
 

 

#25N 2018 

 
Dia Internacional per 
l'Erradicació de les 

Violències Masclistes 

A l'atenció de l'afiliació i de les treballadores i treballadors dels sectors de CCOO Serveis Catalunya 

 

>> EINES PER UN SINDICAT 
FEMINISTA Díptic.- NO TOLERIS LA 

VIOLÈNCIA MASCLISTA - Drets 
laborals  

  

 

Vídeo dedicat a Clara Campoamor i al 
85è aniversari del dret de vot de les 

dones que es commemora des del 19 
de noviembre de 1933 

 

>>Leer nota en castellano 

NO TOLERIS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Eines per lluitar des del món laboral 

El 19 de novembre la Federació de Serveis vam organitzar la jornada 
“Contra les violències masclistes a la feina: Protocols d’actuació” 
per commemorar el 25N, Dia internacional per l’eradicació de les 
violències masclistes.  

La jornada va constar de dues taules, en una es va parlar d’assetjament 
sexual i per raó de sexe i a l’altra de violències masclistes, totes dues 
orientades a l’elaboració de protocols d’actuació. 

Per parlar d’assetjament sexual i per raó de sexe, la Cristina Jiménez, 
responsable de l’assessoria de la Federació, ens va explicar el circuit que 
segueix un cas d’assetjament quan ens arriba a la Federació i per quins 
canals arriba. També vàrem comptar amb l’intervenció de la Telma Vega, 
Inspectora de Treball i Seguretat Social i professora associada de la 
UPF, que ens va explicar què passa quan posem una denúncia 
d’assetjament a la ITSS i entre altres coses va dir que els millors 
protocols són els que compten amb la participació de la Representació 
Sindical. 

A la taula de les violències vam presentar la campanya “No toleris la 
violència masclista” que hem posat en marxa després de detectar que 
algunes dones que pateixen o han patit violència masclista no poden fer 
us dels seus drets perquè a les seves empreses no els coneixen. La 
campanya consta de TRES accions, la primera un díptic amb els seus 
drets recollits a la llei 1/2004, la segona, proposta de protocol d’actuació 
en cas de treballadora víctima de violència masclista i per últim, un 
comunicat a la direcció de l’empresa comunicant la situació. 

En conjunt la jornada va contribuir en donar eines als nostres delegats i 
delegades per seguir lluitant contra les violències masclistes en el món 
laboral, ja que la violència no només està en la societat sinó també és 
present als centres de treball. 

Secretària de les Dones i Igualtat 
CCOO Serveis Catalunya 

 

>> Manifest 25N 
 CCOO Cat. 
 
 
 
 
Més informació:  
www.ccoo-serveis.cat 

 

MANIFESTACIÓ  
UNITÀRIA a Barcelona 

diumenge 25 a les 11.30 h 
a Plaça Universitat 

 

>> ACTES CCOO de 
Catalunya 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
>> Gaceta Sindical 25N 

>> Manifiesto CCOO 
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