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  Balanç, reptes i oportunitats

anys
 de la Llei d'Igualtat. 

JORNADA 

Enguany, la jornada commemorativa del 8 de març a la Universitat de

Lleida estarà dedicada al quinzè aniversari de la Llei d'Igualtat.

L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 23 de març, per a la igualtat

efectiva de dones i homes, que va suposar una fita a l'Estat espanyol,

compta ja amb 15 anys de trajectòria en el camí cap a la igualtat entre

homes i dones. 

Aquesta jornada aportarà una mirada retrospectiva sobre què ha

suposat el desplegament d'aquesta llei, quins reptes queden encara

per assolir i quines oportunitats s'obren per a la consecució de la

igualtat entre dones i homes. 

Aquest balanç anirà a càrrec d'expertes de primera línia de l'àmbit

jurídic i sindical, com la Dra. María Amparo Ballester Pastor, 

 catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat

de València i actualment directora de coordinacio jurídica de la

vicepresidenta segona del Govern i la Sra. Mentxu Gutiérrez Jiménez,

Secretària de Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO Catalunya.



PROGRAMA
BENVINGUDA INSTITUCIONAL

CONFERÈNCIA

Dra. María Amparo Ballester Pastor,  catedràtica de Dret

del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de

València i directora de coordinacio jurídica de la

vicepresidenta segona del Govern

Els nous reptes de la igualtat real i efectiva al treball:

condicions previsibles, sobirania del temps i

corresponsabilitat.

Modera: Dr. Josep Moreno Gené, professor titular de Dret

del Treball i de la Seguretat Social de la UdL.

CONFERÈNCIA

Sra. Mentxu Gutiérrez Jiménez, Secretària de Dones i

Polítiques LGTBI+ de CCOO Catalunya

La igualtat com a oportunitat, el métode com a repte

Modera: Sra. Elena Jiménez Fita, inspectora de Treball i

Seguretat Social dels Serveis d'Inspecció de Treball i

Seguretat Social de Lleida, i professora de Dret del Treball

i de la Seguretat Social de la UdL.

CLAUSURA



DRA. MARÍA AMPARO BALLESTER PASTOR

Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de
València, universitat  en què va dirigir l'Institut Universitari d'Estudis de la
Dona i la Càtedra d'Economia Feminista. Ballester va ser vicepresidenta
d'EUFEM (Plataforma Universitària d'Estudis feministes i de gènere).

Ha estat professora visitant a la Universitat d'Estocolm (realitzant una
investigació finançada el 1996 sobre la reforma del sistema de pensions que
va ser objecte posterior de publicació) i a la Mac Gill University a Montreal
(realitzant una investigació finançada el 2010 sobre discriminació per raó de
edat i gènere). Des del 2015 al 2019 va formar part de l'European Network of
Legal Experts in Gender Equality and non-discrimination, òrgan assessor de la
Comissió Europea en matèria de gènere. Ha estat Investigadora principal en
diversos projectes de recerca competitius, un dels quals finançat amb fons de
la Unió Europea, el projecte internacional Culture, custom and gender (2002-
2004). Ha estat directora del grup de recerca interdisciplinar de la Universitat
de València Desigualtats socioeconòmiques i polítiques públiques amb
perspectiva de gènere (2016-2020).

Ha estat Magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana des del 1996 fins al 2015 i ha col·laborat amb sindicats,
organitzacions empresarials, col·legis professionals, administracions locals i
autonòmiques. 

Del gener del 2020 a l'abril del 2021, ha estat Directora de Gabinet de la
Ministra de Treball i Economia Social d'Espanya. D'abril a juliol de 2021,
directora de Coordinació Jurídica de la Vicepresidenta Segona del Govern.

La investigació en matèria de discriminació per raó de gènere a nivell laboral i
de seguretat social ha estat central en bona part de la seva trajectòria i s'ha
traduït en més de cent cinquanta publicacions sobre aquesta matèria. També
ha investigat altres tipus de discriminació, particularment per edat, conciliació,
drets de les persones treballadores migrants, drets fonamentals en dimensió
laboral, contractació temporal, dret social de la Unió Europea, normativa de
prevenció de riscos laborals i Seguretat Social. Un dels seus darrers llibres
publicats, Reptes i perspectives de la discriminació laboral per raó de gènere
(2017) realitza una anàlisi global de la normativa laboral i de seguretat social
des d'una perspectiva de gènere.

Font: Ministeri de Treball i Economia Social



SRA. MENTXU GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

Va néixer el 12 d’octubre del 1976 a Barcelona. Filla de mare i pare migrants
andalusos dels anys setanta va créixer a Santa Coloma de Gramenet. Es va
iniciar al món sindical el 2003, promovent les primeres eleccions al seu centre
de treball, una multinacional del sector financer, Cofidis, SA, a Cornellà de
Llobregat. 

L’any 2007 es va incorporar a l’equip d’assessorament individual mancomunat
de CCOO al Vallès Oriental – Maresme. Posteriorment, va participar a la
Sectorial d’Oficines i Despatxos de la Federació de Serveis de Catalunya, fent
tasques de coordinació i d’assessorament col·lectiu.

El 2009 va assumir la responsabilitat d’Entitats Financeres de la Federació de
Serveis de CCOO de Catalunya i la representació d’aquestes en l’àmbit del
Conveni col·lectiu d’entitats financeres i de crèdit (d’àmbit estatal), que encara
compatibilitza amb el rol de delegada sindical de CCOO a la seva empresa. 

L’any 2014 va ser escollida com a secretària general del Sindicat
Intercomarcal de Serveis de CCOO al Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia –
Garraf, vivint la fusió de les dues antigues federacions Fecoht i Comfia, a més
d’assumir l’assessorament col·lectiu de delegades i delegats a les quatre
comarques. Va renovar el mandat el 2017 en ser reescollida en el seu càrrec.

Font: Comissions Obreres




