
Actes del 8 de Març del 2015 
 
 
 
FEDERACIONS 
 
 
SANITAT 
 
16 de març 
Hora: 10.30 h 
Lloc: sala 11, 1a planta de Via Laietana, 16, de Barcelona. 
Conferència: “Igualtat en la negociació col·lectiva i plans d’igualtat: vells i nous 
reptes”, a càrrec de Lorena Garrido, professora associada de filosofia del dret 
de la UAB i investigadora del grup Antígona.  
 
 
SERVEIS 
 
4 de març 
Hora: d’11 h a 13 h 
Lloc: soterrani Argenteria 1 de Via Laietana, 16, de Barcelona.  
Taller de sensibilització contra l’assetjament sexual i per raó de sexe al món 
laboral. 
 
6 de març 
Repartiment de clavells als centres de treball. 
 
 
PENSIONISTES I JUBILATS 

24 de març 
Hora: 16.30 h 
Lloc: a la base del monument a Colom, final de la Rambla, mirant al mar. 
Itinerari: “Mujeres de la Barcelona rebelde”. Un recorregut a peu pels escenaris 
en els quals, des del 1909 fins a finals dels setanta, es van produir els 
principals moviments socials, aixecaments i processos revolucionaris, a la 
ciutat de Barcelona. Es parlarà d’aquests fets i del rol específic que, en tots, hi 
van tenir les dones lluitadores. 
Cal inscriure-s’hi abans del dia 23 de febrer trucant al 93 481 27 69, entre les 
10 h i les 13 h, de dilluns a divendres. Preu: 4 € 
 
 
 
 
 
 



TERRITORIS 
 
BARCELONÈS 
 
10 de març 
Hora: 18 h 
Lloc: sala d’actes del local de CCOO de l’Hospitalet (c. d’Amadeu Torner, 41-
49). 
Conferència-xerrada: “Reflexions sobre els avantatges de l’ús del llenguatge 
igualitari”, a càrrec de Gemma Medina Priego, secretària de la Dona i 
d’Organització de la Federació de Sanitat. 
Presentació del nou servei SIAD-CCOO (Servei d’Informació i d’Atenció a les 
Dones en l’àmbit laboral), i de la Guia sindical sobre les violències masclistes a 
la feina, a càrrec de Raquel de Haro González, responsable de Dones de 
CCOO del Barcelonès. 
 
 
11 de març 
Hora: 18 h 
Lloc: sala d’actes del local de CCOO de Badalona (c. de Font i Escolà, 6-8).  
Conferència-xerrada: “Reflexions sobre els avantatges de l’ús del llenguatge 
igualitari”, a càrrec de Gemma Medina Priego, secretària de la Dona i 
d’Organització de la Federació de Sanitat. 
Presentació del nou servei SIAD-CCOO (Servei d’Informació i d’Atenció a les 
Dones en l’àmbit laboral), i de la Guia sindical sobre les violències masclistes a 
la feina, a càrrec de Raquel de Haro González, responsable de Dones de 
CCOO del Barcelonès. 
 
 
BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF 
 
1 de març 
Hora: 9 h 
Lloc: De Can Titó de Vilanova del Camí (davant del camp de futbol) fins a 
l’ermita de Collbàs (Carme). 
Caminada i esmorzar a l’ermita de Santa Maria de Collbàs. 
Distància aproximada: 6 km. 
Cal portar: roba i calçat adequat i aigua. 
 
 
10 de març 
Hora: 11 h 
Lloc: CCOO de Cornellà (carretera d’Esplugues, 66-68).  
Jornada “Dones, temps i treball en temps de crisi”, amb Carolina Recio. 
En finalitzar l’acte farem lectura del manifest. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL 
 
6 de març 
Hora: 20.30 h 
Lloc: espai polivalent Parc del Nord (ronda de Navacerrada, 58, sector Ca 
n’Oriac, de Sabadell). 
Sopar solidari, commemoratiu i reivindicatiu. 
“Enfortiment del rol de les dones entre les organitzacions socials i sindicals de 
Guatemala per contribuir a la defensa dels seus drets humans i laborals”. 
Acte realitzat entorn del 50è aniversari de CCOO de Catalunya. 
Bo solidari: 19 €. 
 
