CCOO de Lleida, per una Catalunya social

L’11 de Setembre, CCOO de Lleida va participar
en la tradicional ofrena floral a la Seu Vella i ho
va fer juntament amb la UGT. Ambdós sindicats
van aprofitar la Diada Nacional de Catalunya per
manifestar la seva ferma voluntat de seguir reivindicant i lluitant per fer avançar els drets nacionals i
socials de Catalunya. Afirmaren, un cop més, que
no hi haurà avenç nacional si es construeix des de
la injustícia i la insolidaritat, i es van reafirmar en la
convicció que el progrés en matèria d’autogovern

s’ha de sustentar sobre la base del progrés social,
personal i col·lectiu.
En el manifest que van llegir Helena Motos, secretària de Socioeconomia de CCOO de Lleida, i Núria Solé, secretària general de la UGT, van esmentar que per avançar en l’autogovern no hi ha cap
altra opció que apostar fermament per la millora
dels serveis públics. Per una sanitat al servei de
les persones i allunyada de qualsevol amenaça
de privatització, un sistema públic d’educació
que realment garanteixi la igualtat d’oportunitats
i l’accés a la formació de tothom al marge de la
seva renda i uns serveis socials que, ara més que
mai, protegeixin els més vulnerables dels efectes
de la crisi econòmica i els allunyin de l’exclusió i
la pobresa.
Per acabar van manifestar que Catalunya és una
nació i té dret a decidir el seu propi futur i la forma
de relació que vol tenir amb l’Estat espanyol, i que
el convenciment dels dos sindicats és que no hi
pot haver progrés nacional sense progrés social.

CCOO d’Educació de Lleida demana la recuperació
de les condicions laborals i la millora de la qualitat
educativa
El 12 de setembre, primer dia de classe, una
cinquantena d’ensenyants convocats per CCOO
Educació de Lleida i els altres sindicats de
l’ensenyament van concentrar-se davant dels
Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, amb
pancartes reivindicatives i samarretes grogues
per palesar el seu malestar.
Els treballadors i treballadores de l’ensenyament
volen recuperar les seves condicions laborals i
millorar la qualitat educativa, empitjorada des de
l’inici de les retallades. Els ensenyants concentrats
van demanar que es reverteixin les retallades que
han deteriorat el sistema educatiu de Catalunya,

van reclamar, entre d’altres qüestions concretes,
substituts des del primer dia i que s’acabin les
retallades, i van mostrar l’oposició al Decret de
provisió de perfils i de les seves nefastes conseqüències.
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Una nova seu
sindical

De tothom són conegudes les deficiències de la seu sindical de CCOO a Lleida. Algunes de caràcter estructural, com
el malbaratament dels espais que, molt
probablement, foren dissenyats amb finalitats
allunyades de l’eficiència de la gestió. Altres
de caràcter mediambiental, com el desastrós
aprofitament energètic, amb les conseqüències que comporta. També, des del punt de
vista de la seguretat, les instal·lacions són molt
precàries, ja que tant la xarxa elèctrica com la
de distribució d’aigua, calefacció i aire condicionat, els ascensors i el sistema d’evacuació
són els originals de la dècada dels seixanta
del segle passat. En definitiva ens trobem davant d’un local obsolet, ineficient i de costós
manteniment.
Des de CCOO hem estat treballant perquè el
Ministeri, propietari de l’edifici, tingués cura de
l’immoble, d’una banda, i, d’altra, hem fet gestions per trobar una solució integral que passaria per bastir un nou edifici. Les alternatives
eren diverses, però no hi ha hagut manera
que l’Estat, propietari a través del Patrimoni
Sindical Acumulat, facilités la sortida de la
problemàtica que presenta l’edifici ni complís
les obligacions de mantenir la propietat amb
garanties.
Sense renunciar al dret que ens empara d’ús
del patrimoni sindical i valorant l’escenari actual, que difícilment canviarà en el curt o mitjà
termini, CCOO de les Terres de Lleida hem
decidit traslladar la nostra seu a l’immoble de
l’antiga seu social del Col·legi d’Arquitectes
Tècnics, situada al carrer d’Enric Granados, 3-5
de Lleida. Es tracta d’un edifici modern, pensat
per treballar-hi, eficient en l’aprofitament de
l’espai i en la gestió mediambiental.
Tenim el ple convenciment que aquesta nova
seu sindical ens facilitarà la nostra labor, a
més a més serà més un element positiu per
millorar l’eficiència sindical i material, al temps
que oferirà unes instal·lacions dignes als afiliats i afiliades de CCOO.
Hores d’ara estem en el procés dels treballs
previs al trasllat perquè tot estigui en perfectes condicions el dia de la inauguració, la qual
s’anunciarà oportunament.
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Cambreres de pisos,
la precarietat laboral
té nom de dona
Les cambreres de pisos, o com se les coneix habitualment, les dones que netegen els hotels, representen entre un 20 i un 40% de les plantilles
dels hotels i, tot i ser la seva columna vertebral,
també són les que suporten més volum de feina.
Tanmateix, són un col·lectiu invisible, que pateix el
treball més dur, pitjor retribuït i menys agraït de tots.
Gairebé totes les cambreres de pisos són dones, ja
que històricament aquestes tasques, les de la neteja, han estat realitzades per dones. Gairebé cap
d’elles pot arribar a l’edat de la jubilació a causa del
deteriorament físic provocat per malalties i lesions
musculars i esquelètiques derivades dels seus
llocs de treball —i molts cops no reconegudes—
com: artrosi, desgast prematur de les articulacions,
ciàtica, mal d’esquena, hèrnies discals, i així un
llarg etcètera.
Per si no n’hi havia prou, emparant-se en les
darreres reformes laborals, els processos
d’externalització han permès a cadenes hoteleres subcontractar empreses de multiserveis per
precaritzar encara més unes condicions de treball
que ja de per si eren penoses. D’aquesta manera
aquestes dones ja no estan emparades pel conveni
d’hostaleria al qual haurien de pertànyer, ara han
passat de ser cambreres de pisos a netejadores,
amb la consegüent rebaixa de categoria professional i de sou.
La gran majoria van a la feina medicades, amb
antiinflamatoris, relaxants musculars i ansiolítics a
causa de la sobrecàrrega física i psicològica que
pateixen. En una jornada és habitual fer una mitjana de 20-25 habitacions, manipulant càrregues
com matalassos de làtex o d’escuma viscoelàstica
que pesen molt, transportant carros amb roba de
llit i tovalloles, l’aspiradora, forçant postures… i tot
ho han de fer en un temps rècord. No podem donar
pastilles perquè visquin la situació de manera més
tolerable, hem de modificar la situació que causa
aquest malestar, perquè el que estem aconseguint
és convertir persones treballadores en persones
malaltes cròniques. Una responsabilitat econòmica
que hauria de ser de l’empresariat, es converteix
en un cost social per a la resta de la ciutadania.
Hem de tenir en compte que aquesta situació
es dóna en el principal sector econòmic del país
i el menys castigat per la crisi. L’únic objectiu de
les grans cadenes hoteleres i de les empreses
multiserveis és enriquir-se cada cop més a costa
d’empitjorar les condicions laborals d’un col·lectiu
prou vulnerable.
Des de CCOO continuem demanant, entre altres
mesures, que es reforci la Inspecció de Treball, que
es deroguin les reformes laborals i que els problemes de salut d’aquest col·lectiu s’incloguin en el
catàleg de malalties professionals.

