
El butlletí informatiu
dels drets laborals

Que és CCOO?
És una organització sindical formada per homes i
dones que ens afiliem de manera voluntària i
solidària per defensar els nostres interessos i els del conjunt dels treballadors i tre-
balladores per aconseguir una societat més justa i democràtica.
A CCOO ens organitzem, a partir de l'empresa, segons el sector de la producció a
què pertanyem i segons el territori on fem la nostra activitat laboral. Per tant, la nos-
tra estructura és sectorial i territorial.

Si sóc afiliat o afiliada, a que tinc dret?
- Assessorament sindical i tècnic adequat respecte qualsevol dels problemes 

professionals i sindicals que t’afectin.
- Participar en totes les activitats del Sindicat i manifestar lliurement la teva opinió

en els debats sindicals
- Ser escollit/da i escollir a qualsevol òrgan de direcció o gestió del Sindicat
- Gaudir dels serveis dels quals com a Confederació ens hem dotat fins ara o dels

quals ens puguem dotar en el futur

Estar afiliat a CCOO és una garantia d'estabilitat i de futur. Si sóm més serem més
forts i fortes!

Que és Acció Jove?
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya som una organització sindical de joves
que lluitem per la defensa dels interessos de la classe treballadora, per una societat
més justa, sostenible, i de dones i homes lliures i iguals.
Acció Jove- Joves de CCOO de Catalunya es un moviment de joves per a la regen-
eració constant del sindicalisme, la força de la joventut treballadora. 
Acció Jove és la primera organització sindical juvenil de Catalunya, que agrupa
joves treballadors i treballadores sigui quina sigui la seva situació laboral o el sec-
tor d’activitat en que treballin, per a la defensa dels interessos que els hi són propis
i d’una societat més justa
Acció Jove assumeix com a propis els principis de sindicalisme de masses i unitari,
reivindicatiu i de classe, nacional i sociopolític, democràtic i independent, interna-
cionalista i multiètnic, d’homes i de dones
Reivindiquem el llegat històric de totes aquelles persones i col•lectius que al llarg de
la història han lluitat per la supressió de qualsevol tipus d’explotació d’unes per-



sones per les altres, la llibertat, la democràcia, els drets nacionals i la justícia social;
incloent els moviments feminista, ecologista, antirracista i alternatius.
Reivindiquem també, el nostre dret a un coneixement veraç de la nostra història
davant del manllevament de la memòria col•lectiva a què he estat sotmesos. Molt
especialment volem reconèixer els lluitadors i lluitadores antifranquistes i la gen-
eració fundadora de les CCOO, per la seva lluita per la democràcia, la llibertat i els
drets socials i nacionals del nostre poble.

Quins són els nostres objectius?
L’agrupació de joves treballadors i treballadores en actiu, en recerca de feina o en
fase d’estudis, i la seva afiliació i participació sindical.
La participació en l’exercici del conflicte social i el protagonisme de la gent jove en
el mateix.
La participació en la negociació col•lectiva de les condicions de treball per garantir
que es tinguin en compte la realitat de la gent jove i els seus interessos.
L’accés de joves a responsabilitats sindicals i la renovació de les formes de fer
sindicalisme.
La defensa dels drets a una ocupació estable, de qualitat i segura.
L’exigència de polítiques públiques que garanteixin l’emancipació de la gent jove.
L’acció unitària amb les entitats i col•lectius de joves que comparteixen amb nos-
altres una voluntat de transformació social.



A Acció Jove podràs… 
1- Assessorar-te i conèixer els teus drets perquè no et prenguin el pel al teu lloc de

treball.
2- Lluitar per la defensa dels teus drets i els dels teus companys i companyes i per

la emancipació de la gent jove
3- Conèixer gent amb inquietuds com tu
4- Treballar per una societat més justa i igualitària
5- Canviar les formes de fer sindicalisme
6- Sumar forces per a ser més i així negociar millores de les nostres condicions de

vida

Participa!
Acció jove és l’espai des d’on la gent jove de
Comissions ens organitzem per a realitzar un
ampli ventall d’activitats.
Negociació col•lectiva i acció sindical:
Participem de l’elaboració de les propostes de
CCOO per als convenis col•lectius per a que
recullin la realitat i necessitats de la gent jove.
Realitzem campanyes i actes amb caràcter
reivindicatiu al centres de treball per a combatre
la precarietat i les discriminacions que sovint
patim pel simple fet de ser joves.
Impulsem el sindicalisme a nous sectors d’ac-
tivitat on treballa principalment gent jove, per a
que a través de l’acció col•lectiva millorin les
seves condicions de treball.
Formació sindical: Realitzem anualment l’Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas, cursos per a delegats i delegades joves, formació per a persones afiliades,
per a conèixer els orígens del sindicat i per a millorar la capacitat dels i les joves que
representen els seus companys al centre de treball.
Treballem amb joves que estan estudiant o que treballen per a que millorin el seu
coneixement del món del treball, dels seus drets i de com garantir-los. Ho fem a
través de edició de guies, cursos per a joves treballadors estrangers, cursos i xer-
rades a instituts...
Treballem per a que les polítiques que fan les administracions públiques sumin per
a garantir el nostre dret com a joves a emancipar-nos apostant per l’educació públi-
ca, les polítiques d’habitatge, la protecció de la salut o el foment de la cultura.
Duem a terme projectes compartits amb organitzacions sindicals d’altres països per
a impulsar la coordinació sindical més enllà de les fronteres en un món globalitzat.



Si ets jove 
el teu sindicat 
és Comissions Obreres! 

Informa’t i afilia’t

Més informació : acciojove@ccoo.cat 
Vialaietana, 16 
93.4812724
twitter @joves_ccoo 
www.facebook.com/acciojove.ccoo

Amb la col•laboració de...




