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9.45 h Els drets a la salut sexual i reproductiva.
A càrrec d'Isabel Iserte. Associació de
Planificació
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10.30 h Els drets laborals entorn la reproducció.
Aplicació de les lleis. A càrrec de Neus
Moreno,
Departament de Salut Laboral de la
CONC

10.30 h Els drets laborals entorn la reproducció.
Aplicació de les lleis. A càrrec de Neus Moreno,
Departament de Salut Laboral de la CONC

10.30 h Els drets laborals entorn la reproducció.
Aplicació de les lleis. A càrrec de Neus
Moreno,
Departament de Salut Laboral de la
CONC

11.15 h Debat
11.45 h Descans
12.15 h Taula Rodona Actuacions necessàries per
millorar laplicació dels drets reproductius. A
càrrec de Marta Segura secretaria general del
Departament de Salut, representació del
Departament de Treball, Montse
Cervera de la Xarxa de Dones per la Salut, i Carme
Catalán
secretaria de la dona FSC.
13.15 Debat
13.30 Cloenda a càrrec de Lluïsa Montes secretaria
general de la Federació de Sanitat de CCCOO
de Catalunya
Inscripcions:
nom, cognoms, centre de treball i telèfon o adreça electrònica
a fsanitat1@ccoo.cat o al fax. 933103282
Places limitades sadmetrà per rigorós ordre dinscripció.

www.ccoo.cat/sanitat
Secretaria de la Dona
Comissions Obreres de Catalunya
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