
Acte obert a la ciutadania

Feminismes i xarxes en la construcció 
d’una societat lliure de violències
15 h Taula

w Conxa Llinàs Carmona, filòsofa i catedràtica de batxillerat
w Montse Benito, de Novembre Feminista i de la Xarxa Feminista de 

Catalunya
w Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de 

Catalunya
w Marisa Fernández, advocada feminista membre de l’Associació de 

Dones Juristes 
Modera: Montserrat Ros, portaveu i secretària de Comunicació Integral i 
Finances de CCOO de Catalunya

17 h Clausura

w Elena Blasco, secretària de Mujeres e Igualdad de la CS de CCOO
w Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
w Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya



Les violències masclistes formen part de la vida quotidiana de les dones i de la societat, i, com hem insistit nombroses vegades, és una violència 
estructural del sistema capitalista i patriarcal. Davant de les violències denunciem, ens mobilitzem, fem propostes d’acció política i feminista. En 
aquesta escola volem fer una mirada a les violències des de la solució més necessària: l’EMPODERAMENT individual i col·lectiu de les dones, i la 
construcció d’una societat sustentada en la LLIBERTAT. 
Reproduint la presentació de les Jornades Radical-ment Feministes: “La llibertat no és només un conjunt de drets en un sistema democràtic retallat 
i precari; el concepte de llibertat vol donar sentit al fet de poder ser, sense imposicions ni estereotips, i té a veure amb la possibilitat de relacionar-
nos amb qui vulguem i de moure’ns sense por i sense  limitacions.” Ens volem fer, doncs, la pregunta col·lectiva de com avancem en la construcció 
d’una societat on les dones siguem LLIURES. 
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 el concepte i la construcció de la llibertat femenina, seguit d’una taula rodona sobre experiències 
i propostes. Després dedicarem una bona estona a recollir les aportacions i els diàlegs entre les dones que hi participem. A la tarda, s’habilitarà un 
espai de trobada entre CCOO i els feminismes, on s’abordaran els reptes en la construcció de la llibertat femenina.

10 h Benvinguda i obertura de l’escola

w Representant de l’Ajuntament Barcelona
w Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
w Raquel de Haro, coordinadora del Barcelonès de CCOO de Catalunya
w Representant de la Diputació de Barcelona
wMireia Mata Solsona, directora general d’Igualtat del Departament de 

Treball, Afers socials i Families de la Generalitat de Catalunya

10.30 h Conferència: “Empoderament i llibertat femenina per a una socie-
tat sense violències” 

Begoña Marugán Pintos, professora associada de la Universidad Carlos III de 
Madrid i adjunta a la Secretaria de las Mujeres de la FSC-CCOO

Modera: Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de 
Catalunya

PROGRAMA

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

11 h Taula: “Reflexions i experiències en la construcció de la llibertat femenina”

w Montserrat Vila Planas, presidenta de la Plataforma Unitària contra les 
Agressions de Gènere
w Isabel Muntané, coautora de les “Recomanacions per informar sobre les 

agressions sexuals”, d’Almena Cooperativa Feminista
w Lores López, coordinadora del projecte Mentores de CCOO de Catalunya
w M. José Gómez Álvarez, coordinadora de l’Àmbit LGTBI de CCOO de 

Catalunya
w Neus Moreno Sáenz, de la Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya

Modera: Aurora Richarte, de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya 

12.30 h Debat plenari (es recolliran les idees de la conferència i la taula, 
així com altres temes d’interès)

Moderen: Celeste Atías, de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, 
i Yolanda Navarro, de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya

Relatora: Lídia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones de CCOO de 
Catalunya

14 h Dinar servit per la Cooperativa de dones mujerespalante

Ens volem vives
 i lliures

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBK0G4ECoUOiBy6vFZtyoRvYvPwvJ4ThA1zF3Ym3YwZZLk6Q/viewform?c=0&w=1

