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Educació de CCOO de Lleida esperona a continuar la lluita
sindical per defensar la malmesa educació pública
La Federació d’Educació de
CCOO de Lleida valorà negativament el començament de
curs a les nostres comarques,
malgrat el triomfalisme exposat
per l’Administració, en la roda
de premsa que va fer el 19 de
setembre. En primer lloc, les condicions laborals,
salarials i els recursos per mantenir i fer funcionar
els centres segueixen sense millorar.
En segon lloc, el seguit de situacions que es donen
en el dia a dia escolar i que no poden continuar
d’aquesta manera si es vol que el sistema educatiu funcioni, sigui de qualitat i s’obtinguin bons
resultats: substituts i substitutes que s’incorporen
el mateix dia 15 de setembre al centre de treball;
les substitucions que no es cobreixen des del primer dia; els substituts i substitutes de les persones
que tenen llicència sindical que no cobreixen la
jornada sencera i des del primer dia de la persona
substituïda; les hores de vetlladors i vetlladores que
s’han perdut, tot i augmentar el nombre d’alumnes
amb necessitats educatives especials; que s’ha començat a aplicar la Lomce; que les escoles són

cada vegada menys democràtiques i participatives, i que
el sou dels docents està congelat i no cobren paga extra.
CCOO de les Terres de Lleida
va denunciar també l’augment
de la indefensió de les persones que treballen en l’educació. La reforma laboral,
les lleis de mesures i pressupostos que han suspès
o anul·lat els acords sindicals en la funció pública,
els canvis introduïts per la Lec i la Lomce en el govern i la gestió dels centres educatius fan que en
els darrers temps hi hagi una pèrdua de la capacitat de la defensa col·lectiva.
També es valorà la formació professional que tindrà
una nova llei que no ha incorporat les propostes
del sindicat i que no serà capaç d’integrar els dos
sistemes d’FP, el laboral i l’educatiu, i no es compromet ni en l’accés amb igualtat d’oportunitats ni
en l’oferta territorialment equilibrada.
Finalment, es van esmentar els centres on s’han
reduït les hores dels vetlladors i vetlladores; i es
presentà un manual de combat per defensar
l’educació pública.

CCOO de Lleida participà un any més en la commemoració
de l’11 de Setembre
L’11 de Setembre, al matí, els secretaris generals
de CCOO de Lleida i la UGT, Jaume Sellés i Núria
Solé, acompanyats d’un grup d’afiliats i afiliades a
ambdós sindicats, van fer l’ofrena floral davant del
pont llevadís de la Seu Vella.
En el seu parlament, el secretari general de CCOO
va destacar que s’havia d’aconseguir que Catalunya fos un país on viure i treballar amb drets. Va
dir que per construir aquesta Catalunya que volem, calia eradicar les polítiques de retallades i impulsar reformes imprescindibles que tinguin com

a objectiu millorar el benestar de les
persones.
Va afegir, a més, que per reforçar la democràcia,
calia una participació directa de la ciutadania en
els temes que li afecten i que són del seu interès.
El dret a decidir és un principi democràtic que cal
defensar i que s’ha de poder exercir de forma àmplia tant pel que fa al marc institucional com en
relació amb el model social.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Transparència

El passat dia 19 de setembre la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya va dipositar a la Sindicatura de Comptes els nostres comptes auditats, corresponents a
l’exercici del 2013. Al mateix temps s’ha
posat en marxa, al web de CCOO de Catalunya, un apartat anomenat transparència
on podeu trobar una primera informació pública
del sindicat, que s’anirà ampliant amb més dades.
Si voleu accedir-hi directament, podeu fer-ho clicant www.ccoo.cat/transparencia.
Des de l’arribada al poder del Partit Popular, l’any
2012, s’ha desfermat una campanya política i mediàtica amb l’objectiu d’anorrear el sindicalisme i
molt especialment les CCOO. Desqualificacions
gratuïtes, insults i rumors malintencionats són
a l’ordre del dia i s’acompanyen d’una ofensiva
judicial contra el drets de manifestació i vaga inèdita en el període democràtic, i inversemblant en
els països amb els quals l’Estat espanyol pretén
l’homologació. Per a l’autoritarisme governamental tot s’hi val, si el premi és destruir l’oposició
social i el sindicalisme de classe que és el nervi
de la defensa dels drets laborals i socials. D’aquí
l’atac rabiós contra les organitzacions sindicals
democràtiques i les persones més rellevants que
les representen. Què hem de fer?
Davant de l’opacitat del Govern de l’Estat, en
totes les seues expressions, hem de respondre
amb transparència en tots i cadascun dels àmbits d’actuació sindical. Dipositar els comptes,
prèviament auditats, n’és una manera. Però és
necessari estendre la transparència a tots els
processos i actuacions sindicals, tant externs
com interns, per reduir al màxim la capacitat de
manipulació i d’interpretacions malèvoles dels
agents de l’agitació antisindical. No ens podem
permetre poca cura en l’ordre intern ni tenir zones
obscures en la gestió sindical. I fer-ho requereix
esforç personal i organitzatiu, que de vegades
deixem de banda per la pròpia dinàmica de treball
del dia a dia i, en altres ocasions, perquè valorem, des del convenciment i la tranquil·litat de la
feina ben feta, que les explicacions i les formes
són qüestions menors. Incorporar la transparència com a mètode ens reportarà dos avantatges
significatius: millorarem la tasca sindical i podrem
exigir transparència a aquells que viuen feliçment
instal·lats en l’opacitat.

