El Departament de Polítiques d’Igualtat vol continuar impulsant la sensibilització i la prevenció de les conductes
sexistes i l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, tot promovent una cultura organitzativa respectuosa
que eviti activament les situacions d’assetjament i discriminació.
Per aquest motiu, l’estiu de 2016 es va iniciar la campanya de prevenció i intervenció sobre les conductes sexistes
en l’espai públic i en el marc de l’oci nocturn sota l’eslògan «Respecta’m». Aquesta campanya s’ha anat estenent
a altres àmbits com és l’educatiu, amb diferents propostes, i també el laboral.
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Per tant, després de més d’un any de treball, es vol presentar el proper dia 31 d’octubre el resultat de la tasca feta
pel grup motor, format per persones representants de les empreses municipals i del territori. Les propostes de la
campanya compten amb diferents elements i accions que estaran a disposició de les empreses que es vulguin adherir
a la implementació d’accions contra les conductes sexistes i l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral.
Ens agradaria comptar amb la seva presència el proper dia 31 d’octubre a la seu d’EMATSA, c/ Muntanyeta, Sant Pere
i Sant Pau, s/n (dipòsits generals), 43007 Tarragona, on es presentarà el treball realitzat amb el programa següent:
Conducció de la jornada i moderació de la Taula rodona a càrrec de Josep Suñé de Tarragona Ràdio
10.00 h / 10.20 h

Presentació de la jornada
per part de l’alcalde de
Tarragona

Josep Fèlix Ballesteros

10.20 h / 10.45 h

Ponència: Estratègies per
prevenir i abordar
l’assetjament sexual i per
raó de sexe a l’empresa

Raquel Saco Coya
Cap de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats
Direcció General d’Igualtat
Generalitat de Catalunya

10.45 h / 11.10 h

- Polítiques d’Igualtat: Recorregut de la campanya
«Respecta’m» des del 2016, saltem de l’oci nocturn a
l’entorn laboral. Montse García
Presentació campanya

- Spora: Principals resultats de la diagnosi i procés de treball
de la campanya. Miriam Sol
- Inside: Aspectes innovadors de la campanya, presentació
dels suports. Manuel Moranta i Javier Romera

PAUSA CAFÈ
11.30 h / 12.15 h

EMATSA: María Retuerto
Empresa Municipal de Transports de Tarragona: Rafael Tutusaus
Taula de bones
pràctiques

SECE: Gabriel Fernàndez
Fomento de Construcciones y Contratas: Rosa Escudero
Agrupació d’Empreses Municipals (AIE): Rus María Hellín
Sindicat CCOO: Verónica Rubio

12.15 h / 12.45 h

Precs i preguntes

12.45 h / 12.50 h

Tancament

12.50 h (voluntari)

Visita al Camí de l’Aigua

Salutacions cordials

Ana Santos Gorraiz
Consellera de Polítiques d’Igualtat

Consellera de Polítiques d’Igualtat: Ana Santos Gorraiz

