28 d’abril 2014
Sala d’actes

Perquè la salut és el teu dret, CCOO la
teva força

9:30
Via Laietana 16, Barcelona

Aquest 28 d’abril en el marc de la convocatòria que cada any fa la
Confederació Sindical Internacional, CCOO volem commemorar
aquesta diada amb el lema “La desregulació legislativa condemna
la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores i la
economia del nostre país”
És aquesta una diada commemorativa, en què el nostre principal
objectiu és recordar a totes i cadascuna de les persones, familiars i
companys que han estat víctimes de danys a la salut com
conseqüència del treball.
CCOO hem vingut alertant que la temporalitat i la precarietat estan
directament relacionades amb la sinistralitat laboral i els danys a la
salut, aquestes i el conjunt de les condicions de treball a les que ens
exposem a la feina expliquen de forma directa la salut dels
treballadors i treballadores i intervenir sobre elles, és la clau per la
seva prevenció.
El dia 28 d’abril, hem projectat una jornada pràctica: Experiències
en primera persona, què passa a les empreses? Presentació de
l’Enquesta sobre vigilància de la salut que posem en marxa
CCOO Catalunya.
Es tracta d’obrir un espai de reflexió comú, en un context sense
precedents d’atac frontal als drets laborals i social, LA NOVA
AGRESSIÓ DEL GOVERN DEL PP ÉS LA LLEI DE MÚTUES, és un
avantprojecte de llei injust, ineficaç, inútil i inconstitucional, provoca
indefensió jurídica dels treballadors i treballadores, criminalitza les
persones malaltes i els professionals sanitaris, potencia un sistema
dual del model sanitari, trencant el principi d’equitat i accelerant la
privatització de la sanitat, atempta contra drets fonamentals.
Per això és imprescindible la col·laboració, coordinació de les
actuacions en aquesta matèria, perfilar uns criteris d’actuació
uniformes en la gestió dels assumptes tan individuals com els
col·lectius.
Et recordem que per assistir a l’assemblea pots utilitzar les hores de
crèdit retribuïdes que disposeu com a representants dels treballadors.
Comptem amb la teva assistència i participació. T’hi esperem

PROGRAMA:
9:30 h.

PRESENTACIÓ. A càrrec de Joan Carles Gallego, secretari
General de CCOO Catalunya

10:00 h.

COM ESTÀ LA SALUT LABORAL AVUI?

Què passa en el marc de les polítiques publiques a Europa, a Espanya a
Catalunya?.
Loly Fernández, Responsable del Gabinet de Salut Laboral d’HIGIA de CCOO de
Catalunya.
I què passa a les empreses? Experiències en primera persona:
Reivindicar, implicar, i organitzar la plantilla: la millor mesura preventiva.
Joan Álvarez. Delegat de prevenció d’ Europea de Cuinats
Visibilitzant la salut laboral com a dret i oportunitat per canviar les condicions de
treball
Manuel Zamora. Delegat de Valeo Climatización.
La defensa de la salut dels treballadors com a eina d’organització sindical.
Davinia Sumalla. Delegada de prevenció de E-Dreams

Presentació de la Enquesta sobre vigilància de la salut que posem en
marxa CCOO Catalunya
11:15 h.

Mútues: La situació actual i futura. CCOO diem NO per injusta,
inútil ineficaç i inconstitucional. Què reclamem des del
sindicat?

A càrrec de Luisa Montes responsable del àmbit d’Assessorament, salut laboral i
previsió social de Catalunya.

11:45 h

Cloenda.
A càrrec de José Cachinero, secretari d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.

12:00 h.

Recollida d’enganxines i imatges reivindicatives.

Plegats, sortirem en manifestació cap a plaça St. Jaume on farem una “performance”
sobre l’actuació de les mútues d’accidents de treball, així com la lectura del manifest i el
lliurament d’un escrit al President Mas.

