Catalunya Central

Núria Marín García, regidora de Polítiques de Gènere  
 i LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa

10.30 h Objectius de la Guia per a l’aplicació de la igualtat  
 retributiva entre dones i homes

Lídia Sandalinas Félez, de CCOO de Catalunya
Mireia Recio Ortega, de Foment del Treball
Itziar Ruedas Retuerto, de Pimec
Lídia Devant Abelló, de la Generalitat de Catalunya

Modera: Ana M. Rojas Pazo, secretària de Polítiques 
d’Igulatat i Treballadores de la llar de la Federació de 
Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya

11.15 h Debat

11.45 h Pausa

12.00 h Taller: Com calculem la bretxa salarial de gènere i  què 
fem per trencar-ne la dinàmica a les empreses?
Lídia Sandalinas Félez, responsable de Polítiques  
d’Acció Sindical de Gènere de la Secretaria de les Dones 
de CCOO de Catalunya

14.00 h  Pica–pica

14.30 h Taller: Com calculem la bretxa salarial de gènere i què 
fem per trencar-ne la dinàmica a les empreses?

15.30 h Presentació dels treballs i els debats   

16.00 h Cloenda
José M. Martínez Contreras, responsable de Formació 
de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central

Alba Garcia Sànchez, secretària de Dones i Polítiques 
LGTBI de CCOO de Catalunya

Modera: Agnès Solà Rodrigo, responsable d’Acció 
Sindical de la Federació d’Educació de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central  
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CONTRA LA BRETXA SALARIAL, LLUITA SINDICAL
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