VIOLÈNCIES MASCLISTES A L'ÀMBIT LABORAL. ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Les violències masclistes contra dones encara són, sovint invisibilitzades i normalitzades. Les violències masclistes són
presents a tots els àmbits de la vida de les dones, també en l’àmbit laboral.
Data: 22 de novembre de 2022
Jornada presencial
Cal inscripció prèvia
Preu: Gratuït
Persones destinatàries: Professionals dels àmbits vinculats al Circuit local d'abordatge de les violències masclistes,
entitats i institucions de l'àmbit social, sanitari, sindicats i teixit empresarial.

Programa de la jornada
9.30h. Presentació de la jornada a càrrec de la Lluïsa Moret Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat
9.50h. Conferència marc Abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Aplicació pràctica a càrrec de María
Ángeles García Pérez, advocada, auditora sociolaboral i consultora en igualtat de gènere
11h. Pausa - cafè
11.30h. Taula d'experiències
Modera: Estrella Argüelles Busto, Directora de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat educadora de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat
Drets laborals de les víctimes de violències masclistes a càrrec de Mireia Montesinos Sanchis, advocada i
professora associada Dret del Treball a la Universitat Pompeu Fabra
Viatge i experiència de Schneider Elèctric en la violència per raó de gènere a càrrec de Marta Fernández
Canseco, directora de HRServices i Relacions Laborals. Directora de Diversitat, Equitat i Inclusió de Zona Ibèrica de
Schneider Elèctric
La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses a càrrec de Maite Jiménez Martín,
presidenta del comitè d'empresa de SEDAL i responsable d'igualtat d'UGT-FICA Baix Llobregat

13h. Cloenda a càrrec de Sensi Domínguez Recio, Regidora d’Ocupació, Igualtat, Feminisme i Reforma horària de Sant
Boi de Llobregat

Inscripcions des del 7 de novembre fins el 21 de novembre de 2022 ambdós inclosos
A través del formulari que trobareu al web: igualtatsantboi.cat/25N
La jornada comptarà amb intèrpret de llengua de signes.

Per a més informació:
Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD)
crdones@santboi.cat
(Can Jordana, c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 635 12 00 ext. 156/ 436)

