Xecs serveis:
una alternativa per
dignificar el treball de
la llar i les cures?
22 de juny de 2018
Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
Barcelona

Amb el suport de:

Programa
9.30 – 10 h Recepció d’assistents i cafè
10 – 10.30 h Obertura institucional: Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Lola Lopez, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona; una persona de l’Obra social la Caixa, i
Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions de la CCOO de Catalunya

10.30 – 11.30 h Ponència sobre els xecs servei, a càrrec de Marina Garcia Albertos,
doctora en Sociologia per la Universitat de Murcia i guanyadora d’un premi FIPROS de la Seguretat Social per una investigació sobre el xec servei i la seva possible aplicació a España. Presenta: Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions de la CCOO de Catalunya

11.30 – 12.45 h Taula rodona 1: la situació actual del sector del treball de la
llar i les cures. Una representant del grup Las Libélulas; una representant de Mujeres Pa’lante; un representant de la Inspecció de treball; Carles Bertran, director del Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers (CITE). Modera: Aurora Huerga, secretaria de la Federació de
Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya

12.45 – 14 h Taula rodona 2: valoració dels sindicats / patronals sobre model
del xec servei: els casos d’Itàlia i França. Valentina Capelletti, CGIL, un representant
de la CGT i una persona a confirmar de la patronal. Modera: Michela Albarello, secretaria d’Internacional de CCOO de Catalunya

14 – 15.30 h Dinar
15.30 – 16.45 h Taula rodona 3: valoració dels sindicats / patronals sobre
model del xec servei: el cas de Bèlgica. Un representant de la FGTB i una altra persona a confirmar de la patronal. Modera: Alba Garcia, secretaria de les Dones, Diversitats i
LGTBI

16.45 h Cloenda. Vicente Sánchez, secretari general de la Federación de Construcción y
Servicios de CCOO de España i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya

INSCRIPCIONS A LA JORNADA
Si voleu assistir a la jornada, feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom i el de la
vostra entitat o administració al correu a jjpastor@ccoo.cat o truqueu al 934 812 720 (Jose).

