


Presentació

L’equitat de gènere és una condició necessària i imprescindible per aconseguir socie-

tats justes i socialment responsables, capaces de garantir que cap persona quedi al 

marge del benestar social.

És obvi que la taxa de pobresa i situació de precarietat de les dones supera amb 

escreix la dels homes. De cap manera es pot mantenir un context injust, socialment 

desequilibrat i econòmicament ineficient, ja que malbarata el treball i el talent femení.

Les seves causes tenen múltiples i velles arrels, en especial la divisió sexual del tre-

ball, que es reflecteixen en nombrosos àmbits de la nostra societat, sent especialment 

punyents a l’àmbit del treball.

Entre els objectius del Consell Econòmic i Social de Barcelona i la Regidoria de Fe-

minismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona es troba la necessitat d’abordar les 

desigualtats de gènere amb propostes que ajudin a fer-les disminuir fins assolir la seva 

desaparició.

L’accés al treball remunerat en condicions dignes és un dret de l’esser humà, alhora 

que la principal eina per eradicar la pobresa, però no podem ignorar que un gran nom-

bre de dones el duen a terme en condicions de forta explotació que cal remoure.

Cal garantir l’accés i les mateixes condicions laborals de qualitat per a homes i dones, 

i alhora, cal avançar en garantir espais de treball lliures d’assetjament i el desenvolu-

pament de l’emprenedoria i lideratge femení en el teixit empresarial. De fet, quan ens 

referim a treball remunerat parlem d’un concepte que comprèn el treball per compte 

propi i per compte d’altri.

Ens trobem en un moment en el que més enllà dels diagnòstics sobre les causes de 

les desigualtats, cal endegar polítiques actives que facin realitat la plena igualtat, en 

l’àmbit laboral, entre totes les persones.

Marina Subirats i Martori  

Presidenta CESB   

  

Laura Pérez Castaño

Regidora de Feminismes i LGTBI



25 d’abril

9-9:15 Acreditacions
9:15-9:45 Obertura i inauguració
Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona
Laura Pérez, Regidora de Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona
Marina Subirats, Presidenta del CESB

9:45-11 Ponències marc
L’economia feminista, eina o alternativa?. Lina Gálvez, Catedràtica d’història 
i institucions econòmiques de la Universitat Pablo de Olavide
Presentació de l’estudi “Dones i Treballs. Una aproximació al mercat de treball des de 
la perspectiva de gènere”. Sara Moreno, Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i professora de 
Sociologia a la UAB
Presenta i modera Yésika Aguilar, Foment del Treball Nacional

11-11:30 Pausa cafè

11:30-13:30 Desigualtats de gènere en el món del treball
Diferències en les condicions laborals d’homes i dones.
Eva Fajardo, Secretària d’igualtat d’UGT de Catalunya
Alba Garcia, Secretària de dones, diversitat i polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
Diferències als òrgans de direcció i comandament.
Anna Mercadé, Directora de l’ODEE de la Cambra de Comerç de Barcelona
Iolanda Piedra, Presidenta de la comissió Dona i Empresa de PIMEC
Polítiques d’igualtat al món econòmic.
Sara Berbel, Directora general de Barcelona Activa i Gerent de política econòmica 
i desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona
Presenta i modera Itziar Ruedas, Responsable d’igualtat i immigració de PIMEC

13:30-15 Dinar

15-16:30 Pobresa, bretxes salarials i estratègies feministes
Sònia Fuertes, Vicepresidenta de la Taula tercer sector social
José A. Fernández, Secretari general del CESB
Carme Alemany i Dolo Pulido, Vaga Feminista
Presenta i modera Juan José Casado, política institucional de la RMB d’UGT de Catalunya

16:30-18 Bretxa salarial de gènere: experiències i bones pràctiques a Europa*
Anne Laure Humbert, Directora del Centre for Diversity Policy Research and Practice, 
Oxford Brookes University
Rósa Erlingsdóttir, Cap de l’Unitat d’igualtat del Ministeri de Benestar, Islàndia.
Amparo Ballester, Catedràtica de dret del treball i la Seguretat Social de la 
Universitat de València
Presenta i modera Sonia Ruiz, Cap del departament de Transversalitat de Gènere

*Hi haurà servei d’interpretació de l’anglès al català.



26 d’abril

9:30-10:15 És suficient amb aplicar la legislació sobre 
igualtat o cal modificar-la?
Mar Serna, Ex-consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
Presenta Marina Subirats, Presidenta del CESB

10:15-11:30 La invisibilitat de les dones a la ciència, 
la tecnologia i la banca
Lidia Arroyo, Investigadora de gènere, UOC
Elisabeth Jordà, Directora del Parc Tecnològic de la UPC
Gemma Cernuda, CEO de Ellas Deciden – Experta en Comunicació i Branding en femení
Presenta i modera Raquel de Haro, Coordinadora del Barcelonès de CCOO de Catalunya

11:30-12 Pausa cafè

12-13:15 Oportunitats i potencialitats de l’emprenedoria femenina
Beatriz Fernández-Tubau, Vicepresidenta de FEPIME, secretària general d’Afaemme
Silvia Ribas, Presidenta de l’Associació Empenta Granollers
Presenta i modera, Francina Alsina, Presidenta de la Taula del III sector

13:15-14 Desigualtats en salut: Longevitat desigual entre homes i dones
Aïda Solé-Auró, Investigadora del departament de Ciències polítiques de la UPF
Presenta Imma Cortès, Responsable de salut laboral de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

14 Presentació resolució del CESB i cloenda
Marina Subirats, Presidenta del CESB
Mireia Mata, Directora general d’igualtat, Generalitat de Catalunya
Laia Ortiz, Segona tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona

A la jornada han de prevaldre les intervencions adreçades 
a fer propostes per fer front a les desigualtats de gènere

O trucant al telèfon: 934.13.20.64

Inscripcions limitades a l’aforament de la sala

Inscripcions:

A la web: 
bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html

Enviant les vostres dades per correu electrònic a l’adreça:
cesb@bcn.cat

http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/
mailto:cesb%40bcn.cat

