
Acte obert a la ciutadania
LES DONES, MÉS QUE UN COS

15.00 h Taula
- Alba Garcia Sánchez, secretària de les Dones, Diversitats i 

Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.
- Maria Freixanet Mateo, politòloga i senadora al Senat espanyol. 
- Berta Florés Paredes, periodista i membre del col·lectiu “On 

són les dones”.
- Edelmira Calderón Montoro, del Grup Àrtemis.

Ho modera Montserrat Sanahuja Ferrando, de la Secretaria de les 
Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.

17.00 h Esqueix de l’obra de teatre La ramera de Babilònia, amb la 
Marian, la Trini, la Carmen i l’Omaira de la FSC-CCOO.

17.15 h Clausura amb la participació de Javier Pacheco Serradilla, 
secretari general de CCOO de Catalunya.



La XII Escola de Dones està convocada amb el mateix lema del 8 de Març d’enguany: “SOM DONES, FEM DRETS, FEM LLUITES”, tot afegint el que vam acordar al darrer congrés: 
“CCOO som un sindicat feminista”. L’escola serà un espai de trobada per reflexionar, per compartir experiències i per dibuixar propostes per a l’acció.
L’escola manté el format dels darrers anys: al matí un espai per a les dones de CCOO i, a la tarda, un espai obert al conjunt de CCOO i a la ciutadania. 
Al matí començarem amb un plat fort: abordant la mirada transformadora de l’economia feminista. Seguirem amb una taula rodona sobre la precarietat de les dones a la feina i a la 
vida. Després dedicarem un temps ampli a recollir les aportacions i els diàlegs entre les dones que hi participem. 

A la tarda hi haurà un espai de trobada entre CCOO i els feminismes per tractar el tema de la cosificació de les dones a la feina i a la societat com a element precaritzador de gènere. 

10.00 h Benvinguda i obertura de l’escola: 
- Núria Parlón i Gil, alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet.
- Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CCOO de Catalunya.
- Alba Garcia Sánchez, secretària de les Dones, Diversitats i Políti-

ques LGTBI.

10.30 h Conferència: “L’economia feminista. Una mirada per entendre 
i transformar la societat”

A càrrec de Sandra Ezquerra Samper, directora de la Càtedra 
UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya.

Ho modera Neus Moreno Sáenz, de la Secretaria de les Dones, 
Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.

11.00 h Taula: “Mirades de dones a la precarietat”
- “Pobresa”, a càrrec de Maria de la Fuente Vázquez, experta en 

teoria política feminista i tècnica a l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials.

- “El terra enganxifós”, a càrrec de Sara Berbel Sánchez, doctora en 
psicologia social i directora de Barcelona Activa. 

- “El sector de l’atenció domiciliaria”, a càrrec de Maria Jesús Sereno 
Corchero, coordinadora de l’Agrupació d’Atenció Domiciliària de la 
FSC-CCOO. 

- “El sector de la geriatria”, a càrrec de Pilar Ceprián Cortés, de la 
Comissió Executiva de la Federació de Sanitat i referent del sector 
de la geriatria de CCOO. 
Ho modera Irene Ortiz Garcia d’Acció Jove - Joves de CCOO.

12.15 h Descans

12.30 h Debat en un ple, tot recollint les idees de la conferència i la 
taula, així com d’altres temes d’interès

Ho moderen Lidia Sandalinas Félez i Mayte Lagunas Guerrero, 
de la Secretaria de les Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de 
CCOO de Catalunya. 

14.00 h Dinar

PROGRAMA

ATENCIÓ: per participar a la jornada del matí cal inscriure’s omplint el formulari que trobareu aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlLay2yEv0LArv7D2MQL3UFulaCHaWmUyQQrR04a5m5oAYg/viewform

