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VIOLÈNCIA I ASSETJAMENT 

NO TOLERIS LA VIOLÈNCIA NI 

L'ASSETJAMENT SEXUAL

La Federació de Serveis de CCOO treballa dia a dia per eradicar la 
violència envers les dones a les relacions laborals, socials i personals.

Aquestes situacions no són naturals, ens hi hem d’enfrontar totes i tots. Ens cal 

disposar de tota la informació per donar-hi respos

Com a víctima no pots restar callada, has de denunciar

teves delegades i delegats de CCOO. Com a company o companya d’alguna 

persona que pateixi aquestes situacions, has d’implicar

 

GUIA: La negociació col·lectiva per eradicar la 
violència de gènere  

- La negociació col·lectiva com a eina per eradicar la viol
gènere en l'àmbit laboral. 
- Quin dret tens com a treballadora víctima de violència de gènere
- Treballar la violència de gènere en tots els nostres à
Bones pràctiques 

- Seguir avançant 

 

VIDEOS CCOO Servicios:

La negociación colectiva para combatir 
la violencia de género
 
 
 
Negociación colectiva, herramienta 
contra la violencia machista.

 

>> ACTES CCOO de Catalunya 

La Manifestació unitària a Barcelona divendres

les 19h a la Font de Canaletes.  
>> MANIFEST 25N CCOO de Catalunya
>> Treballadora 25N CCOO de Catalunya
 

Més informació www.ccoo-serveis.cat
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L'ASSETJAMENT SEXUAL 

erveis de CCOO treballa dia a dia per eradicar la 
violència envers les dones a les relacions laborals, socials i personals. 

Aquestes situacions no són naturals, ens hi hem d’enfrontar totes i tots. Ens cal 

hi resposta des del món del treball. 

Com a víctima no pots restar callada, has de denunciar-ho i fer-ho saber a les 

teves delegades i delegats de CCOO. Com a company o companya d’alguna 

persona que pateixi aquestes situacions, has d’implicar-te i comunicar-ho també. 

GUIA: La negociació col·lectiva per eradicar la 

La negociació col·lectiva com a eina per eradicar la violència de 

Quin dret tens com a treballadora víctima de violència de gènere 

Treballar la violència de gènere en tots els nostres àmbits. 

VIDEOS CCOO Servicios:  

La negociación colectiva para combatir 
la violencia de género 

Negociación colectiva, herramienta 
contra la violencia machista. 

La Manifestació unitària a Barcelona divendres 25 a 

>> MANIFEST 25N CCOO de Catalunya 

Treballadora 25N CCOO de Catalunya 
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