
 

   

 
 
 

9 d’abril de 2010 
 
Sr. Esteve Martin i Casellas. 
Cap de Prevenció i Responsabilitat Social i Empresarial. 
 
Amb còp ia  :  

Sr. Francesc Furné i Jardí. 
Cap de Relacions Laborals a FGC. 
 
 
 

 L’any passat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va comprometre’s ha 
desenvolupar un protocol de prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe 
destinat al nostre sector. Recordem que FGC està obligada per la llei a impulsar 
mesures per tractar casos d’aquest tipus, per la qual cosa la nostra secció sindical 
vol col·laborar de forma activa presentant un esborrany que pot servir de base per a 
les pròpies característiques del sector. Per tal que aquesta col·laboració pugui ser 
complerta, sol·licitem una comissió de seguiment i col·laboració per part de tots.  
 

Des de SEMAF considerem, que amb l’aprovació d’un protocol d’aquestes 
característiques es dóna un gran pas a la prevenció i eradicació de conductes i 
comportaments hostils i intimidatoris dins de l’àmbit laboral, articulant en aquest 
Protocol actuacions i mesures que garanteixen la dignitat i la integritat física i moral 
de totes les persones treballadores d’FGC. 
  

Li volem recordar que aquest problema no afecta només a les persones, sinó 
també a les pròpies empreses, que moltes vegades veuen “minvada” la seva 
productivitat al constituir la “primera” causa d’absentisme laboral en les empreses. 
Hem d’aprofitar la importància que en el marc del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya hagi aprovat unes recomanacions per a la negociació col·lectiva en 
matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats d’homes i dones. 
 
 Esperem que tingui molt en compte l’esforç que la nostra secció sindical està 
realitzant, ja que estem parlant clarament de prevenció de riscos laborals, on cal 
recordar que un 68’75% dels casos d’assetjament causen incapacitat temporal per 
símptomes d’ansietat, inseguretat i baixa autoestima. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard J. Aisa i Graset. 
Coordinador de Prevenció del SEMAF a l’àrea d’FGC. 
Responsable de Seguretat en la Circulació del SEMAF a FGC. 
Membre del Comitè d’Empresa per SEMAF a FGC. 


