14 Novembre
16:00 H
16:30 H
17:00 H
Modera:

Conductora Blanca Moreno Triguero.

Obertura de portes – Acreditacions.
Benvinguda Institucional.
Diàleg debat: LES DONES COM AGENTS DE CANVI ECONÒMIC.
Periodista experta en política internacional
Eva Peruga Sales
Directora de Perugae, wocoach per a
directives i empresàries.
Teresa Crespo Julià

Economista i emprenedora.
Fundadora i directora de Cresàlida,
Creixement i Consolidació Empresarial.
Professora de la UB, URV i UOC.

Sara Moreno Colom

Professora de Sociologia de la UAB
Investigadora del Centre d'Estudis
Sociològics sobre la Vida Quotidiana
i del Treball (QUIT-UAB) i de l'Institut
d'Estudis del Treball (IET-UAB).

18:30 H

Pausa

19:00 H

Presentació i debat dels treballs precongressuals a les subseus:
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí.

20:00 H

Martirio. Conferència cantada "La Mujer y la Copla en nuestra
educación sentimental".

09:30 H

de DoDo Producciones.

Conductora Blanca Moreno Triguero.

Obertura de portes.

Moderador:

Llicenciada en Història Contemporània.
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció
Social (ECAS).

Marta Zaragoza Domingo

15 Novembre

10:00 H

Diàleg debat:
LES DONES COM AGENTS DE CANVI SOCIAL.
Rubén Castro Torres
Expert en Violència de Gènere per la UNED.
Postgrau en Gènere i Igualtat per la UAB.
Premi de Periodisme sobre violència
masclista del Min. de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat.
Paco Abril Morales

Sociòleg, investigador, formador en temes
de gènere i masculinitat. Homes igualitaris.

Adriana Ciocoletto

Arquitecta, membre del Col·lectiu Punt 6.
Experta en urbanisme i gènere.

Rosa Cobo Bedía

Profesora Titular de Sociología del
Género y Directora del Centro de
Estudios de Género y Feministas de la
Universidad de A Coruña.

11:20 H
11:45 H

Pausa
Presentació i debat dels treballs precongressuals a les subseus:
Abrera, Begues, Corbera de Llobregat-La Palma de Cervelló,
El Prat de Llobregat, Pallejà, Sant Just Desvern.

12:50 H
13:15 H

Treballs precongressuals. Entitats, organitzacions i partits polítics.
Conclusions 4t Congrés.

13:35 H

Tancament. Batucada al Passeig de Joan Maragall.

El Congrés de les Dones del Baix Llobregat arriba a la seva quarta edició, i ho fa
consolidant-se com l’espai de referència per a la igualtat de gènere i les polítiques
d’igualtat a la comarca. Dotze anys de congressos, d’un camí iniciat l’any 2002 amb el
1r Congrés, que ens ha de conduir indubtablement a l’assoliment del gran objectiu, el
100% CIUTADANIA, la plena igualtat entre dones i homes.
El Baix Llobregat és, des de fa dècades, una de les comarques capdavanteres en la
lluita per la igualtat i pels drets de les dones. La complicitat del teixit associatiu femení,
els grups de dones i homes per la igualtat, de les institucions públiques i de les organitzacions sindicals i patronals, és cabdal per entendre perquè en aquesta comarca,
assolir la igualtat entre dones i homes és sempre una prioritat. I això malgrat les
dificultats derivades de la crisi econòmica i els recents atacs contra els drets assolits
per les dones, que no han fet altra cosa que reforçar i enfortir encara més la nostra
aposta per la igualtat.
Ara, amb el 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat, gràcies als treballs precongressuals realitzats pels dotze municipis subseu, i als continguts i debats d’aquest
congrés, volem conèixer millor com les dones són veritables agents i líders de canvi
econòmic i social.
Us convido a fer créixer l’economia liderant projectes empresarials amb organitzacions
del treball més socials i igualitàries, a crear sinergies que permetin incrementar la
presència i la participació de les dones en els diferents àmbits socials i econòmics, i a
continuar treballant per aconseguir una societat més justa on el benestar de les
persones estigui al centre de totes les decisions.
Benvingudes i benvinguts al 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat.
Josep Perpinyà i Palau. President del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Durant dos dies, Gavà esdevindrà un espai de debat i de reflexió sobre la situació de
la dona avui dia. Com a alcaldessa és un orgull que la nostra ciutat aculli el 4t Congrés
de Dones del Baix Llobregat, un esdeveniment amb què recollim el testimoni i el treball
de moltes dones que han treballat a favor de la igualtat al Baix Llobregat, un camí llarg
que continua requerint el ferm compromís de totes i tots: ciutadania, institucions, teixit
empresarial i xarxa associativa.
Encara tenim molts reptes al davant. L’actual situació de crisi econòmica, institucional
i de valors afecta especialment les dones i les del Baix Llobregat no són l’excepció.
Més que mai, és indispensable continuar lluitant per mantenir els drets que hem
aconseguit durant les últimes dècades amb valentia, amb tenacitat i amb orgull com a
mares, com a treballadores i com a transmissores dels valors democràtics.
Aquest congrés ens ha de servir per reflexionar sobre el paper de les dones com a
agents de canvi social i econòmic però, sobretot, i aquest és el meu desig, ha de servir
per extreure conclusions que ens permetin implementar un pla transversal de
polítiques de dones que puguem incorporar tots els ajuntaments que estem compromesos amb la igualtat. Un pla per aplicar-lo als nostres programes, als nostres
projectes i, en definitiva, al dia a dia de la nostra acció de govern.

ciutadania

les dones com agents de

Gavà, 14 i 15 de novembre 2014 canvi social i econòmic

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Raquel Sánchez. Alcaldessa de Gavà.

