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A Tàrrega!

Manifestació pel treball, pels salaris dignes i per més
protecció social
CCOO de les Terres de Lleida es manifestarà aquest 1 de Maig amb el lema:
“Precarietat és explotació!”. La reivindicació d’aquest dia ha de servir per reclamar
feina i uns salaris dignes i més protecció
social.
Enguany, per fer més visible el conflicte
a l’antiga Indox de Tàrrega i donar suport
als companys i companyes d’aquesta empresa, la manifestació tindrà lloc a Tàrrega, sortirà, a 2/4 d’1 del migdia de la plaça
de Riambau i anirà fins a la plaça Major.
Mobilitza’t i vine a Tàrrega, a la manifestació del Primer de Maig.

Mobilització i negociacions per salvar Indox de Tàrrega

Els treballadors i treballadores de l’antiga Indox de
Tàrrega continuen mobilitzats per salvar els seus
llocs de treball, greument amenaçats. El passat
28 de març, van manifestar-se pels carrers de Tàrrega per protestar contra els acomiadaments. En
aquesta manifestació van estar acompanyats pel
secretari general de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego, i per les autoritats del territori.
Durant tot aquest mes i paral·lelament a aquestes mobilitzacions hi ha reunions a diverses
bandes, amb l’Administració, amb la direcció de
l’empresa... per intentar donar sortida a aquesta
situació. Els membres del comitè i els treballadors
i treballadores creuen que s’ha d’explorar el mercat i buscar inversors, perquè estan convençuts

que una empresa que ha tingut el 90% del mercat
nacional del seu producte i exporta a tot Europa,
té possibilitats de sortir-se’n.
Finalment, els dies 21 i 23 hi ha hagut dos reunions entre els representants dels treballadors i
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que han acabat sense acord. Els membres
del comitè d’empresa esperaven que en aquestes
trobades el Govern posés sobre la taula o bé una
proposta d’inversió directa o el nom d’algun inversor. No ha estat així, i ara tot està pendent de la
decisió del jutge, que té un termini de quinze dies
per prendre una decisió.
Els problemes de l’empresa Indox de Tàrrega que
s’arrosseguen des de fa més d’un any han acabat
amb l’extinció dels contractes laborals dels treballadors i treballadores. Durant tot el 2014 aquesta
empresa va tenir problemes de finançament i devia nòmines als treballadors que havien fet esforços, ajornant pagaments i dividint el pagament de
pagues extraordinàries. Finalment, es va aplicar
un expedient de regulació d’ocupació i tot just fa
un mes i mig s’entrà en un procés concursal.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

No s’hi valen les
excuses

Enmig del llarg procés electoral d’enguany
se’ns presenta, com cada primavera, el Primer de Maig. Els diferents governs anuncien bones noves en forma de recuperació
macroeconòmica, creixement del PIB i
millores d’altres indicadors tendencials. Els treballadors i les treballadores, però, no tenim altre plat
a taula que contractes parcials, contractes temporals i moltes dificultats per tirar endavant la negociació col·lectiva, on es defineixen les condicions
de treball. És evident que els coets d’aquesta festa
major de la recuperació no tenen res a veure amb
les condicions de vida de la majoria de la població, per molt que s’esforcin els mitjans controlats
pel conglomerat dels poders polític, oligopòlic i
financer.
El full de ruta, aquesta expressió tan de moda, del
neoliberalisme predominant ja no pot sorprendre
ningú. La classe acampada en l’Estat pretén sortir-ne encara en millors condicions de les que hi va
entrar. Si donem un cop d’ull a les decisions preses durant la crisi observarem, sense gaire perspicàcia, com les pèrdues s’han comptabilitzat amb
càrrec al benestar personal i social de les classes
mitjanes i populars, i les polítiques d’alleujament
s’han adreçat a la classe benestant. Afegim que
l’actuació i el rigor de la justícia no ha estat igual
en funció de l’origen dels que hi han de retre
comptes, i que, per frenar la protesta social, el
poder legislatiu, a instància de l’executiu, ha reformat un seguit de lleis que restringeixen l’exercici
dels drets civils. La persecució penal de la Fiscalia
General de l’Estat a les persones participants en
manifestacions, concentracions, vagues i comitès
en defensa dels drets bàsics de ciutadania en
són prou evidents, mentre les causes als responsables de la crisi econòmica, política i social,
s’arrosseguen, quan arriben als jutjats, amb una
lentitud que posa en dubte les institucions.
El Primer de Maig estem convocats per manifestar-nos i dir-hi prou. Hem de fer sentir la nostra
veu, i cal que siguin moltes veus, que un altre model de gestió del bé comú no és només possible,
sinó imprescindible per preservar el model social
i democràtic, que és el mínim comú divisor sobre
el qual construir una societat justa. No s’hi valen
les excuses. La democràcia no es pot delegar. El
Primer de Maig, tots al carrer!

