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  SF-INTERSINDICAL DE CATALUNYA I L'ORGANITZACIÓ DE  

DONES DE LA NOSTRA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL 

ORGANITZEN UNES JORNADES DE DEBAT I FORMACIÓ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sota el lema "Les dones treballadores del Sector Ferroviari: Problemes i Desafiaments", el 
passat 8 d'abril es van realitzar unes Jornades de Debat i Formació organitzades per SF-
Intersindical de Catalunya i l'Organització de Dones de la nostra Confederació Intersindical. 
 

 La sessió es va distribuir en dues parts. Una primera part 
específica per a les dones ferroviàries, en la qual es va 
tractar sobre el paper de les Àrees u organitzacions de la 
Dona en les Organitzacions Sindicals, la necessitat de les 
mateixes i la seva posada en marxa al sector ferroviari. 
Les companyes assistents van proposar la companya 
Aurelia Jené com a Responsable de l'Àrea de la Dona en 
el SF-Intersindical de Catalunya. En la segona part, 
conjunta entre dones i homes, es va tractar sobre els 
Plans d'Igualtat en les Empreses. 

 
L'acte en el qual han participat dones de les diferents 
empreses ferroviàries de Catalunya, va comptar amb la 

presència del Secretari General del Sindicat Ferroviari 
Francisco Rafael González Escudero, del Secretari General 

de SF-Intersindical de Catalunya, Salvador Durán Rico, de la 

Responsable de l'Organització de Dones de la Confederació 
Intersindical, Isabel González, del Responsable del Pla 
d'Igualtat d'Adif Rafael Albarrán i de la Responsable del Pla 
d'Igualtat de Renfe-Operadora Amelia Pérez. 
 

A l'acte es va fer exposició dels Plans d'Igualtat en les Empreses i les seves repercussions, així 
mateix es van exposar les propostes del Sindicat Ferroviari en la Comissió d'Igualtat d'Adif, on ja 
s'ha acordat un Pla d'Igualtat, i de Renfe-Operadora, on encara s'està negociant el mateix. 

 
Des del Sindicat Ferroviari valorem positivament aquest encontre i animem a participar a totes 

les ferroviàries perquè l'Organització de Dones de Catalunya sigui una realitat activa, en la qual 
s'analitzi i debati la situació laboral i social tenint en compte també la perspectiva de gènere, així 
com per a l'elaboració de propostes i solucions als possibles problemes que es plantegin. 
 
 
 

COHERÈNCIA Y COMPROMÍS. Afíliat a SF-Intersindical 
L’alternativa en que confiar 
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