
ZERO VIOLÈNCIES MASCLISTES
Ens volem LLIURES!
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Sala d’actes Apolo Giménez
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CCOO contra totes

les violències sexuals

vallès occidental-catalunya central

12 de desembre de 2017



VIII Escola de Gènere Neus Català 

ZERO VIOLÈNCIES MASCLISTES. Ens volem LLIURES!

10.00 h Benvinguda i obertura de l’escola 

     Enrique Rodríguez Ruiz Secretari general de CCOO del  

 Vallès Occidental - Catalunya Central.

           

     Alba García Sánchez Secretària de les Dones, Diversitats i  

 Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.

 -Intervenció-

 Ajuntament de Terrassa.

10.30 h Conferència “Assetjament sexual en l’àmbit laboral: una  

 forma de violència”. 

 Teresa Torns Martí Doctora en sociologia, especialista en   

 desigualtats de gènere i mercat de treball.

11.30 h Debat.

12.00 h Pausa. 

12.15 h “Cos sí, cosa no”. Què vol dir la cosificació de les dones?   

 Alba García Sánchez Secretària de les Dones, Diversitats i  

 Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.

12.45 h Debat.

13.15 h Presentació dels tallers Anàlisi de convenis i bones pràctiques  

 a l’empresa. 

 

 Lidia Sandalinas Félez Responsable de Transversalitat de  

 Gènere i Anàlisi amb Impacte de Gènere.           

 Secretaria de les Dones de CCOO Catalunya.

         

 Neus Moreno Sáenz  Col·laboradora Secretaria de les Dones  

 de CCOO Catalunya.

14.00 h Pausa.

17.30 h Presentació dels treballs.

18.30 h Cloenda 

 José M. Martínez Contreras Responsable de Formació

 Maribel Ayné Domingo Secretària de les Dones i   

 Comunicació de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya  

 Central.

Lectura del manifest a càrrec de Begoña Acasuso Fernández Delegada d'Educació de CCOO del Vallès Occidental–Catalunya Central  

Ho modera: José Francisco Navajas Adán Responsable d’Aliances i Plataformes Socials de CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central

VIII Escola Neus Català 

CCOO, contra totes les violències sexuals 

Les violències que s’exerceixen sobre les dones i les nenes són el resultat de la desigualtat i la discriminació que per raó de sexe i gènere 

es pateixen en tots els àmbits i al llarg de les nostres vides. Una violència estructural, simbòlica i institucional, cronificada i moltes vegades 

justificada. 

En aquesta vuitena edició tornem a incidir en la importància de la formació, la sensibilització i l’acció per abordar la violència masclista a 

la feina i a tot arreu. 

Ens cal una acció sindical qualificada i el coneixement de les eines que tenim i amb les quals podem fer front a la violència masclista tant 

en l’àmbit laboral com arreu. 

CCOO aposta per refermar, dia a dia, el seu compromís sindical i sociopolític per fer front i erradicar les violències masclistes. 

CCOO situa la urgència de conquerir un nou model social, més equitatiu, més just, més sostenible, més solidari i lliure de violències 

heteropatriarcals. 

Ens volem lliures! 
#CCOOEscolaNeusCatalà

#violenciesmasclistes

#CCOO25N


