
 

Acte central 8-M
LA IGUALTAT ÉS UN PLA QUE 

FUNCIONA 
08.03.2023 

INSCRIPCIÓ AQUÍ

Sala d’actes de CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16, Barcelona

@donesccoo
ccco.cat

9 h Acreditacions

9.25 h Inauguració: MENTXU GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, secretària de 
les Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya

9.35 h Taula: “Feminisme i sindicalisme: hi érem, hi som, hi se-
rem”, amb MARINA PIBERNAT VILA, doctora en antropo-
logia social i cultural, llicenciada en història i escriptora, i 
amb MERCÈ OTERO VIDAL, professora jubilada i activista 
feminista

10.45 h Torn obert de paraules

11 h Experiències sindicals: “M’agrada que els plans surtin bé”
Modera: CELESTE ATTIAS AYARZAGUENA

                        PLAÇA DEL REI, ESCALES:

12 h Lectura del manifest

12.15 h Actuació: Abandónate mucho, de las XL

                        LOCAL DE CCOO DE BARCELONA: 

15.15 h Photocall feminista

15.30 h Karaoke feminista

17 h Ens preparem per a la manifestació

                        MANIFESTACIÓ 8-M:

18 h Comença la manifestació

Un cop més celebrem el 8M, Dia Internacional de la 
Dona Treballadora i el dia més commemoratiu del 
moviment feminista.

Arribem a un nou 8 de març amb grans avenços en les 
mesures laborals i retributives vers les dones: la reforma 
laboral, la pujada de l’SMI a 1.080 € i l’extensió dels plans 
d’igualtat a les empreses. Tot i això, perdura amb molta 
força la divisió sexual dels treballs i malauradament, la 
taxa d’atur femení continua sent superior a la masculina.
Per acabar amb les dissimilituds al món del treball, 
els Plans d’Igualtat són la millor eina, garantint una 
diagnosi integral que facilitarà l’adopció de mesures 
correctores que eliminaran les diferències en les carreres 
professionals i la bretxa salarial existent. Fent que 
qualsevol persona pugui accedir quan correspongui a 
una pensió digna i sostenible.

Cal seguir avançant en l’extensió i evolució dels plans 
d’igualtat, arribant a incorporar la figura de delegada 
de prevenció, la qual vetllarà per prevenir, evitar i 
erradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de 
sexe que es pugui donar dins el centre de treball.

A la jornada es parlarà de la importància dels plans 
d’igualtat, així com també, s’exposaràn experiències 
sindicals al voltant de la temàtica. Però, a banda de 
la part més de continguts, també hi haurà un seguit 
d’actes culturals per gaudir del 8M totes juntes.

Apunta’t en aquest formulari!

#PlansQueFuncionen
#8M

https://ja.cat/inscripcio-acte-8M2023



