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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 de naixement ........... / ............. / .......... 
 
Adreça ........................................................................................................................................................................................................ 
 
Població ....................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 
Empresa/centre de treball ...................................................................................................................................................................... 
 
Domiciliació bancària: Entitat  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Compte ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     
 
Correu electrònic ……………………………………....….........................................…...... Firma: 
 
 
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17)

 

 

II  ttuu??  
ccoomm  eett  vveeuuss??  
 

• T'has vist amb menys oportunitats d'accés a 
l'ocupació, de promoció, de formació i en les 
teves condicions laborals... per ser dona? 

• T’has vist relegada en la teva carrera 
professional? 

• T'has vist més maltractada a la teva feina pel teu 
embaràs o en tornar del permís de maternitat? 

• T'has vist sotmesa alguna vegada a un 
assetjament sexual a la feina? 

• T'has vist en dificultats per conciliar la teva vida 
personal, familiar i laboral? 

• Et veus sola davant les responsabilitats 
familiars en la cura i l’atenció de les teves 
criatures i familiars dependents? 

• T’has vist obligada a perllongar el teu horari 
laboral? 

 

Si t'has vist en alguna d'aquestes 
circumstàncies, t'has vist en situació de 

desigualtat i discriminació. 
 

Penalitzar la carrera professional de les treballadores a 
causa de la maternitat, dificultar el seu accés a la 
formació contínua, l'arbitrarietat al designar els llocs de 
responsabilitat, la falta de transparència en els sistemes 
retributius, exigir disponibilitat per al desenvolupament 
professional? Són males pràctiques empresarials 
contràries a la Responsabilitat Social, que discriminen 
especialment a les dones i han de ser eradicades. 
 

Els Plans d'Igualtat signats per COMFIA-CCOO a les 
empreses preveuen mesures que fan referència a 
l'accés a l’ocupació, la carrera professional, la formació... 
per eradicar les pràctiques discriminatòries que encara 
perduren. 
 
Desenvolupar polítiques formatives i de sensibilització 
que afavoreixin els canvis necessaris en valors, actituds 
i rols socials adjudicats a homes i dones són practiques 
que contemplen els Plans d'Igualtat signats per 
COMFIA-CCOO i que contribuiran  a una efectiva 
Responsabilitat Social de les empreses. 
 
La signatura de protocols d'intervenció contra totes 
les formes de violència contra les dones, 
especialment l'assetjament sexual i per raó de gènere en 
l'àmbit laboral, són decisius per protegir les dones davant 
aquests fets que danyen seriosament la seva salut. 
 
A COMFIA-CCOO treballem per una nova 
organització del treball, que permeti conciliar la vida 
personal amb la laboral, tot aplanant el camí cap a la 
Igualtat, perquè milers de treballadores i treballadors 
tinguin una vida més fàcil. 
 
Exigir a les empreses una nova cultura organitzativa del 
treball que fomenti la corresponsabilitat entre homes i 
dones és un repte ineludible, si volem avançar cap a 
una societat més igualitària. 
 
Aquests són els compromisos que hem reflectit en els 
convenis col·lectius i els plans d’igualtat signats per 
COMFIA-CCOO. 
 
Eliminar la discriminació per raó de gènere en l'ocupació 
i fomentar una cultura d'empresa Socialment 
Responsable amb la Igualtat és un compromís que 
COMFIA-CCOO manté amb totes vosaltres.  
 
A COMFIA-CCOO treballem perquè et vegis 
reflectida en la Igualtat a l’àmbit laboral. 
 

8 de març de 2009 
secretaria de la dona 

 

8 de març, dia internacional de la dona treballadora 