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
Així no!
Amb la salut no s’hi juga
Sóc delegat de prevenció d’una empresa de jardineria que realitza el manteniment d’espais verds de la
nostra ciutat, entre aquests el talús de la Seu Vella,
al davant de l’Auditori.
Després de ser renovats en les eleccions, un dels
primers objectius que vam plantejar-nos com a representants dels treballadors i treballadores va ser
intentar canviar i millorar les condicions de treball, i
això passava, en primer lloc, per fer visible i deixar
constància de les situacions de risc que patíem.
Vam comunicar per escrit, ja que fins aquell dia les
paraules se les havia emportat el vent, a l’empresa
i al Servei de Prevenció, que existia una situació de
risc per a la salut dels treballadors i treballadores
durant les tasques de sega del talús de davant de
l’Auditori, a causa del fort pendent del terreny, superior a 45º, que aquest pendent acabava de forma
brusca a una alçada superior a 2 metres des de
terra i que no hi havia cap mitja de protecció que
evités la caiguda, tant la nostra com la dels equips
que utilitzem, a la via pública.
La utilització d’arnesos de seguretat ancorats a una
línia vida no proporcionava els nivells de seguretat
esperats ni permetia realitzar la tasca amb la mobilitat necessària per fer els girs amb la segadora, totes aquestes circumstàncies no feien, sinó, anunciar
l’alta possibilitat de patir un ensurt.
Vam demanar una reunió entre totes les parts implicades per coordinar la realització d’aquesta activitat
amb les màximes garanties per a la seguretat i la
salut de les persones treballadores així com de la
ciutadania que pogués veure’s exposada a aquest
risc. A la reunió, vam ser-hi presents per poder expressar les nostres preocupacions, aportar la nostra
experiència per trobar les solucions i, sobretot, per
garantir que poguéssim fer aquesta tasca amb els
màxims nivells de seguretat. Va ser una reunió en
la qual es van anar analitzant possibles solucions,
com ara instal·lar una tanca al final del talús que
protegís els vianants de possibles caigudes de
màquines, eines… i, fins i tot, que ens protegís a
nosaltres de possibles caigudes, o instal·lar sistemes d’ancoratge dels arnesos de seguretat que
permetessin una bona mobilitat durant la sega o
utilitzar maquinària flotant…
El pas del temps ens ha demostrat que aquestes
solucions només eren intencions, malgrat tot ens
han ajudat a refermar el nostre compromís amb
la seguretat a la feina. Sense mitjans de protecció
no exposem la nostra salut, si les solucions es fan
esperar, la feina no es fa! Així no! Amb la salut no
s’hi juga.
Jordi Arnau Moliner
Delegat de prevenció de l’empresa UTE
Jardiners de Lleida

9ª Fira de Formació Professional i Treball (F&T)
CCOO de les Terres de Lleida ha participat, del
16 al 18 d’aquest mes, en la fira F&T. Des de
l’estand 446, compartit per la Fundació Paco
Puerto i la Federació d’Educació, s’ha informat
els visitants de les tasques que es desenvolupen al sindicat relacionades amb l’ocupació.
Segons s’ha pogut copsar durant els tres dies
que ha durat la fira, hi ha un decalatge important entre l’Administració i el professorat sobre
el tema de la FP, d’una banda l’Administració
considera que el nou model d’FP representarà
un gran pas endavant, mentre que el professorat
creu que no serà així i desconfia de les conseqüències de la nova llei de la FP, creu també que
les retallades continuen i malmeten el sistema
i que quan es compara el sistema català amb
altres sistemes d’FP a Europa (d’Alemanya principalment), la política d’inversions de la Generalitat queda en mal lloc.
Des del punt de vista sindical queda molt clara la
necessitat de regular les condicions als centres

