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Continuant amb la campanya d’enguany, “Prou precarietat! Treball, vida i drets”, i per desè any consecutiu, realitzarem 
l’Escola de Dones de CCOO de Catalunya. Aquest és un espai i un temps per refl 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’apoderament de les dones de CCOO de Catalunya. 

9.30 h Recollida de documentació i primers contactes

10.00 h Benvinguda i presentació

- Lluïsa González, secretària de la Dona i Igualtat de la Unió Intercomar-
cal del Vallès Oriental - Maresme - Osona de CCOO de Catalunya  

- Gonzalo Plata, secretari general de la Unió Intercomarcal del Vallès 
Oriental - Maresme - Osona de CCOO de Catalunya 

- Representant de l’Alcaldia de Mataró 

10.30 h Identifi car i fer front a la bretxa salarial: una estra-
tègia per a la igualtat social i laboral  
Condueix: Joan Carles Casanovas, responsable de Negociació 
Col·lectiva de la Secretaria d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
Hi intervenen: 

- Núria Sánchez Mira, sociòloga, Centre d’Estudis Sociològics sobre 
la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)-Institut d’Estudis del Treball-IET

- Ana Herranz, secretària de la Mujer de la CS CCOO (Acctioon Equal 
Pay)

- Lidia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a l’Empresa de la 
Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya

- Experiència, d’El Corte Inglés
- María Rosa Tomás, secretaria general de la Secció Sindical de 

CCOO de l’Ajuntament de Barcelona
Debat

12.30 h Descans

13.00 h Les dones compartim i el sindicat avança

Aquest és un espai en plenari per intercanviar les refl exions, experièn-
cies, propostes... entre les dones que participem a l’escola. Un espai 
per reforçar l’estratègia d’apoderament col·lectiu de les dones de 
CCOO.

15.00 h Dinar

      
ACTIVITAT OBERTA A LA CIUTADANIA

16.00 h Taula rodona “Sindicalisme i feminisme: treball, 
vida i drets”
 
Condueix: Montse Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i 
Cultura de CCOO de Catalunya
Hi intervenen: 

- Alba Garcia, secretària de la Dona de CCOO de Catalunya
- Beatriu Masià, de Tamaia
- M. Carme Navarro, de la Xarxa Feminista
- Entitats de Dones de Mataró 
- Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO Catalunya
 

18.00 h Cloenda

PROGRAMA