www.ccoo.cat/lleida
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Prou de violència
masclista!
Encetem el mes de setembre i ja en van 47 a Espanya. Aquest és el nombre de dones que han estat
assassinades a mans del seus companys o excompanys. Són, millor dit, eren dones com tu, com jo…
dones de diferents edats, diferents classes socials,
diferents religions, diferents nivells culturals…
No ens cansem de repetir que la violència que
s’exerceix contra les dones és la violació dels drets
humans més freqüent, però, malauradament, també
una de les que més s’amaga. I, dins d’aquesta violència, la que s’exerceix contra les nenes encara és
molt més invisible que la que s’exerceix contra les
dones adultes.
No ens quedem en la xifra, hem de prendre consciència que al darrere de cada cas sempre hi ha una
història, la del dolor d’una dona, d’uns fills i filles…
Hem de tenir clar que la violència de gènere no desapareixerà mentre no acabem amb la discriminació
que les dones patim en aquesta societat. És un fet
que hi ha una relació desigual entre homes i dones.
El patriarcat és una sistema que posa la dona en
un segon pla i la fa feble davant l’home; el sistema
neoliberal enforteix i garanteix encara més aquest
sistema, i no podem quedar-nos sense evitar aquesta espiral de violència. Pensem que aquest sistema
patriarcal el transmetem als infants, i això no ens interessa perquè poden reproduir aquestes relacions
patriarcals, el que hem de fer és treballar la coeducació, mitjançant una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol discriminació per raó de sexe, així com la integració de
forma explícita i amb continguts de l’aprenentatge
de la perspectiva de gènere. Perquè tenir una societat basada en la igualtat és treballar perquè no hi
hagi cap tipus de violència.
No podem quedar-nos de mans creuades, hem de
ser intolerants amb qualsevol tipus de violència,
però especialment amb la que pateixen les nenes
i les dones. L’eradicació de la violència, no tan sols
és responsabilitat dels dirigents polítics, dels jutjats
o de les lleis, tothom té l’obligació de participar en
aquesta lluita.
Per això, tant si us trobeu en una situació de violència masclista com si en coneixeu algun cas, truqueu
al telèfon gratuït 900 900 120, d’atenció a les dones
en situació de violència.
Des de CCOO de Lleida, condemnem enèrgicament
qualsevol tipus de violència, perquè un altre món és
possible, un món amb les dones.

La força de la plantilla de Boí Taüll aconsegueix un principi
de solució a la situació límit a què s’arribà
El passat mes de juny, CCOO de Lleida denuncià la situació dels treballadors i treballadores del complex turístic de Boí Taüll que
van arribar al límit del que és raonable després
d’arrossegar diversos ERO, acomiadaments,
cessions contractuals de jornada i el pas de
fixos a fixos discontinus, a més de la manca
de pujades salarials durant més de 5 anys i
l’impagament de les nòmines durant els mesos
de març, abril i juny d’enguany, amb l’excusa
d’intentar aixecar la companyia.
Aquesta situació i l’amenaça d’una vaga, que
finalment no es va dur a terme, van fer que la
direcció de l’empresa iniciés amb la Generalitat
la negociació d’un préstec de 600.000 euros,

que finalment els va concedir, que els permetés
pagar els proveïdors, els treballadors i les treballadores i iniciar la temporada d’estiu amb garanties.
Tot i que no era l’opció proposada per la representació del treballadors i treballadores, la van acceptar
per garantir la continuïtat de l’empresa, el manteniment dels llocs de treball i els salaris i el futur de
la comarca, per a la qual aquest complex turístic
representa el 70% del PIB.
A mitjans de setembre l’empresa ha complert els
acords als quals arribà que garanteixen l’arrencada
de la temporada d’hivern sense problemes de pagament, i als treballadors i treballadores ja només
els queda per cobrar, del que els devien, mig mes
de juliol i l’agost.

