
 
 
 
 



 
9.30 h Benvinguda i salutació 

          Enrique Rodríguez Ruiz 

            Secretari general 
            CCOO del Vallès Occidental - Catalunya  

 

   Jordi Ballart i Pastor 

 Alcalde de Terrassa 

    

10 h    Populismes, canvis socials i tendències 
polítiques        

 Steven Forti 

Historiador Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de Nova de Lisboa            
   

   
11 h    Debat 
  
11.45 h Pausa   
  
12.15 h Presentació de les dinàmiques de treballs  
 de grup 

           Carles Sagués Baixeras 

Formador de l’equip de l’Escola de Formació 
Sindical de CCOO de Catalunya 

 
13.00 h   Fi de la sessió. Pica-pica   
 
 

 

 
 

14.30 h Propostes i accions als centres de treball   
          Treball en grup 

          Carles Sagués Baixeras 

  
15.30 h   Presentació dels treballs 
          Debat 
  

16.30 h Cloenda 

       José M. Martínez Contreras 

          Responsable de Formació 
 CCOO del Vallès Occidental - Catalunya  

 Central   
   

Camelia Giménez Bellaescusa 
          Filla d’Apolo Giménez 

 
Presenta i modera:   Agnès Solà Rodrigo    
   Responsable d’Acció Sindical 

Sindicat d’Educació de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya 
Central   

 

 

                #2aEscolaApoloGimenez 
 
 
 
 
 

Populismes, canvis socials i tendències polítiques 
   
L’eix central de la II Escola Sindical Apolo Giménez serà analitzar com en un context de canvis socioeconòmics 
globals, que generen desigualtats i inseguretats, la democràcia s’afebleix i els populismes creixen. Farem una 
mirada a la situació política de Catalunya, Espanya, Europa i el món, especialment després del cicle d’eleccions 
municipals, estatals i europees. 
  
Creiem que la nostra organització ha de donar resposta a aquestes narratives que generen desigualats i 
regressions, i que afebleixen la democràcia, i també contraargumentar-les. Per defensar els drets dels 
treballadors i les treballadores hem de saber construir alternatives i oferir eines que permetin combatre els 
populismes als centres de treball i al carrer.  
 
Perquè, insistim, no deixem mai de ser ciutadans i ciutadanes al centre de treball ni classe treballadora a fora 
de l’empresa. Tot esperant que sigui útil i de profit en funció dels objectius que ens hem marcat, sigueu 
benvinguts i benvingudes a la II Escola Sindical Apolo Giménez. 


