
Tarragona centrarà el debat jurídic sobre la
bretxa de gènere al treball
24/02/2020

D’esquerra a dreta, Rosa María Virolès, Ann M. Asamà i Jordi Múria, vicepresident primer del Colegid e Grduats de Tarragona.
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Tarragona reunirà magistrats del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i de Madrid,
així com l’expresidenta del Constitucional María Emiia Casas, que abordaran els temes d’actualitat del mercat
laboral. Casos com la protecció de dades, l’anomenat registre salarial i l’adaptació de la jornada per a la conciliació
de la vida familiar es posaran damunt la taula, tant la normativa actual com les expectatives que el nou govern
central d’esquerres està despertant.

Serà en el marc de les 5enes Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social, que tindran lloc a la ciutat el 5 i
6 de març vinents sota l’organització del  Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, i que per primer cop sumaran
un ponent de fora del sector. Es tracta del conegut economista José María Gay de Liébana, que abordarà l’actual
moment econòmic i la seva incidència en el mercat laboral. Es preveu la participació d’uns 230 graduats socials i
professionals del dret.
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La magistrada del Tribunal Suprem i directora tècnica de les Jornades, la tarragonina Rosa Maria Virolès,
pronunciarà la primera de les conferències, que anirà sobre els nous escenaris en matèria de conciliació. Diu que
les desigualtats existents només es poden corregir si es comença a jutjar amb perspectiva de gènere.

Virolès ha defensat en la presentació de les jornades que cal avançar més en la igualtat home-dona, ja que aquest
camí s’està transitant de manera ‘molt lenta’: ‘Encara som lluny de la igualtat total’, ha apuntat. En aquest sentit, la
Jornada abordarà l’anomenat registre salarial, del qual previsiblement en sortirà l’evidència de la desigualtat entre
homes i dones quant a categories laborals, tipus de contractes i salaris.

També es tractarà del control empresarial mitjançant l’ús de la tecnologia o sobre l’acomiadament per absentisme,
entre d’altres. Per l’acte de cloenda, el 6 de març a les 13.30h, està con�rmada la presència del conseller de Treball,
Chakir El Homrani. Les inscripcions per les jornades estan obertes �ns al 3 de març.

Al respecte de les expectatives que el govern d’esquerres estigui generant engre els graduats socials, la presidenta
del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Anna M. Asamà, ha demanat que ‘qualsevol canvi de normativa ha de
tenir en compte la situació econòmica del país, tenint present el clima col.lectiu de totes les parts, creient en el
diàleg i l’acord social, les idees dels empresaris i la realitat social’.

Entre els ponents �guren Jordi Agustí Julià, magistrat emèrit de la Sala Quarta del Tribunal Suprem; Ana María
Orellana, magistrada de la Sala Social del TSJ de Madrid; Fernando Salinas, magistrat de la Sala Quarta del Tribunal
Suprem; María Luisa Segoviana, magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem o Salvador del Rey, catedràtic de
Dret del Treball i president de l’Institut Cuatrecasas. Tot plegat seran onze els ponents de la Jornada, amb
vuit ponències, algunes d’elles impartides per dos conferenciants.

Accediu al programa de les Jornades en aquest enllaç.

J. Garcia
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