
 

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

8 de Març 
dones, fem drets, fem lluites
Aquest any commemorem un nou 8 de Març emmarcat en els processos
que estem celebrant al conjunt de CCOO. Un nou 8 de Març ple de reivindica
tornar a conquerir els drets que ens han pres les reformes laborals dels últims temps. 
Aquesta desregulació de les condicions de treball ha significat un empitjorament en la 
qualitat de vida en el treball de les dones. És per això que us animem a
totes les activitats que organitza el Sindicat, amb l'objectiu de fer
visibles la nostra lluita per la igualtat i per l'eliminació de les desigualtats i les 
discriminacions, així com per la eradicació de la violència mascl
malauradament, en el nostra societat.

>> MANIFEST CCOO Catalunya

 

1 + 1: Igualtat per a TOTES

La corresponsabilitat en la negociació col·lectiva

Es defineix com “la distribució equilibrada en el si de la llar de les tasques domèstiques, 
la cura de les persones dependents, els espais d’educació i treball, que permet a tots els 
seus membres el lliure i ple desenvolupament d’opcions i interessos i con
aconseguir la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes”...
>> Guia de la corresponsabilitat en la negociació col· lectiva

>> VÍDEO “la corresponsabilidad”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Cartell per imprimir  

Agenda d’accions del 8 de Març de 2017
Activitats i actes centrals que organitza o en els quals participa la Secretaria de la 
Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya, amb m otiu del 8 de Març, Dia 
Internacional de les Dones

Som dones, fem drets, fem lluites
8 de març
10 h. Assemblea de delegades i delegats.
16). 10 ANYS DE LA LLEI D’IGUALTAT: I ARA QUÈ?
12 h. Manifestació, concentració i acció reivindica tiva a les portes de Foment del 
Treball.  
16.30 h. Projecció de la pel·lícula La vieja dama i ndigna
de CCOO de Catalunya (Via Laietana,
19 h. Manifestació unitària amb el lema “La revoluc ió imparable de les 
dones”. Organitzada per la Comissió 8 de Març 2017, Barcelona. A plaça de la 
Universitat de Barcelona.
La gent de CCOO ens trobarem, a les 19 h, a la port a central d
Barcelona.
>> El sindicat també ha organitzat altres
Març, Dia Internacional de les Dones

 Més informació www.ccoo

 

 

 

8 de Març 2017  
Dia Internacional 

de les Dones

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

8 de Març - La corresponsabilitat 
dones, fem drets, fem lluites
Aquest any commemorem un nou 8 de Març emmarcat en els processos
que estem celebrant al conjunt de CCOO. Un nou 8 de Març ple de reivindica
tornar a conquerir els drets que ens han pres les reformes laborals dels últims temps. 
Aquesta desregulació de les condicions de treball ha significat un empitjorament en la 
qualitat de vida en el treball de les dones. És per això que us animem a
totes les activitats que organitza el Sindicat, amb l'objectiu de fer
visibles la nostra lluita per la igualtat i per l'eliminació de les desigualtats i les 
discriminacions, així com per la eradicació de la violència mascl
malauradament, en el nostra societat.    

>> MANIFEST CCOO Catalunya  (pdf en català)

1 + 1: Igualtat per a TOTES 

La corresponsabilitat en la negociació col·lectiva

Es defineix com “la distribució equilibrada en el si de la llar de les tasques domèstiques, 
la cura de les persones dependents, els espais d’educació i treball, que permet a tots els 
seus membres el lliure i ple desenvolupament d’opcions i interessos i con
aconseguir la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes”... 

Guia de la corresponsabilitat en la negociació col· lectiva
>>versió díptic imprimir  
>> Cartell per imprimir 

>> VÍDEO “la corresponsabilidad”      
>> + info 

Agenda d’accions del 8 de Març de 2017
Activitats i actes centrals que organitza o en els quals participa la Secretaria de la 

ona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya, amb m otiu del 8 de Març, Dia 
Internacional de les Dones  

Som dones, fem drets, fem lluites 
 

10 h. Assemblea de delegades i delegats.  Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 
10 ANYS DE LA LLEI D’IGUALTAT: I ARA QUÈ?

12 h. Manifestació, concentració i acció reivindica tiva a les portes de Foment del 

16.30 h. Projecció de la pel·lícula La vieja dama i ndigna
de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona). 
19 h. Manifestació unitària amb el lema “La revoluc ió imparable de les 

Organitzada per la Comissió 8 de Març 2017, Barcelona. A plaça de la 
Universitat de Barcelona. 
La gent de CCOO ens trobarem, a les 19 h, a la port a central d
Barcelona.  

El sindicat també ha organitzat altres actes de CCOO de Catalunya amb motiu del 8 de 
Març, Dia Internacional de les Dones 

Més informació www.ccoo -serveis.cat  

 

catalunya@serveis.ccoo.cat  

CCOO Serveis Catalunya  

Via Laietana, 16 - 2n planta  

08003 BARCELONA  

Dia Internacional 
de les Dones  

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

La corresponsabilitat - Som 
dones, fem drets, fem lluites  
Aquest any commemorem un nou 8 de Març emmarcat en els processos  congressuals 
que estem celebrant al conjunt de CCOO. Un nou 8 de Març ple de reivindicacions per 
tornar a conquerir els drets que ens han pres les reformes laborals dels últims temps. 
Aquesta desregulació de les condicions de treball ha significat un empitjorament en la 
qualitat de vida en el treball de les dones. És per això que us animem a participar en 
totes les activitats que organitza el Sindicat, amb l'objectiu de fer-nos visibles i fer 
visibles la nostra lluita per la igualtat i per l'eliminació de les desigualtats i les 
discriminacions, així com per la eradicació de la violència masclista tan present, 

(pdf en català)  

La corresponsabilitat en la negociació col·lectiva 

Es defineix com “la distribució equilibrada en el si de la llar de les tasques domèstiques, 
la cura de les persones dependents, els espais d’educació i treball, que permet a tots els 
seus membres el lliure i ple desenvolupament d’opcions i interessos i contribueix a 

 
Guia de la corresponsabilitat en la negociació col· lectiva  

>> + info  i versions en castellà  

Agenda d’accions del 8 de Març de 2017 
Activitats i actes centrals que organitza o en els quals participa la Secretaria de la 

ona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya, amb m otiu del 8 de Març, Dia 

Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 
10 ANYS DE LA LLEI D’IGUALTAT: I ARA QUÈ?  

12 h. Manifestació, concentració i acció reivindica tiva a les portes de Foment del 

16.30 h. Projecció de la pel·lícula La vieja dama i ndigna . Espai l’Assemblea, a la seu 

19 h. Manifestació unitària amb el lema “La revoluc ió imparable de les 
Organitzada per la Comissió 8 de Març 2017, Barcelona. A plaça de la 

La gent de CCOO ens trobarem, a les 19 h, a la port a central d e la Universitat de 

actes de CCOO de Catalunya amb motiu del 8 de 

>> + info ccoo.cat/dones  

 


