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Sota el lema “fes-te protagonista de les teves 
reivindicacions” des de la secretaria de la dona 
us convidem aquest any a celebrar el dia 
Internacional de la dona treballadora. 
 
Precisament avui, fa tot just un any, se’ns 
comunicava l’adjudicació d’Unnim a la nostra 
entitat, BBVA, un gran banc que presumeix i 
destina molt recursos en publicitar que és una 
gran empresa compromesa amb la societat, el 
medi ambient i la igualtat d’oportunitats. 
 
En aquest sentit, ha obtingut reconeixements 
importants con ara el distintiu “Igualdad en la 
empresa”, gràcies a la signatura del Pla d’igualtat 
al 2010 amb el que es comprometia a corregir la 
nul·la presència femenina en els Òrgans de 
Direcció, instaurar un protocol per a la prevenció 
de l’assetjament sexual i impulsar mesures per a 
afavorir la igualtat d’oportunitats entre treballadors 
i treballadores. 

 
Però l’empresa la conformem persones i, per a poder portar a terme tan important i lloable 
propòsit, és imprescindible que tots i totes treballem alhora per fer-ho possible. 
 
Per una banda, la Direcció, dotant dels recursos personals suficients, invertint i facilitant 
procediments organitzatius que afavoreixin i permetin que la conciliació de la vida familiar i 
personal amb la professional sigui possible a BBVA. El presentisme i les perllongacions de 
jornada no són bones praxis per a aconseguir-ho. 
 
D’altra banda, les treballadores i també els treballadors, exercint els nostres drets i gaudint 
dels permisos i mesures que disposem, complint escrupolosament la nostra jornada i exigint a 
l’empresa que l’únic criteri que determini la carrera professional sigui la capacitat i el talent de les 
persones. 
 
Des de CCOO, treballem intensament per a demostrar a la Direcció que cal convicció, 
compromís i promoure mesures més ambicioses per a avançar en la igualtat d’oportunitats per 
aconseguir una empresa més justa, que permeti el desenvolupament professional real de les 
persones i presumir llavors, tots plegats, que ens correspon i ens mereixem, el distintiu 
d’empresa igualitària en la que treballem. 

Uneix‐te a la nostra lluita!!! 
8 de Març de 2013 

  
PROTECCIÓ DE DADES:  

 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer 
del que és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i 
de la Federació corresponent al sector al que 
pertany l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests fitxers 
es el manteniment de la teva relació com 
persona afiliada amb les concretes finalitats 
establertes en els estatuts. A més aquestes 
dades podran servir per a enviar-te informació 
sobre les activitats i acords de col•laboració als 
que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs 
informat en www.ccoo.cat, o en la web de la 
CSCCOO, dels acords i de les dades d’aquestes 
entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel•lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol•licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de 
la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al 
domicili de la CSCCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si 
tens algun dubte pots enviar un correu electrònic 
a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 

Fitxa d’afiliació     data ………….......…..….....….. 
 
Nom i cognoms ............................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….............................................…......... Data naixement  ........................................... 
 
Adreça ............................................................................................................................................................................................................. 
 
Població ............................................................................................................................................  Codi postal ........................................ 
 
Empresa/centre de treball ............................................................................................................................................................................. 

Domiciliació:   

                       
 Banc/Caixa                             Oficina              D       C Compte/llibreta 

Firma: 
Correu electrònic ……………………………………....…................................................................…......            
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 401 43 15) 


