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ESPECIAL INFOATUR
CCOO de Catalunya posa en marxa InfoAtur,
punts d’informació per a treballadors i
treballadores a l’atur
A partir d’avui estan en funcionament els InfoAtur de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet
de Llobregat, Cornellà, El Prat, Gavà, Martorell, Mataró i Granollers. Progressivament,
aniran obrint-se punts a tots els locals de CCOO a Catalunya.
Els punt InfoAtur són espais d’atenció personalitzada adreçats a treballadors i treballadores a l’atur.
S’ubiquen als locals de CCOO i funcionen amb cita
prèvia els dies i les hores que s’indiquen més avall.
L’objectiu d’InfoAtur
és oferir assessorament i orientació a
les persones desocupades
sobre
prestacions, subsidis o ajuts per atur,
sobre com accedir
a recursos formatius o per a la recerca de feina. Disposem d’un
punt de connexió a internet per a consultar ofertes
de feina o formatives i per a elaborar currículums.

Podem derivar cap a altres entitats socials amb
les quals constituïm la Xarxa d’Acció Solidària
a persones amb necessitats relacionades amb
l’habitatge, les beques menjador, el lleure educatiu, el suport emocional, en situació de pobresa
energètica...
Posem a disposició de les persones a l’atur que
es vulguin formar el nostre centre de formació
d’adults Manuel Sacristán i el nostre centre de
formació per l’ocupació Fundació Paco Puerto.

Més informació:

http://bit.ly/1g6w5P7
http://bit.ly/1bM19yR

Qui vulgui marxar a l’estranger per a treballar
podrà rebre tota la informació al CITE-Europa i
les persones immigrants que necessitin assessorament podran adreçar-se a les oficines de
CCOO-CITE.
Som conscients de les dificultats dels i les nostres afiliades a l’atur i sense ingressos per a
mantenir el pagament de la quota d’afiliació, i
també de les persones a l’atur sense ingressos
que volen afiliar-se a CCOO. Per aquesta raó hem
creat la Quota Zero que manté part dels drets
com a afiliat a qui està a l’atur i pot acreditar
absència d’ingressos.
Els punts InfoAtur es financen amb recursos propis del Sindicat.

TROBAREU INFOATUR ALS SEGÜENTS LOCALS:
Truqueu als telèfons que s'indiquen a cada local per a demanar cita
Granollers
Pius XII, 5-7 baixos
08401 Granollers
93 860 19 40
Fax. 93 879 26 19
vorientalmaresme@ccoo.cat
www.ccoo.cat/vorientalmaresme/
Horari: dijous de 16.00 a 19.00 h

Cornellà de Llobregat
Ctra.d'Esplugues, 68
08940 Cornellà de Llobregat
93 377 92 92
Fax. 93 377 19 87
baixllob@ccoo.cat
www.ccoo.cat/baixllobregat/
Horari: dilluns de 16.00 a 19.00h

Martorell
Pep Ventura, 7
08760 Martorell
93 775 52 90 | 93 775 23 36
Fax. 93 775 34 11
baixllob@ccoo.cat
www.ccoo.cat/baixllobregat/
Horari: dilluns de 16.00 a 19.00h

Mataró
Castaños, 120
08302 Mataró
93 741 53 40
Fax. 93 757 80 54
vorientalmaresme@ccoo.cat
www.ccoo.cat/vorientalmaresme/
Horari: dijous de 16.00 a 19.00 h

El Prat de Llobregat
C. Lloret de Mar, 2-4.
08820 El Prat de Llobregat
93 379 05 99
Fax. 93 478 74 55
baixllob@ccoo.cat
www.ccoo.cat/baixllobregat/
Horari: dimecres de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00h

Gavà
Sarrià, 3
08850 Gavà
93 638 14 10
Fax. 93 662 76 31
baixllob@ccoo.cat
www.ccoo.cat/baixllobregat/
Horari: dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00h

Barcelona
Via Laietana, 16
08003 Barcelona
93 481 28 83
Horari: dilluns i divendres de 10.00 a 12.00 i
dimecres de 16.00 a 19.00 h
Badalona
Font i Escolà, 6-8
08912 Badalona
93 388 59 57
badalona@ccoo.cat
Horari: dilluns de 16.00 a 19.00 h
L'Hospitalet de Llobregat
Amadeu Torner, 41 - 47
08902 L'Hospitalet de Llobregat
93 337 29 47
hospitalet@ccoo.cat
Horari: divendres de 10.00 a 12.00 h
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