
7 de novembre
de 2008
CALELLA

“SI TU
GUANYES,
JO GUANYO”
Jornada sobre
necessitats,
avantatges i beneficis
de la igualtat i la
conciliació a les
empreses

Quins objectius persegueix la
Jornada?
• Sensibilitzar l’empresariat calellenc sobre els

avantatges productius i competitius d’incorporar
una política de gestió més igualitària.

• Informar i assessorar les empreses sobre una
organització del treball més igualitària, eficient
i productiva.

• Donar a conèixer la situació de l’empresariat
calellenc en relació a la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes i difondre’n les bones
pràctiques.

A qui s’adreça?
A totes les empreses de Calella, ja siguin petites,
mitjanes o grans.

De què parlem quan parlem
d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes en el món laboral?

De la igualtat de fet en l’accés, la participació i
la permanència en tots els processos típics dels
recursos humans d’una empresa: selecció,
promoció, formació, desenvolupament de la
carrera professional, remuneració i conciliació
de la vida personal i laboral.

Què hi pot guanyar l’empresa?
• Aprofitar al màxim el potencial dels seus recursos

humans.
• Millorar la seva imatge i el seu prestigi social.
• Millorar la productivitat i competitivitat

empresarial.
• Complir amb la legislació vigent.
• Una plantilla implicada en l’empresa i

compromesa amb l’organització.
• Atraure i retenir millors talents.
• Millorar el clima laboral.
• Disminuir l’absentisme i conflictivitat laboral.
• Aprofitar el potencial de treball i saber específic

de les dones.

A la Nit de l’empresari 2009 es lliurarà un
reconeixement a aquella empresa que,
havent participat a la jornada, hagi
implantat una bona pràctica en matèria
d’igualtat d’oportunitats o conciliació.

Amb la jornada “SI TU
GUANYES, JO GUANYO”
l’Ajuntament de Calella vol
donar a conèixer els
avantatges econòmics i
socials de la igualtat i la
conciliació a les empreses.
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10.00 h Inauguració de la jornada
l’Il.lm. Sr. Josep Maria Juhé i Mas, alcalde de Calella
Sra. Maria Pilar Rocafort i Vidal, Regidora de Ciutadania, Joventut i Cultura
Sra. Loida Serrano Murt, Regidora de Promoció Econòmica i Turisme

10.15 h Presentació: LA SITUACIÓ DE L’EMPRESARIAT CALELLENC DAVANT EL REPTE
DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
Sra. Núria Solé Solé, agent local d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.

10.30 h Ponència marc: “NECESSITATS, AVANTATGES I BENEFICIS DE LA 
IGUALTAT I LA CONCILIACIÓ A LES EMPRESES”
Sra. Estel Crusellas Tura, experta en polítiques d’igualtat de gènere i món
laboral.

11.30 h Pausa cafè
12.00 h Taula Rodona

Intervencions
“UNA BONA PRÀCTICA EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ I D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS EN EL SECTOR TURÍSTIC”
Sra. Mar Matellanes de Azpiazu, directora corporativa de responsabilitat social
de grup Serhs.
“PER QUÈ ÉS TAN DIFÍCIL GUANYAR EL QUE TU GUANYES?”  
Sra. Maria Rosa Gil Mas, coordinadora de programes de Ràdio 4 i autora del
llibre Anécdotas de secretarias. El jefe está reunido...¿o no?
“UNA VISIÓ JURÍDICA SOBRE LA IGUALTAT”
Sr. Guillem Solé Solé, jutge magistrat del jutjat de primera instància i instrucció
núm. 1 d’Arenys de Mar.
“ELS PLANS D’IGUALTAT: UNA NOVA REALITAT AL MÓN LABORAL”
Sra. Lídia Sandalinas Félez, responsable de la Secretaria de la Dona i polítiques
de gènere de la Federació de Serveis i Administracions
Públiques de CCOO.
Torn de debat

13.30 h Cloenda i aperitiu

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ:
Divendres, 7 de novembre de 2008
Calella. Ajuntament Vell (plaça de la Constitució, 1-3)
De les 10.00 a les 14.00 h.
Per a més informació: 93 766 30 30 Ext. 233

PROGRAMA