de treball de
la FP dual,
perquè no es
conver teixi
l’alumnat en
mà d’obra precària. També cal regular la formació
necessària que han de tenir els anomenats tutors
d’empresa.
Es fa una valoració negativa dels nous PFI, que
substitueixen els PQPI, de provada eficàcia, perquè
no permeten a l’alumnat obtenir el Graduat d’ESO.
Fins ara els PQPI tenien un 15 o 20% d’alumnes que
obtenien el graduat per aquesta via.
La fira és un punt d’encontre entre l’oferta i la demanda, en el qual s’ha creat un aparador de primer
ordre per donar-se a conèixer d’una manera directa i efectiva i poder promocionar les tasques de
l’empresa o l’entitat en aquesta matèria. La fira també representa una estreta col·laboració entre el món
educatiu i l’empresarial i dóna prioritat a la formació
professional i suport a la formació continuada.

CCOO guanya les eleccions sindicals en
el sector de la sanitat a Lleida
CCOO de Sanitat va guanyar les eleccions sindicals celebrades a finals de març, va
obtenir 16 delegats i delegades i fou la força més votada.
A l’Hospital Arnau de Vilanova, CCOO va aconseguir 6 delegats i delegades,
n’augmenta 2 respecte de les eleccions anteriors i és la llista més votada.
A l’ICS, CCOO va obtenir 7 delegats i delegades, n’augmenta 1 respecte de les
anteriors eleccions, i és la força més votada.
A l’Àrea Sanitària del Pirineu, CCOO és l’única força que incrementa vots i guanya un delegat, n’obté
3 en total.
El Sindicat Intercomarcal de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida vol agrair, a tots els treballadors
i treballadores d’aquest sector, el suport rebut i refermar de nou el seu compromís de continuar lluitant
per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la sanitat a Lleida i comarques.

El Comitè d’Empresa d’Autobusos de Lleida convoca diverses
jornades de vaga
El Comitè d’Empresa d’Autobusos de Lleida, en el qual CCOO té la majoria, havia convocat vaga els
dies 23 i 24 d’abril, i 7, 8, 21 i 22 de maig.
La vaga dels dos primers dies va ser desconvocada in extremis en un gest de bona voluntat per part
dels treballadors i treballadores, després de la reunió que la Comissió Negociadora havia mantingut
amb la direcció de l’empresa. La convocatòria, però, continua vigent per al maig, tot depèn de futures
negociacions entre els representants dels treballadors i treballadores i la direcció d’autobusos de Lleida.
Aquesta vaga es convoca per l’actitud de la direcció de l’empresa davant la negociació del conveni
col·lectiu que està bloquejada. La manca d’acord entre els treballadors i treballadores i la direcció rau
fonamentalment en la regulació de la jornada per reduir les hores extres, la recol·locació de conductors
amb el carnet retirat o amb incapacitat parcial, i la creació d’un contracte nou de pràctiques amb un sou
inferior. La pujada salarial per als propers anys també és un focus de desacord.
Des del passat mes de novembre del 2014 que s’està negociant un nou conveni, però la direcció no
mostra cap voluntat d’arribar a acords.
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La sinistralitat laboral a Lleida durant el 2014

