
26 DE MAIG DE 2017 
 
       Lloc: Sala d’actes del Sindicat 

   C. Miquel Blay 1, soterrani 
(Girona) 

El 28 d’abril “Dia Internacional de la Se-
guretat i Salut en el treball” és un dia pel 
record i per a la reivindicació; per al re-
cord de tots aquells que han perdut la vi-
da en els seus llocs de treball, els que han 
patit danys greus i seqüeles en accidents 
laboral i els seus familiars, que lluiten ca-
da dia per tirar endavant. 
 
A l'estat Espanyol, més de milió i mig de 
persones pateixen càncer en aquest mo-
ment i en l'any 2008 van morir una mica 
més de cent mil persones. Una part impor-
tant d'aquests càncers té el seu origen en 
l'àmbit laboral, malgrat que les estadísti-
ques oficials assenyalin un escàs reconei-
xement del mateix com a malaltia profes-
sional.  
 
I com cada any el sindicat vol visualitzar 
amb experiències,  la lluita diària dels i les 
delegades en els seus centres de treball 
per millorar les condicions de treball en 
les seves empreses. Us hi esperem!! 

La inscripció es pot enviar per correu electrònic igcervantes@ccoo.cat o al fax 972 22 30 91 indi-
cant les dades següents: 
 
Nom i cognoms:  
 
 
Mitjà de contacte (telf., mail …):  
 
 
Empresa:  
 
 
Federació:  
 
Ets: 

□ Delegat/da de prevenció 
 

□ Altres: 

INSCRIPCIÓ 

10 h. Benvinguda i presentació 

Bartomeu Compte, secretari general de la Unió Inter-
comarcal de CCOO de Comarques Gironines. 
Imma González, assessora tècnica sindical de Salut 
Laboral de CCOO de Comarques Gironines. 

10.30h. Existeix risc de càncer a la feina? 

Sergi Roselló, assessor tècnic sindical de Salut Laboral 
de CCOO de Comarques Tarragonines. 

12.00h. Cloenda 

Carme Rodríguez, responsable de Salut Laboral de la 
Federació d’Educació de Catalunya. 
 
Anna López, Secretària Gral. federació d’educació Giro-
na i delegada de prevenció. 

11.00h.  I a la nostra empresa que podem fer? 

CÀNCER ZERO A LA FEINA 

Alicia Ruiz, responsable de Salut Laboral de CCOO   de 
Comarques Gironines. 

11.30h. Criteris sindicals i legals del BONUS 

Francesc Montoro, responsable de Salut Laboral de 
les CCOO  de Catalunya.  
Mariona Castellana, advocada del Gabinet Jurídic. 


