
15 h TAULA DEBAT OBERTA AL CONJUNT DE CCOO I A TOTA LA     
CIUTADANIA: 

“El terra enganxifós: una realitat lligada a la precarietat, la classe 
social i el gènere”

 Pilar Carrasquer Oto, professora titular del Departament de 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora de 
l’Institut d’Estudis del Treball (IET) de la mateixa universitat
 Loli Samper Rovira, delegada de l’empresa Suara Serveis, SCCL - 
SAD zona3 Barcelona
 Amparo Souza, delegada de l’empresa Hotel Vela
 Isabel Mesonero Rubio, delegada de l’empresa Ndavant
 Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de 
CCOO de Catalunya

Condueix: Lídia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones i Polítiques 
LGTBI de CCOO de Catalunya

17 h CLAUSURA

 Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de 
CCOO de Catalunya
 Montse Ros i Calsina, secretària de Comunicació Integral i Finances 
de CCOO de Catalunya



Enguany, a l’Escola de Dones de CCOO de Catalunya reflexionarem sobre la classe i el gènere a partir de la realitat del conjunt de 
desigualtats existents i la seva interseccionalitat (com la migració, l’edat, la discapacitat, la identitat sexual…). 
Ens preguntarem, amb la finalitat de trobar respostes, possiblement múltiples, com es relacionen la classe i el gènere, el marxisme i 
el feminisme, el patriarcat i el capitalisme, i si ho fan des d’una posició equitativa o jeràrquica. Volem tenir elements per reflexionar 
si algun d’aquests conceptes o maneres d’explicar el món i la realitat té més força transformadora que els altres, com els afecta la 
interseccionalitat i les desigualtats múltiples, i com es relacionen entre elles. Així mateix, tractarem la manera com es retroalimenten 
el capitalisme i el patriarcat, i com d’implicats estan en el treball assalariat i en la vida de les persones.
Com en edicions anteriors, l’escola té dos espais diferenciats: al matí, és un espai de reflexió i proposta de les dones de CCOO (no us 
oblideu de fer la inscripció); a la tarda, és un espai obert per al conjunt de l’afiliació i la ciutadania. 
US HI ESPEREM!

9.30 h RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE MATERIAL

10 h BENVINGUDA I INAGURACIÓ

 Javier Pacheco Serradilla, secretari general de 
CCOO de Catalunya
 Laura Pérez, responsable de Drets Socials, Femi-
nismes i LGTBI  de l’Ajuntament de Barcelona
 Raquel de Haro González, coordinadora del 
Barcelonès de CCOO de Catalunya
 Mireia Mata, directora general d’Igualtat del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

10.20 h CONFERÈNCIA I DEBAT 

 Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’Antropologia 
Social de la Universitat Rovira i Virgili

Condueix: Alba Garcia Sànchez, secretària de les 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

11.30 h REFLEXIÓ I DEBAT EN GRUPS
13 h PLE: RESUM DELS DEBATS EN GRUP I ALTRES IDEES 
         I PROPOSTES

Condueixen: 
 Mayte Lagunas Guerreo, de la federació de Serveis de CCOO de 
Catalunya 
 Yolanda Navarro Fernández, de la federació d’Indústria de CCOO 
de Catalunya
 Mónica Penas Piñeiro, de la federació de Construcció i Serveis de 
CCOO de Catalunya
 Montse Sedó Montoya, de la federació de Sanitat de CCOO de 
Catalunya 

13.45 h DEBAT I APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN CONTRA DE 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

14 H DINAR DE PICA-PICA

https://docs.google.com/forms/d/1SDVsAJb1mPOIJlRX2yzHeRiXhJ48SiWF5LabiqF89pw/viewform?edit_requested=true

