
V  ESCOLA  DE  GÈNERE 
NEUS  CATALÀ 
 
Terrassa 10 de desembre de 2014 

Viure lliures de violències masclista: 
A la feina i a tot arreu  
 
Malgrat els esforços de la legislació a favor de la igualtat, 
la violència contra les dones, vinculada al desequilibri en 
les relacions de poder entre els sexes, en els àmbits 
laboral, social, econòmic, religiós i polític, continua sent 
alarmant. 
 
En aquesta cinquena edició de l’escola volem incidir en la 
necessitat d’afavorir la formació, la sensibilització i el 
coneixement per al conjunt de persones que formen 
CCOO, i així poder intervenir des de l’acció sindical, i des 
del nostre dia a dia, en la defensa i la protecció de les 
víctimes i tenir arguments i eines per defensar un nou 
espai social, polític i personal, lliure de qualsevol tipus de 
violència. 
 
Us donem la benvinguda a la V Escola de Gènere Neus 
Català i esperem que us sigui escaient, útil i aprofitable. 
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V Escola de Gènere Neus Català  
 
10 de desembre del 2014  
CCOO de Terrassa (carrer Unió, 23) 
 
 
10.30 h Benvinguda i presentació  
           
               Almudena Almagro 
               Regidora de Polítiques d’Igualtat i Usos del Temps  
               Ajuntament de Terrassa 
         
               Iván Ramos  
               Responsable de Formació Sindical 
               CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central  
            
11.00 h Conferència: “Les dones i la crisi: canvis en el mercat   
               de  treball”    
               A càrrec de Teresa Torns  
               Sociòloga i professora titular de la Universitat  
               Autònoma de Barcelona  
             
11.45 h Debat  
 
12.30 h Pausa 
 
12.45 h Conferència: “Eines sindicals i polítiques per combatre la  
               violència vers les dones” 
               A càrrec d’Alba Garcia 
               Secretària de la Dona i Cohesió Social  
               CCOO de Catalunya  
 

 

13.30 h Debat  
 
14.00 h Fi de la sessió 
 
 
15.30 h Taller: “Doble presència: temps laborals, temps socials” 
               A càrrec de Neus Moreno  
               Secretaria de la Dona           
               CCOO de Catalunya 
           
17.30 h Cloenda  
              Maribel Ayné  
              Secretària de la Dona 
              CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central  
 
Moderen i dinamitzen  
 
              Loli Vargas  
              Responsable de la Dona de la FSC  
              CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central  
 
              Marisol del Arco 
              Responsable de la Dona d’Indústria 
              CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central  

  


