 2/Març (Dilluns): Jornada “Per la Igualtat i Stop Violència” (Tarragona) c/ Major, 14

o 09:45: Inscripció y apertura.
o 10:00: Inici acte (Verónica Rubio) – Presentació ponents (Siad “Beatriz Ureta i Celia
Ruiz”; Fundació Ana Bella “Ana Bella”; CCOO “Yolanda Navarro”)
o 10:15: 1ª Intervenció: Yolanda Navarro (Secretaria de la Dona de CC.OO. Indústria
de Catalunya) – Plans de Igualtat i Protocols de assetjament a les empreses.
o 11:00: 2ª Intervenció: Ana Bella – Activista contra la violència de gènere
o 12:00: 3ª Intervenció: Bea Ureta – Presentació Siad; Celia Ruiz – La victimizació
secundaria de dones que pateixen violència de gènere.
o 12:45: Torn de paraula (15’)
o 13:00: Clausura del acte. Mercè Puig – Secretària General CCOO Tarragona
 6/Març (Divendres): Plaça de la Dona Treballadora (Tarragona) – Portar color LILA
o 9:30: Pel·lícula feminista a la Sala 21 de CC.OO. de Tarragona.
o 12:00: Lectura del manifest conjunt en la Plaça de la Dona Treballadora i després
es posarà un mural en la paret on es recolliran frases per visibilitzar a les dones. I
es quedarà a la paret como reivindicació a la petició de l’ajuntament de posar una
estàtua o algun símbol que representi a la dona.
o 12:30 – 13:00: Concentració en la mateixa plaça.
 8/Març (Diumenge): Portar color LILA
o 12:00: CCOO Reus per anar a la Plaça de la Dona Treballadora de Reus. Lectura
manifest de CC.OO.
o 14:00: Menjar.
o 17:00: CCOO de Tarragona per recollir material per estar a las 17:30 en la
Manifestació unitària de tots els sindicats i associacions feministes.
 9/Març (Dilluns) (Tarragona): Portar color LILA
o 12:00 - Plaça de la Font – Lectura del manifest institucional de l’Ajuntament de
Tarragona.
 12/Març (Dijous) (Tarragona): Portar color LILA
o 12:00 – Acte de l’Ajuntament de Tarragona: Presentació del concurs Relats de
Dones de narració i còmic; Punts de llibre, on l’ajuntament ha acceptat la petició
que vam fer des de CCOO de Maite Almandoz de Bonavista y Ana Santos la
anterior Regidora de Igualtat.

