
Les violències a les quals estan exposades diàriament les dones i 
les nenes són el resultat de la desigualtat i de la discriminació que 
pateixen per raó de sexe i de gènere en tots els àmbits i al llarg de les 
seves vides. 

La lluita contra la violència masclista i l’acció per erradicar-la reque-
reixen una acció sindical, política i social qualificada, i el coneixement 
de les eines que tenim i amb les quals podem fer-hi front. Per això, en 
aquesta novena edició tornem a incidir en la importància de la forma-
ció, la sensibilització i l’acció per abordar-la. 

CCOO referma, dia a dia, el seu compromís sindical i sociopolític per fer 
front a les violències masclistes i erradicar-les a la feina i a tot arreu.   

CCOO situa la urgència de conquerir un nou model social, més equi-
tatiu, més just, més sostenible, més solidari. Un model sense divisió 
sexual dels treballs, amb dones lliures de violències heteropatriarcals. 

IX Escola de gènere Neus Català 
Ens volem vives, lliures i organitzades!

Dimarts, 20 de novembre de 2018
De 10 h a 15.30 h, a la sala d’actes Apolo Giménez
CCOO de Terrassa (carrer de la Unió, 23, Terrassa)



CCOO, CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES  
10 h  Benvinguda i obertura de l’escola 

Alba Garcia Sànchez 
secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
      
Enrique Rodríguez Ruiz 
secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 
          
Gracia García Matute 
regidora de Polítiques de Gènere i LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa 

10.30 h  Conferència: “La precarietat laboral és cosa de dones”   

Teresa Torns Martí 
doctora en Sociologia, especialista en  Desigualtats de Gènere i Mercat 
de Treball

11.30 h  Debat 

12 h Pausa cafè 

12.30 h  Taller: “Protocols per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe” 

Neus Moreno Sáenz 
membre de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de 
Catalunya

15.00 h  Presentació dels treballs 

15.30 h  Cloenda

José M. Martínez Contreras 
responsable de Formació de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 

Maribel Ayné Domingo 
secretària de Polítiques d’Igualtat, Dona i Comunicació de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Central 

Lectura del manifest a càrrec de Marina Iniesta Mayer 
delegada i responsable de Joves de CCOO d’Educació de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central 

Modera: 
Vero Fernández Garcia
responsable de Joves de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

Vanessa Ferré Navarro 
responsable de les Dones de Serveis de CCOO del Vallès Occidental - 
Catalunya Central
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