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Protoml de col.lalmració entre la CONFAVC, SOS Raclsme Catalunya 1 CCCOO 

PROTOCOL DE COL~LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS VE~NALS DE CATALUNYA SOS RACISME CATALUNYA 
I EL SlNDlCAT COMlSSlONS OBRERES DE CATALUNYA 

La Confederació d'Associacions Velnals de Catalunya (CONFAVC), SOS Racisme 

Catalunya i el sindicat Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) treballem des de fa 

ternps en I'ambit de la immigracib i fru'ft de I'experiencia acumulada i del ti'kbalI conjunt 

desenvolupat en aquest Arnbit, compartim una seria de valoracions: 

La perspectiva que la societat cqtalana és, de fet, una societat receptora de 

persones imrnigrades. 

El convenciment que en el marc d'un estat social democrdtic de dret, el fet 

migratori s'ha de gestionar amb garanties i des del prisma de la igualtat de 

drets. 

La constatacib de I'extrema precarietat laboral i social que es dbna entre els 

treballadors i treballadores estrangers. 

La transcendencia de la irnmigracib com un procés permanent, que 

necessita un tractament que garanteixi no només els deures sino tamb8 tots 

els drets de les persones immigrades i no únicament amb canvis normatius 

sino tambe amb el coneixement i la participació de persones nouvingudes i ' 

autbctones. 
I .  

La consolidaci6 d'una societat catalana oberta, solidAria i inclusiva, que faci 

de la conviveincia i la cohesió social un objectiu prioritari al centre de treball, . 

M a I'escola, als barris i als municipis. 

es per aixb que CONFAVC, SOS Racisme i CCOO de Catalunya considerem que 4s 

convenient promoure la col+taboracid entre- les nostres entitats per produir sinhrgies i 

per fer front amb garanties d'hxit al repte que significa nomaliizar la vida de les 

persones [mmig~des sobre la base de la igualtat d'oportunitats, [a IaTcitat i la 

convivencia . 
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Protocol de d.laborad6 entre la CONFAVC. SOS Racimo Cataltmya 1 CCCOO 

Les tres entitats subscrivim aquest protacol de col-laboracib, que preveii els segUents 

ACORDS 

1. Treballar conjuntament per prevenir situacions de- tensib, expressions racistes i 

xenbfobes, i per consolidar la convWncia als diferents Ambk de la nostra societat. 

a) Establir rnecanismes de detecdb de situacions individuals de discriminacib 
I' 

per procedGncia, per creenca o per altres motius cuhrals, i canalitzar-les 

cap al Servei d'Atenci& i üenúncia de vlctimes del racisme i xenofbbia de 

SOS Racisme (SAID) i aquelles que siguin d'gmbit laboral dirigir-les a 

Comisslons Obreres. Garhntint una coordinacid en derivacib, seguiment i 

avaluacions deis casos i tematiques derivades per tal millorar I'atenci6 a les 

persones. 

b) Assegurar en els mnflictes de convidncia que ho reclamin una mordinació 

entre les tres ent-hts per tal de milbmr en efichcia 1 viure els avantatges del 

treball en xama 

c) Promoure conjuntament la mobilhcib; sensibilitzacib i mnscienciacib ' '. 
social a partir de campanyes i activitats de sensibiliízacib social per 

trasltadar valors sobre la Immigracib com un fenomen positiu per a la 

societat catalana. l. la pmmoci4 tamb4 d'actes reivindicatius de rebuig a 

tota polltica que retal11 els drets fonamentals de les persones I per deknsar 

els drets humans, socials 1 laborals reconeguts en les Convencions 

Internacionals, la legislacib europea, la Constitucib Espanyola i I'Estatut de 

Catalunya. < d) Garantlr [a intercomunlcácib entre les tres entitats 1 el tras@s d'infomadb. 

Facilitant la consulta amb I'eniitat referent en cada tem4tica -temes veYnals 
amb la CONFAVC. temes legals i laborals amb Combsions Obreres, per 

especlfics al Centre d'lnformacio a Treballadors Estrangers, i per temes 

drets humans arnb SOS Racisme- dels informes i documents de les 

adminictracions i altres insütuclons. Coordinar-nos quan sigui necessari dur 

a teme una acci6 conjunta, i tarnb6 en les aduacions de les tres 

organitzaclons en els Smbits de parücipacib insütucionals sobre immigracib. 
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e) Informar i col-laborar en les campanyes real i ides per les tres 
organ'kacions sobre temhtiques relacionades amb la immigració. 

2 Constituir una comissld de seguiment integrada per les organitzacions 

CONFAVC, SOS Racisme i CCOO per al desenvolupament d'aquest acord, arnb 

I'objectiu de: 

Promoure i difondre el contingut del present acord. 

Valorar 1 vetllar pel seu compliment. 

Resoldre les lncld4ncies que puguin sorgir. 

Facilitar el seu desenvolupament en tota Catalunya. 

Apuntar que aquesta col-lakracib de treball en xama entre les tres organiizacions no 

va en detriment d'altres accions o estrat8gies que cadascuna de les entitats per la 

seva banda pugui rea l i r .  

El present protocol entrad en vigor el 15 de desembre de 2009 i quedara sense efecte 

en el cas que alguna de les tres organitzacions prornogui la seva denúncia o la seva 

modificació. Anomenar, tambe, que el present prot-l té una caducitat anual, i que un 

cop completada es revisad per la comissi6 de seguiment i tarnbb per les direccions de 

les tres entitats. 

epresentant legal de SOS 

Y"" 

Racisme 

Barcelona a 14 de desembre de 2009 
4 


