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Amb la col·laboració de

Experiències sindicals
i

polítiques lgtbi

Cloti Iborra

Secretaria de la Dona, 
Polítiques LGTBI i Institucional 
CCOO PV

Malgrat els indiscutibles avanços legislatius, polítics i 
socials en els drets de les persones LGTBI, encara queda 
molt a fer per aconseguir la plena igualtat del col·lectiu. 
La LGTBIfòbia segueix estant present en tots els àmbits 
de la vida social, especialment en l’àmbit laboral.

És per això que des de la Secretaria de la Dona, Polítiques 
LGTBI i Institucional CCOO PV i el Grup d’Acció LGTBI 
CCOO PV s’ha organitzat la I Escola Sindical LGTBI “Ana 
Meluska Cano”, en memòria d’una de les nostres afiliades 
més combatives i activista dels drets de les persones 
transsexuals, i que formava part del Grup d’Acció. En 
aquesta I Escola Sindical s’abordaran les polítiques 
públiques i textos legislatius que en els diferents 
àmbits (estatal, autonòmic, provincial i local) tracten 
d’aconseguir la igualtat i protecció de les persones 
LGTBI, però també com les nostres delegades i delegats 
poden introduir la diversitat sexual en les empreses, 
administracions públiques, etc. i com lluitar contra la 
LGTBIfòbia al treball.

PROGRAMA FORMATIVO
9:30  Registre d’assistents

10:00  Inauguració de la 1a Escola Sindical LGTBI   
 CCOO PV: 

Isabel Lozano, regidora delegada d’Igualtat, Polítiques 
Inclusives i Inserció Sociolaboral de l’Ajuntament de 
València.
Cloti Iborra, secretària de la Dona, Polítiques LGTBI i 
Institucional CCOO PV.

10:30  Homenatge a Ana “Meluska” Cano per part del   
 Grup d’Acció LGTBI de CCOO PV

11:00   Ponència marc “Polítiques sindicals LGTBIQ+ i   
 reptes de futur”. Belén de la Rosa.

Activista LGTBIQ+ i secretària de Mujeres, Políticas 
de Igualdad y Políticas LGTBIQ+ de la Federación de 
Enseñanza de CCOO.

12:30  Panell d’experiències sindicals LGTBI:
F. Indústria PV: Cristina Soriano
F. Ensenyament PV: Miquel Oltra 
F. Serveis Ciut. PV: Alberto Martínez
F. Serveis PV: Rafael Mas

14:00 Dinar

15:30  Tallers sindicals:
Feminismes en l’àmbit LGTBI 
Estratègies per a abordar casos de lgtbifòbia en el treball

17:15 Panell sobre documents de treball LGTBI de les   
 organitzacions de CCOO:

F. Enseñanza: Belén de la Rosa
F. Servicios Ciud.: M José Marín
Grup d’Acció LGTBI: Cristina Ochando

18:00  Acte obert al públic: Taula rodona de Polítiques   
 Públiques LGTBI:

- PSOE
- Compromís
- Podem
- EUPV

20:00  Clausura:
Arturo León, secretari general CCOO PV
Elena Blasco, secretària confederal de Mujeres e Igualdad 
CCOO



GRUP D’ACCIÓ LGTBI CCOO PV

Des de CCOO PV històricament realitzem un treball que 
té com a objectiu la defensa dels drets sociolaborals de 
les persones LGTBI. Amb aquesta finalitat va sorgir fa una 
dècada (2008) el GRUP D’ACCIÓ LGTBI de CCOO PV, que 
depén de la Secretaria de la Dona, Polítiques LGTBI i Ins-
titucional, i que s’ha convertit en un referent en l’àmbit 
estatal en l’impuls de les polítiques d’igualtat LGTBI en 
l’àmbit laboral. Aquest Grup té com a objectiu sensibilit-
zar i lluitar contra les discriminacions dirigides al col·lec-
tiu LGTBI, i que s’incorporen les seues propostes específi-
ques en acció sindical. 

Entre les seues funcions, es troben les següents:

• Assessorar persones LGTBI davant de problemes de 
discriminació en l’àmbit laboral.

• Elaborar propostes per introduir clàusules específi-
ques que aborden qüestions del col·lectiu en la ne-
gociació col·lectiva.

• Sensibilitzar la població en general, i la classe treba-
lladora en particular.

• Formar les delegades i els delegats sindicals en ma-
tèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats

• de persones LGTBI.

• Potenciar la visibilitat de referents LGTBI en totes les 
estructures del sindicat.

• Coordinar-se amb la resta d’associacions i entitats 
per a l’organització d’activitats. 

Ana Cano Moriano
Meluska

(25/08/1965 – 25/01/2017)

• Dona transsexual
• Puta 
• Feminista 
• Sindicalista 
• Seropositiva

Va viure totes les vides que la vida li va deixar viure. I les 
va esprémer tant, que les seues petjades van quedar en 
cada plec del seu cos. Explicaven una història de lluita, 
d’activisme, d’inconformisme, de feminisme i de co-
herència. El seu magnetisme, la seua força, la seua ele-
gància i altivesa omplien l’espai on es trobara. Ella ho sa-
bia. I gaudia amb això. (Les dives som així, que diria ella).

El seu ideari, els seus valors, eren esquinçalls de la seua 
història. Combativa, orgullosa dona de coratge. Va viure 
lliure i defensant la llibertat. Va lluitar al costat de les més 
febles, de les pàries de la nostra societat. Era la seua veu 
en la nostra consciència, el seu crit de “ja n’hi ha prou!”

Dona sàvia com no n’hi havia d’altra. El seu coneixement 
i experiència sempre han coronat la nostra lluita. Ha si-
gut, és i serà el nostre referent. Orgulloses i privilegiades 
totes d’haver compartit activisme al seu costat, en les mil 
trinxeres on ella estigués.

Treballadora sense descans a favor de les persones trans-
sexuals, del col·lectiu LGTBIQ, de les persones que viuen 
amb VIH i de les treballadores del sexe.

Melu (com ens permetia cridar-la al seu cercle més 
pròxim) representa com ningú la lluita de classes, de gè-
nere i de diversitat. Honrem la seua memòria i record do-
nant-li el seu nom a la nostra Escola Sindical LGTBI.

Plaça Nàpols i Sicilia, 5

Sala d’Actes

46003 València

Tf. 963 882 100

www.pv.ccoo.es/lgtb

lgtb@pv.ccoo.es

Twitter: @AccioLGTB

Facebook: Acció LGTB
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