La Federació d’Educació de CCOO manifesta el seu malestar per les retallades
de la Generalitat, en l’obertura del curs universitari
El dilluns 8 de setembre, delegats i delegades
de la Federació d’Educació de CCOO de Lleida, juntament amb treballadors i treballadores
de la universitat, membres d’altres sindicats i
de la Marea Groga, estudiants… es van concentrar a la plaça de la Sardana de la Seu Vella per protestar contra les retallades, la Lomce
i la Llei d’educació de Catalunya.
Aprofitant la inauguració del curs universitari que va fer el conseller d’Economia de la Generalitat,
Andreu Mas-Colell, el més de mig centenar de manifestants li van expressar el seu malestar per les
retallades que fa el Govern de la Generalitat a l’educació pública i la universitat, i per la pèrdua de
drets i condicions laborals dels docents.

Sentència favorable que obliga l’Ajuntament de Balaguer a
restituir les condicions de treball i sou als treballadors de
l’Escola Municipal de Música de la ciutat
El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Lleida
s’ha encarregat de la defensa de la demanda
presentada per treballadors de l’Escola de
Música de Balaguer a causa de la modificació
substancial de les condicions de treball i sou
que van patir a partir del mes de desembre
passat i que han significat un empitjorament de
les condicions de treball i una rebaixa salarial.
L’Ajuntament al·legà causes econòmiques per
aplicar aquesta modificació, causes que durant el judici ha quedat demostrat que no eren
certes. Durant aquests mesos els treballadors

afectats han continuat la seva tasca a l’escola i han
rebut el suport dels pares i mares i de l’alumnat.
La sentència guanyada deixa sense efecte la modificació aplicada i obliga a restituir-los les condicions
i els salaris des del mateix mes de desembre del
2013.
Aquesta sentència és molt important i marca un
precedent en el sentit que els responsables municipals han de veure clar que no es poden aplicar
mesures de canvi de condicions de treball i salarials sense que hi hagi causes que ho justifiquin
degudament.
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El medi t’interessa
L’augment insuficient del cabal del riu Segre

El riu Segre al seu pas per Lleida ha patit una sobreexplotació que
l’ha deixat sense el cabal ecològic que li pertany i sense la capacitat de regeneració natural, cosa que provoca greus problemes de
caràcter ambiental. És per aquest motiu que, el passat mes de juny
del 2013 CCOO de Lleida vam adherir-nos al Manifest en defensa
del riu Segre. Els promotors del manifest reclamaven a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que incorporés, al tram del riu Segre
que passa per la ciutat Lleida, un cabal ecològic amb dotacions que
oscil·lessin entre els 14 i 18 m³/s, quan ara tot just arriba als 2 m³/s.

CCOO de Lleida instal·la una
taula per informar de les
retallades i manifestar-s’hi
en contra
Amb el lema “Els serveis públics no es
venen, es defensen”,
CCOO de Lleida va
instal·lar a principis de
mes una taula informativa davant de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida amb l’objectiu d’explicar com afecten
les retallades a la ciutadania.
Representants sindicals de sanitat, ensenyament i Administració
pública van repartir díptics informatius que recullen casos concrets
que els ciutadans es troben en qualsevol d’aquest àmbits, i que
expliquen el risc que suposa la privatització de serveis públics.
CCOO defensa el manteniment d’aquests serveis com a garants
d’un model de societat més just, solidari i equitatiu.
Alguns vianants van signar el manifest en defensa dels serveis
públics i contra la futura proposta de l’anomenada llei de mútues.
Una modificació de la Llei de la Seguretat Social que pot implicar
el desviament de competències sanitàries cap al sector privat.

Ja el mes de març del 2011, el Ple de la Paeria de forma unànime
amb el vot de tots els grups polítics, havia aprovat una moció on
exigia a la CHE incorporar aquest cabal ecològic abans esmentat. I
a principis d’aquest juliol totes les formacions amb representació al
Parlament, a excepció del PP, van signar un proposta de resolució
en la qual s’instava la Generalitat a exigir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que incrementés el cabal del riu Segre al seu pas
per Lleida d’una forma científicament justificada, amb criteris ambientals per mantenir el funcionament de l’ecosistema fluvial amb un
cabal ecològic mínim oscil·lés entre 14 i 18 m³/s.
Malgrat totes aquestes peticions, aquest passat 30 de juliol, el Consell de l’Aigua de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va aprovar
un augment de cabal per al riu Segre al seu pas per Lleida amb un
volum d’aigua d’entre 3,5 i 5 m³/s com a cabal continu, amb avingudes addicionals entre març i octubre de 20 m³/s durant vuit hores,
un o dos cops per setmana.
Aquest mínim supera àmpliament el cabal mitjà actual en època de
sequera (1,3 m³/s) i el mínim garantit fins ara (0,2 m³/s), però queda
molt lluny del que s’acordà al Ple de la Paeria, a la resolució del Parlament i queda molt lluny també de la voluntat d’entitats i col·lectius
mediambientalment compromesos amb el nostre riu.

