
JORNADA SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
(DISCAPACITAT)

Cada any fem una trobada amb entitats que representen les persones amb diversitat funcional (discapacitat), amb el 
compromís d’actualitzar les reivindicacions d’aquest col·lectiu i de treballar conjuntament en l’objectiu d’avançar en la 
igualtat d’oportunitats, en la inserció laboral i social, en l’autonomia personal i en la dignitat d’aquestes persones.
Aquest any, la Generalitat s’ha compromès a assolir un pacte nacional per a les persones amb discapacitat, per la qual 
cosa s’ha obert un procés de debat. La jornada que organitzem aquest any té com a objectiu, d’una banda, fomentar el 
debat dels grups i el debat sobre el contingut del pacte així com els recursos que requerirà, i, així mateix, manifestar el 
posicionament i les propostes globals, confederals i transversals de CCOO de Catalunya sobre la inclusió sociolaboral i els
drets de les persones amb diversitat funcional. De l’altra, pretén sensibilitzar les persones dirigents del sindicat, amb
vista a crear una plataforma reivindicativa per a les negociacions col·lectives i l’acció sindical.
US HI ESPEREM!



5 de desembre del 2019
Sala 11 (1a planta)
CCOO de Catalunya

Via Laietana, 16

10 h - 10.15 h BENVINGUDA I INAUGURACIÓ 
- Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya

10.15 h - 11.15 h TAULA RODONA: “POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT”
- Sr. Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives de Generalitat de Catalunya
- Un representant d’ECOM
- Carles Campuzano, director de DINCAT
- Moisés Funes,  de l’Associació de Discapacitat Visual de 

Catalunya
- Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social, 

Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya
Condueix: Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de 
CCOO de Catalunya

11.15 h - 11.30 h DEBAT OBERT

11.30 h - 12 h PAUSA

12 h - 13 h TAULA RODONA “PROPOSTES PER AL PACTE NACIONAL”
- José Manuel Benítez, de la Federació d’Educació de CCOO de 

Catalunya
- Laura Diéguez, tècnica de la Secretaria de Política 

Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya
- Romina Garcia, responsable de Mercat de Treball i Política 

d’Ocupació de CCOO de Catalunya
- Ernesto Blanco, de l’Associació Catalana per a la Integració del 

Cec
Condueix: Montse Sedó, de la Federació de Sanitat de CCOO de 
Catalunya

13 h - 13.30 h DEBAT OBERT

13.30 h CLAUSURA
- Ghassan Saliba, responsable de la Xarxa Acció Solidària, Lluita 

contra la Pobresa, Protecció contra l’Atur, Acció Social i  
Diversitats de CCOO de Catalunya

PROGRAMA