www.segre.com

COMPTADOR DE LA SINISTRALITAT LABORAL A LLEIDA
ACCIDENTS DE TREBALL

Accidents de treball amb baixa de gener a desembre del 2014

DISTRIBUCIÓ

El 28 d’abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball és una jornada commemorativa,
en la qual el nostre principal objectiu és recordar
els companys i companyes que han perdut la vida
en els seus llocs de treball, els que han patit danys
greus i seqüeles en accidents laborals i les seves
famílies que lluiten cada dia per tirar endavant.
Aquest any passat a Lleida, 4.769 treballadors i
treballadores han patit un accident de treball amb
baixa (6 treballadors morts i 56 de ferits greus),
8.047 treballadors i treballadores han tingut un accident sense baixa i 425 s’han accidentat anant i
tornant de la feina (4 de morts i 15 de ferits greus).
Pel que fa a l’índex d’incidència total –nombre
d’accidents de treball per cada 100.000 persones
treballadores afiliades a la Seguretat Social–, tant
a Catalunya com a Lleida s’ha produït un augment
del nombre d’accidents en relació amb la població afiliada a la Seguretat Social, així a Catalunya
aquest increment ha estat del 4,46% mentre que a
Lleida ha estat del 7,97% respecte de l’any 2013.
L’increment es focalitza principalment en els accidents lleus; així a Lleida, pel que fa a l’índex
d’incidència dels accidents lleus augmenten un
8,28% mentre que l’índex d’incidència dels accidents greus disminueix un 10,71% i en el cas dels
mortals un 15,35%.
Si ho analitzem per sectors, a la indústria, a Lleida, l’índex d’incidència d’accidents mortals es
redueix un 50,1% mentre que l’índex d’incidència
dels accidents greus s’incrementa un 6,91% i els
lleus, un 7,19%.
Pel que fa al sector de l’agricultura, a Lleida, cal
ressaltar que si bé l’índex d’incidència dels accidents greus es manté com en l’any anterior, en
el cas dels mortals experimenta un fort increment, gairebé dobla l’anterior, i passa del 6,70 al
13,40. També s’incrementa en un 13,02% l’índex
d’incidència dels accidents lleus.
Per una altra banda, el sector serveis presenta una forta disminució de l’índex d’incidència
d’accidents mortals, d’un 75,34%, i dels greus

AL CENTRE DE TREBALL
LLEUS
GREUS
MORTALS

Total registrats
gener a desembre 2014

IN ITINERE
LLEUS
GREUS
MORTALS
TOTAL

Variació
any anterior

4.707
56
6

9,41%
11,11%
25%

406
15
4

7,93%
66,66%
33,33%

5.194

7,62%

LLEUS

GREUS

MORTALS

3.467
1.240

50
6

6
0

8,5%
10,65%

PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
529
INDÚSTRIA
1.113
CONSTRUCCIÓ
501
SERVEIS
2.564

10
15
11
20

2
1
2
1

12,94%
7,31%
3,38%
11,90%

PER SEXE
HOMES
DONES

Variació any
anterior (totals)