 
 
LLEIDA 
 
Del 2 al 26 de febrer 
Hora: de 8 h a 20 h 
Lloc: CAP de Tàrrega (c. de Salvador Espriu, s/n). 
Exposició “Davant la violència masclista a l’empresa: informa’t, assessora’t, 
actua!”, realitzada i editada per la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de 
CCOO de Catalunya. 
 
 
5 de març  
Hora: 10 h 
Lloc: sala d’actes de la UI de CCOO de les Terres de Lleida (av. de Catalunya, 
2). 
Conferència-xerrada: “Com actuar davant les violències masclistes a 
l’empresa”, a càrrec d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social de 
CCOO de Catalunya, i de Lídia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a 
l’Empresa de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 
En acabar, es llegirà el manifest. 
 
Del 10 de març al 7 d’abril 
Exposició “Davant la violència masclista a l’empresa: informa’t, assessora’t, 
actua!”, al vestíbul de la Biblioteca Pública de Lleida (rambla d’Aragó, 10, de 
Lleida). 
Horari: 
Dilluns: de 15 h a 20 h 
De dimarts a divendres: de 10 h a 20 h 
Dissabtes: de 10 h a 14 h 
 
 
 



 
 
11 de març 
Hora: 18 h 
Lloc: sala Jaume Magre (c. del Bisbe Torres, 2, de Lleida). 
L’associació ALLETA organitza una xerrada titulada “Alletar i treballar, un dret 
de les dones”, en la qual participa com a ponent Aurora Richarte, de la 
Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 
 
12 de març 
Hora: de 10 h a 14 h 
Lloc: Facultat de Dret i Economia de la UdL. 
Taula rodona titulada “Bretxa salarial i negociació col·lectiva: experiències i 
pràctiques”, emmarcada dins de la jornada Dones, salari i igualtat, que 
organitza el Centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida, amb la participació 
de Lídia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a l’Empresa de la 
Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 
 
 
GIRONA 
 
5 de març 
Hora: 19 h 
Lloc: Biblioteca Fages de Climent (pl. del Sol, 11, de Figueres). 
El Grup de Dones de l’Alt Empordà - Glòria Compte organitza la xerrada “La 
situació de la dona en el món laboral del segle XXI”, a càrrec de Belén López, 
responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Girona. 
 
 
6 de març 
Hora: d’11 h a 14 h 
Lloc: rambla de Girona (a tocar del Pont de Pedra). 
Presentació de la campanya: “Igualtat? Per a què?”. 
Paradeta informativa de la Secretaria de la Dona de CCOO de Girona. 
 
Hora: 18.45 h 
Lloc: pl. de l’Om (davant del Centre Cívic Pont Major de Girona). 
Concentració i lectura del manifest. 
 
Hora: 19 h 
Lloc: Centre Cívic Pont Major (c. del Pont Major, 67-73, de Girona). 
Teatre: La penosa història de Penélope Cruz, a càrrec de Nunila López. 
 
11 de març 
Hora: 18 h 
Lloc: Biblioteca Carles Rahola (c. d’Emili Grahït, 4, de Girona). 
Videofòrum: Nora o la casa de les Nines. 
 
 
 



 
TARRAGONA 
 
6 de març 
Hora: de 9.30 h a 11.30 h 
Lloc: Casa del Mar, Tarragona. 
Assemblea “Passat, present i futur de les dones de CCOO”. 
 
Hora: 12.15 h 
Lloc: Estàtua dels Despullats, rambla de Tarragona. 
Lectura del manifest conjunt de CCOO i UGT. 
 
Hora: 13 h 
Lloc: Ajuntament de Tarragona. 
Acte institucional. 
 
Hora: 17 h 
Lloc: Ajuntament de Tarragona. 
Lliurament d’un punt de llibre. 
 
 
7 de març 
Hora: 17.15 h 
Lloc: Centre de lectura de Reus. 
Projecció del documental Les dones de Tabacalera.  
 
Hora: 19 h 
Lloc: plaça de la Dona Treballadora de Reus. 
Concentració i lectura del manifest. 
 


