
 
 

 
 

Actes de la Secretaria de la Dona i Cohesió social de 
CCOO de Catalunya al voltant del Dia Internacional de 
la Dona Treballadora (2014) 
 
 
7 de març 
10.00 h: Assemblea a la sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, planta baixa, 
Barcelona) 
12.00 h: Concentració davant Foment del Treball (Via Laietana, 32, Barcelona) 
 
8 de març, a les 18.30 h, a la plaça de la Universitat. 
MANIFESTACIÓ UNITÀRIA 
Organitzada per la Coordinadora Feminista. 
CCOO hi dóna suport i hi participa. Sortirem de Via Laietana, 16, a les 18.00 h, 
amb les pancartes i anirem plegades cap a la plaça de la Universitat. 
 
9 de març, 01.21 h (matinada de diumenge 9 a dilluns 10) 
Canal 33: emissió del programa de CCOO “Dret a decidir sobre el propi cos” 
 
19 de març, de 17.30 h a 20.00 h 
Converses amb Alicia Giménez Bartlett, escriptora. 
A la Sala Plateria 1 de l’edifici de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona). 
 
Del 3 de març al 19 de març 
Exposició de Núria Pompeia (humor gràfic). 
Al vestíbul de l’edifici de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona). 
 
 
 
 

FEDERACIONS 
 
 

AGROALIMENTÀRIA 
S’afegirà als actes generals programats des de la Secretaria de la Dona i 
Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 
 
 

COMFIA 
 
7 de març 
Jornada d’acció sindical d’extensió amb visites als principals centres de treball; 
es lliurarà a les dones un clavell juntament amb el comunicat de les nostres 



 
 

reivindicacions en polítiques de gènere, aquest any, en concret, amb el 
posicionament en contra de la reforma de la llei d’avortament. 
Es fa també una crida a l’afiliació de les dones amb el lema: “Fes-te 
protagonista de les teves reivindicacions. Uneix-te a la nostra lluita”. 
 
 
 

ENSENYAMENT 
 
S’afegirà als actes generals programats des de la Secretaria de la Dona i 
Cohesió Social de CCOO de Catalunya 
Difusió d’una publicació pròpia que arribi a tota l’afiliació. 
 
11 de març 
Trobada de tot l'actiu de la Federació per al dia 11 de març, on dedicarem un 
espai central a la dona. 
 
 

FECOHT 
 
12 de març 
Sala 13 de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona). 
Taller de "Llenguatge no sexista al món del treball". 
 
 

JUBILATS I PENSIONISTES 
 
12 de març, 18.00 h 
Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona). 
Cinefòrum, projecció de la pel·lícula “La estrella”. 
Comptarem amb la presència de la guionista Belén Carmona. 
 
 

SANITAT 
 
16 de març 
Visita cultural a la Maternitat d'Elna. Amb visita guiada molt especial, a la qual 
assistirà una persona nascuda a la maternitat. També visita turística a Elna i als 
monuments a les persones que van morir a la platja d'Argelers. 
 
Del 21 d'abril al 16 de maig 
Al vestíbul de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona). 
Exposició "La lluita per l'oportunitat de viure”.  
 
Mes de març 
Al CAP Osona (Pl. Divina Pastora, 6, Vic). 
Exposició "Violència Masclista: desmuntem mites?". 



 
 

 
 

SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
12 de març, 12.00 h 
A la Federació (Via Laietana, 16, 7a planta, Barcelona). 
Acostament als micromasclismes a l'entorn laboral. Presentació full informatiu. 
 
 

TERRITORIS 
 

BARCELONÈS 
 
L’Hospitalet 
5 de març, 18.30 h 
Local de CCOO. c/Amadeu Torner, 41-47 (FGC Europa Fira, L8). L’Hospitalet 
de Llobregat 
 
Programa de l’acte: 
18.30 h Presentació a càrrec de Teresa Sardà, de CCOO de l’Hospitalet. 
18.40 h Intervenció de Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, advocada i 
directora “del Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de 
Guatemala” , que parlarà dels drets laborals de les dones llatinoamericanes. 
19.15 h Intervencions dels assistents. 
19.50 h Intervenció i tancament de l’acte a càrrec de Raquel de Haro, 
responsable de l’Àrea de Política Social i Drets de Ciutadania de CCOO de 
Catalunya, que parlarà sobre la Llei de l’avortament i les activitats de celebració 
del 8 de Març. 
En acabar, hi haurà una copa de cava. 
 
Badalona 
13 de març, 18.00 h 
Local de CCOO. c/Font i Escolà, 6-8-10. Badalona 
 
CCOO de Badalona es complau a convidar-vos a celebrar el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora amb una activitat de cine-fòrum amb la projecció de la 
pel·lícula “Te doy mis ojos” d’Icíar Bollaín i en aquesta ocasió centrarem el 
debat sobre les violències de gènere. 
 
Hi participaran: 
-Juana González, de la Secció Sindical de CCOO de l’empresa Limasa de 
Santa Coloma. 
-Raquel de Haro, responsable de l’Àrea de Política Social i Drets de 
Ciutadania de CCOO, que dinamitzarà el debat amb una intervenció sobre les 
violències de gènere i la Llei de l’avortament. 
En acabar, hi haurà un petit refrigeri. 
 



