El nostre
compromís
sindical en
l‘erradicació de
les desigualtats
laborals de les
persones LGTBI

La UGT de Catalunya vol mostrar el compromís inequívoc de la nostra organització sindical en l'erradicació de les desigualtats que pateixen les persones LGBTI —lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals— en el marc de les relacions laborals i, per extensió,
a la resta de la societat. Durant l'última dècada s'han fet passes importants en el reconeixement de drets amb l’aprovació de normatives com la Llei 13/2005, que modifica el Codi Civil en matèria de
matrimoni, la Llei 3/2007 sobre la rectificació al registre de la menció al sexe de les persones i, recentment, amb l’aprovació de la Llei
catalana 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
Malauradament, els avenços cap a la igualtat formal aconseguits
en matèria legal no han anat acompanyats d’una igualtat real i
efectiva. Encara persisteixen prejudicis sobre l’orientació sexual, la
identitat i l’expressió de gènere, que continuen sòlidament instal·lats en molts sectors de la societat. Així, malgrat la igualació de
drets, encara sobreviuen pràctiques discriminatòries i d’exclusió laboral que situen el col·lectiu LGTBI en una posició de clar desavantatge en l'àmbit laboral.

El Grup LGTBI

EL Grup LGTBI de la UGT de Catalunya té com a objectiu interconnectar totes aquelles persones de la nostra organització que lluiten
a la seva empresa per vigilar, atendre i erradicar qualsevol tipus de
discriminació que puguin patir les persones LGTBI en l’àmbit laboral.
El grup LGTBI treballa per eliminar discriminacions per l’orientació
sexual, la identitat i l’expressió de gènere perquè encara avui, i
malgrat els avenços en les lleis, la no discriminació i la igualtat
efectiva no són una realitat i conviuen.

Participa-hi

El paper del sindicalisme aquí és clau per garantir l'efectivitat dels
drets que es deriven de la legislació aprovada en aquesta matèria,
així com per vigilar les conductes discriminatòries al centre de
treball, per a la qual cosa cal que els delegats i les delegades
estiguin familiaritzats amb el contingut de les lleis i sàpiguen
detectar els recursos que tenen al seu abast per tal d'oferir la millor
representació dels companys i de les companyes.

Forma part del
Grup LGTBI

• Per contribuir al benestar de les persones LGTBI en els entorns
laborals.
• Per potenciar l’efecte multiplicador en la lluita per la igualtat i la
no discriminació de les persones LGTBI.
• Per aconseguir que cada empresa tingui un delegat o delegada
referent en temes del col·lectiu LGTBI.
• Per sensibilitzar les persones treballadores vers el col·lectiu
LGTBI.
• Per influir en les direccions empresarials i negociar polítiques de
prevenció i atenció a la discriminació LGTBI a les empreses.
• Per conèixer la realitat de primera mà, gràcies als delegats i a
les delegades que viuen el dia a dia de les persones LGTBI a
l’empresa.
Tot això amb l’objectiu final de millorar les condicions de treball de
les persones LGTBI a la feina i prevenir les discriminacions,
assessorant, informant, sensibilitzant i formant les persones que
conformen el sindicat de la manera més eficient i eficaç possible.

On pots adreçar-te:

A les seus territorials:

Per a qualsevol dubte: tel. 93 329 82 73
igualtat@catalunya.ugt.org , www.ugt.cat

Anoia-Alt Penedès-Garraf
Vilanova i la Geltrú. C. Sant Josep, 5.
Tel. 93 814 14 40, ugt@apg.ugt.org

I a la teva federació:
Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC)
Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona
Tel. 93 304 68 03, fesmcugt@catalunya.ugt.org
Federació d’Indústria, Construcció i Agro (FICA)
Rambla del Raval, 29-35, 2a planta, 08001
Barcelona
Tel. 93 301 83 62, fica@ugtfica.cat
Federació d’Empleats i Empleades de Serveis
Públics (FeSP)
Rambla del Raval, 29-35, 3a planta, 08001
Barcelona
Tel. 93 295 61 00, fesp@catalunya.ugt.org
Als organismes:
Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP)
Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona
Tel. 93 304 68 27, jubilats@catalunya.ugt.org
Confederació de Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC)
Rambla de Santa Mònica, 10, 08002 Barcelona
Tel. 93 327 14 98, ctac@catalunya.ugt.org
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a
Catalunya (AMIC)
Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona
Tel. 93 304 68 41 , amic@associacioamic.cat
AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya
Plaça Manuel Vázquez Montalbán 4, Baixos,
08001 Barcelona, Tel. 93 304 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Fundació Maria Aurèlia Capmany (FMAC)
Tel. 93 301 11 95, fmac@fmac.org
Grup LGTBI-UGT de Catalunya
Tel. 93 329 82 73, lgtbi@catalunya.ugt.org
Amb el suport

Bages- Berguedà
Manresa. Pg. de Pere III, 60-62.
Tel. 93 874 44 11, ugt@bagesbergueda.ugt.org
Baix Llobregat
Cornellà. C. Revolt Negre, 12.
Tel. 93 261 90 09, ugt@baixllogregat.ugt.org
Comarques Gironines
Girona. C. de Miquel Blay, 1. Tel. 972 21 51 58,
ugt@girona.ugt.org
L’Hospitalet
L’Hospitalet. Rambla de Marina, 429.
Tel. 93 338 92 53, ugt@hospitalet.ugt.org
Vallès Oriental
Granollers. C. Esteve Terrades, 30-32.
Tel. 93 870 42 58, ugt@nom.ugt.org
Maresme
Mataró. Pl de les Tereses, 17.
Tel. 93 790 44 46, mataro@catalunya.ugt.org
Barcelonès Nord
Badalona. Pl. del Mag Li Chan, s/n.
Tel. 93 387 22 66, badalona@catalunya.ugt.org
Osona
Vic. Pl. d’Osona, 4. Tel. 93 889 55 90,
osona@catalunya.ugt.org
Unió Territorial de Tarragona
Tarragona. C. d’Ixart, 11, 1a planta.
Tel. 977 21 31 31, ugt@tarragona.ugt.org
UT Terres de l’Ebre
Tortosa. C. de la Ciutadella, 13, 1a planta.
Tel. 977 44 44 56, ugt@tortosa.ugt.org
UT Terres de Lleida
Lleida. Av. de Catalunya 2, 3a planta.
Tel. 973 270 801, ugt@lleida.ugt.org
Vallès Occidental
Sabadell. Rambla, 73.
Tel 93 725 76 77, ugt@vallesocc.ugt.org