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

d’un 24,5%. Mentre que l’índex d’incidència dels
accidents lleus s’incrementa un 10,71% respecte
de l’any 2013.
En el sector de la construcció, Lleida continua amb la mateixa tendència de disminució
de l’accidentalitat tot i que és molt preocupant
l’augment de l’índex d’incidència d’accidents
mortals, ja que s’ha passat de la tendència de
l’accidentalitat mortal zero a dos accidents mortals aquest darrer 2014. A Catalunya l’índex
d’incidència dels accidents mortals en aquest sector és d’un 7,50 mentre que a Lleida és del 24,84.
Si desglossem aquesta accidentalitat per modalitats contractuals, es produeix un increment del
nombre d’accidents de treball tant en la contractació fixa, que s’incrementa un 5,67%, com en la
contractació eventual, que experimenta un incre-
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ment del 14,99% respecte de l’any anterior, fet
que reafirma que l’estabilitat laboral ajuda a reduir
la sinistralitat.
Resumint, unes dades que fan més urgent que mai
l’enfortiment de la prevenció de riscos i la salut laboral, justament tot el contrari del que s’està fent
actualment sota l’empara de la crisi i la desocupació.
Durant aquests anys de crisi econòmica i retallades públiques, les condicions de treball han
empitjorat i les reformes laborals imposades han
minvat la capacitat de negociació dels sindicats i
dels delegats i delegades. Per això, ara més que
mai hem de fer que la salut laboral sigui la nostra
eina per canviar i millorar condicions de treball.
Laia Cuadrat
Assessora de Salut Laboral i Medi Ambient
de CCOO de Lleida
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El medi t’interessa
Tres productes agroquímics inclosos en la
llista de cancerígens de la IARC
L’Agencia Internacional d’Investigació sobre el
Càncer (IARC), que depèn de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha classificat com a probablement carcinògens per als humans (Grup 2A
– segon en una escala d’1 a 5) l’herbicida glifosat i
els insecticides malation i diazinon.
El glifosat és el principi actiu del Roundup (nom comercial registrat
per Montsanto), que és un dels herbicides més utilitzats a tot el
món, tot i que en l’actualitat hi ha una multitud de productes per a
ús agrícola i de jardineria que incorporen aquest principi actiu. El
glifosat és utilitzat amb molta freqüència per eliminar les anomenades males herbes, especialment en l’agricultura transgènica, però
també apareix en la composició de productes de neteja per a la
llar, entre d’altres.
El glifosat, i especialment la seva marca comercial Roundup (a causa d’altres components que s’hi afegeixen), ha mostrat una clara
toxicitat i/o riscs de toxicitat per als humans tant en assaigs de
laboratori com en estudis epidemiològics. S’ha confirmat la relació
entre el glifosat i el dany genètic, que comporta majors possibilitats
de contreure càncer de pròstata o de pulmó, el limfoma no hodgkinià o alteracions hormonals.
L’insecticida malation, per la seva part, es va incloure en aquest
grup 2A per l’evidència de la seva relació amb el limfoma no hodgkinià i el càncer de pròstata en humans, segons estudis realitzats
en treballadors i treballadores agrícoles dels Estats Units, Canadà i
Suècia, publicats des del 2001.
Segons la IARC, hi ha una forta evidència que el diazinon va provocar danys sobre l’ADN o sobre els cromosomes. Aquest producte
s’ha utilitzat normalment en agricultura i per al control d’insectes
en les llars i de jardí, tot i que el seu volum de producció es relativament baix.
La incorporació d’aquests productes a la llista de probablement carcinògens és important, perquè es tracta de productes molt utilitzats
arreu del món, però s’ha de recordar que la decisió de la IARC no
comporta cap prohibició sobre la utilització d’aquestes substàncies,
ja que la responsabilitat de la regulació, la legislació i la intervenció
en la salut pública segueix quedant en mans de cada govern.

Assemblea de la Federació de Serveis
El passat 26 de març, va tenir lloc, a
Lleida, una assemblea de delegats
i delegades de la Federació de Serveis. El motiu era difondre l’actual
debat intern obert a CCOO, que cerca l’adaptació del sindicat als canvis
socials d’una manera més eficaç i transparent. Entre altres temes es
va parlar del procés d’eleccions sindicals, de les mesures per reforçar
les millors pràctiques de govern i control a CCOO, i de la proposta de
reglament intern de les seccions sindicals.

CCOO de Lleida ha presentat, al Departament
de Sanitat, les al·legacions a la creació del
consorci sanitari
El Sindicat Intercomarcal de Sanitat de
CCOO de Lleida va presentar el dia 20 les
al·legacions a la creació del consorci Sistema Integral Sanitari (SIS) de Lleida, al Departament de Sanitat de Lleida.
Un cop van estar registrades les al·legacions,
a la mateixa porta del Departament, la responsable del Sindicat de Sanitat a Lleida, Helena Motos, i el secretari general de CCOO de Lleida,
Jaume Sellés, van explicar als mitjans els motius per presentar-les.

Nou curs de formació sindical a Lleida
El proper 5 de maig començarà el Curs de seccions sindicals, els objectius del qual són, en primer lloc, treballar de manera pràctica les
diferents maneres d’organitzar i dinamitzar les seccions sindicals en
funció de la realitat de cada empresa. En segon lloc, cercar i concretar les diferents formes de participació dins de la secció sindical
a l’empresa, i fer de connexió amb el sindicat fora de l’empresa. I,
finalment, treballar la difusió sindical i el foment de l’afiliació.
Les delegades i delegats que hi estigueu interessats, heu de posarvos en contacte amb la Ramona Criado, responsable de Formació
Sindical de CCOO de les Terres de Lleida, al telèfon 973 26 36 66 o a
l’adreça electrònica: rcriado@sindicat.ccoo.cat.