 
 

VALLÈS OCCIDENTAL 
 
7 de març, 21.00 h 
Al Restaurant Can Salvatella, carrer Mogoda, 1-5.  Pol. Ind. Can Salvatella - 
Barberà del Vallès. 
Sopar solidari   
La UC de CCOO del Vallès Occidental organitza com cada any al voltant dels 
actes culturals del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 
sopar commemoratiu, reivindicatiu i solidari. 
 

VALLÈS ORIENTAL-MARESME 
 
Granollers 
6 de març, de 10.00 h a 12.00 h 
Assemblea de delegats i delegades a la sala d’actes dels locals de CCOO de 
Granollers i lectura de manifest a la Porxada, organitzat per CCOO del Vallès 
Oriental-Maresme. 
 
8 de març 
18.00 h Participació en els actes de la Taula d’Igualtat de Granollers a la 
Porxada. 
20.00 h Sala Francesc Tarafa de Granollers: concert gratuït de la coral de 
dones Sarabanda de la Garriga, organitzat per CCOO del Vallès Oriental-
Maresme. 
 
 
Mataró 
(Pendent de confirmació) 
14 de març, 18.00 h 
Museu Tèxtil de Mataró  
Acte “La revolució tèxtil dels anys 50”, xerrada a càrrec de Margarida Colomer, 
historiadora, organitzat per CCOO del Vallès Oriental-Maresme. 
 
 
 
Mollet del Vallès 
Divendres 28 de febrer i 7 de març 
Col·laboració amb les associacions de dones del municipi en el projecte 
“Teixim lligams per a la igualtat” 
 
Mes de març (data per confirmar) 
Acte “La pèrdua de drets civils, com ens afecta a les dones” organitzat per 
CCOO del Vallès Oriental-Maresme, Ajuntament de Mollet del Vallès, i per 
confirmar la seva participació UGT del Vallès Oriental,   
 
 
 



 
 

8 de març, 21.30 h 
Participació al sopar de dones de Mollet del Vallès, organitzat per les 
associacions de dones del municipi. 
 
 

BAIX LLOBREGAT 
 
5 de març, d’11.00 h a 13.00 h 
Sala dels Àustries del Palau Falguera a Sant Feliu de Llobregat. 
Xerrada sobre la dona treballadora i la igualtat. 
Posteriorment els assistents ens desplaçaríem a la Plaça del 8 de Març per 
llegir un manifest públic davant de l’olivera. 
 
 
 
 

ALT PENEDÈS-ANOIA-GARRAF  
  
5 de març, 10.30 h 
CCOO d’Igualada (Passeig Verdaguer, 122, 1ª planta, Igualada) 
Assemblea delegats i delegades oberta a tothom. 
Xerrada a càrrec de Carmen Catalan Piñol, de la Secretaria de dona i Cohesió 
Social de CCOO de Catalunya: "L'avortament, un nou atac social i laboral 
envers les dones". 
 
9 de març, 9.00 h 
Caminada i esmorzar a CollBàs. 
Sortida de Can Titó (Vilanova del Camí) i arribada a l'Ermita de Coll-Bas. 
 
 
 
 

UI COMARQUES GIRONINES 
 
 
Blanes 
11 de març 
Taller de plans de igualtat (Federació de Serveis Privats) 
 
Girona 
6 de març, 10.00 h 
Projecció audiovisual i xerrada-col·loqui “Drets sexuals i reproductius: la 
lluita pel dret a l’avortament a l’Estat espanyol”. 
8 de març, 10.00 h 
Acte conjunt: assemblea constituent de la Xarxa Dones Girona i posterior 
manifestació pel centre de la ciutat. 
24 de març 



 
 

Seminari “Intervenció-Investigació en violència de gènere. Polítiques socials. 
Articulacions en la xarxa socioprofessional. Coneixement i anàlisi feminista en 
la comunitat universitària” 
De 10.00 h a 12.00 h 
Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona 
Taula rodona sobre l’assetjament sexual en entorns laborals.  
Intervenció d’Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió Social de CCOO de 
Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

UI TARRAGONA 
 
 
7 de març 
10.00 h Assemblea de delegats i delegades a la Casa del Mar 
12.00 h Lectura del manifest conjunt de CCOO i UGT a l’estàtua dels 
Despullats a la Rambla de Tarragona 
13.00 h Acte institucional 
17.00 h Lliurament punt de llibre a l’Ajuntament de Tarragona 
 
8 de març 
D’11.00 h a 12.00 h Repartiment d’octavetes al Mercat de Reus 
13.00 h Lectura del manifest de CCOO a la Plaça de la Dona Treballadora de 
Reus 
14.00 h Dinar 
16.30 h Projecció de la  pel·lícula “Las maestras de la República” a CCOO de 
Reus (Plaça Villarroel, 2, Reus) 
 
 
 
 

UI TERRES DE LLEIDA 
 
7 de març, 10.00 h 
Acte commemoratiu 8 de març 
10.00 h Salutació del secretari general 
10.10 h Dades de l'informe sobre la situació laboral de les dones a les Terres 
de Lleida. 
10.20 h Presentació de la Guia d'ús del Llenguatge no sexista 
10.30 h Debat sobre la modificació de la Llei de l'avortament, amb una 
representant del món del dret, una altra del món de la salut i una altra del 
moviment feminista a Lleida 
12.00 h Concentració davant de la seu sindical de CCOO a Lleida. 