Reconeixement a l’afiliació
En el marc de la primera edició de la Diada del Treball Digne, que va tenir lloc el 20 de setembre, al
Prat de Llobregat, Alfons Carceller, afiliat de CCOO
de l’empresa Adif, integrada a la Federació de Serveis a la Ciutadania, va rebre la insígnia de plata en
reconeixement als 25 anys com a afiliat.
La trobada va tenir un caire reivindicatiu, però també festiu i d’homenatge. Les persones que hi van
participar van gaudir d’activitats esportives i tallers
infantils, així com d’una paella popular.
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14ª Escola d’Estiu de CCOO de les Terres de Lleida
Enguany, el dies 3, 4 i 5 de setembre,
s’ha fet a Morillo de Tou una nova
edició de l’Escola d’estiu de CCOO
de les Terres de Lleida, la catorzena.

L’objectiu d’aquesta escola ha estat la millora
de la comunicació i la negociació en la tasca
diària dels equips sindicals. S’han practicat, mitjançant dinàmiques de rol, tècniques de comunicació en assemblees, fent un esment especial
en la seva preparació i també en el seu control.
S’ha parlat dels diferents estils de negociació
aplicats sobretot a situacions de conflicte i
emfatitzant el treball en equip per consensuar
els objectius, distribuir les responsabilitats, coordinar…
L’escola ha combinat les sessions teòriques i
pràctiques, impartides per dos dels professors

de l’Escola de Formació Sindical de CCOO de
Catalunya, Teresa Costa i Miquel Tarrés, amb
moments d’esbarjo en aquest paratge tan singular del Pirineu aragonès.
Els assistents han valorat positivament tot allò
après a l’escola i esperen poder-ho posar en
pràctica en el seu dia a dia sindical. Les responsables de Formació Sindical a Lleida i Catalunya, Ramona Criado i Montserrat Delgado,
respectivament, van donar les gràcies als participants per l’esforç i la dedicació, i esperen que
l’aplicació pràctica i real dels continguts sigui
tan útil com ho ha estat el curs.

Nous
Nous cursos
cursos de
de català
català a
a Lleida
Lleida
La Fundació Paco Puerto i el Servei Lingüístic organitzen a
Lleida dos cursos de nivell de suficiència (C) de 120 hores,
amb certificació oficial per a l’alumnat que superi la prova final.
Els cursos començaran el 14 d’octubre del 2014 i acabaran el
7 d’abril del 2015 i es faran els dimarts i dijous, de 18 a 21 h.
Estan subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya i no tenen cost per a l’alumnat.
La preinscripció s’ha de fer a través del web de la Fundació
Paco Puerto (https://fundaciopacopuerto.cat/), fins al 6
d’octubre. Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar al despatx de la Fundació o al Servei Lingüístic de CCOO de Lleida
(Av. de Catalunya, 2 de Lleida, telèfon 973 26 36 66).

Les persones que vulguin fer
el nivell C hauran d’acreditar
que tenen el nivell B. Si no
poden acreditar que tenen el
certificat de nivell, hauran de
fer una prova de col·locació.
Si hi ha més persones preinscrites als cursos que places ofertes, s’aplicarà un barem i, si cal, una prova de nivell, per decidir
quins alumnes podran o no fer el curs.
Els cursos es realitzaran si hi ha el nombre suficient de
persones inscrites, si no s’arriba al mínim, el curs se suspendrà.
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Serveis del Sindicat
a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

GABINET TÈCNIC JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Lleida, horari: dilluns d’11 a 14 h i de 15 a 18 h.
Tàrrega, horari: primer i tercer dijous de cada mes, de 10 a 14 h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Antoni Moya
SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h;
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto
ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de Catalunya, 2 –vestíbul–.
Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 19 h;
i divendres, de 9 a 14 h.

UNIÓ COMARCAL DE LES
TERRES DE LLEIDA
Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat
ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Te. 973 26 36 66

DELEGACIONS COMARCALS
DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27
Fax: 973 31 12 30
A/e: tarrega@ccoo.cat
Horari: dimecres i divendres, de 9 a 14 h i
de 16 a 19 h.
DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 17.30 a 20 h.

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