Atento, èxit de la concentració per defensar el conveni
El 22 de setembre, els treballadors i treballadores d’Atento, que
és un centre d’atenció multicanal, s’han concentrat davant de
l’empresa per defensar el seu conveni col·lectiu.
La negociació d’aquest conveni presenta nombroses dificultats
i finalment ha estat bloquejada per la postura immobilista de la
patronal, que segueix amb la mateixa actitud intransigent mantinguda durant tot el procés negociador, intentant retallar els
drets laborals de la plantilla.
Davant d’aquesta postura de la patronal, CCOO ha convocat mobilitzacions i, fins i tot, preveu una
jornada de vaga el mes d’octubre per deixar clar que amb els drets dels treballadors i treballadores
no s’hi juga.

CCOO Sanitat de Lleida denuncia que aquest estiu ha
estat una ‘mala temporada’ per a la sanitat del Pirineu
Les notícies d’aquest estiu s’han fet ressò de l’augment de turistes al Pirineu de Lleida. Molts són els
llocs per visitar i les activitats per fer, i com no podia ser d’una altra manera, els operadors turístics
veuen atractiu un espai de natura inigualable al nostre país. Les dades d’ocupació han estat bones,
restauradors, monitors, serveis han vist disminuïdes les llistes de l’atur, benvingut si ha comportat
unes condicions dignes en el treball. Però no és el cas de la sanitat, en concret de l’atenció primària.
Segons ha pogut constatar CCOO, un any més les treballadores i els treballadors de la sanitat pública del Pirineu han mantingut un ritme vertiginós en el dia a dia per desenvolupar la tasca d’atenció
directa a l’usuari. Arriba l’estiu i apareix el fenomen de “l’autocobertura dels professionals”, això vol
dir que un fa vacances i el company o companya assumeix les tasques dels dos. A més a més, les
baixes sense cobrir, la dispersió geogràfica i l’augment d’un 10% de turistes respecte a l’any 2015,
un 5% més del que s’esperava.
Des de Conselleria de Salut van assegurar al sindicat que aquest estiu reforçarien el servei amb
més professionals, però la sensació i la constatació que n’han fet les treballadores i treballadors és
que aquest reforç ha estat mínim per cobrir les necessitats de tota la població, i a més hi ha hagut
una mala previsió de l’augment d’afluència de persones al territori.
Des del Sindicat Intercomarcal de Sanitat de CCOO de Lleida pensem que una bona qualitat de
servei s’aconsegueix quan tots els serveis públics estan ben coberts, de res serveix felicitar-nos per
la façana si després mirem a dintre i l’estructura vertebral dels serveis no està a l’altura.
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CCOO denuncia els abusos en la contractació i la
subcontractació a Milsa-Avidel
CCOO de Lleida, juntament amb la UGT, ha denunciat reiteradament els últims mesos el cas omís a la
llei que fa l’escorxador d’aus Milsa-Avidel, en la contractació dels seus treballadors i treballadores.
CCOO denuncia que del conjunt de persones que
treballen en aquest escorxador, només 57 tenen contracte amb Milsa, uns 40 més pertanyen a una altra
empresa del grup i la resta fins als 400 treballadors de
l’empresa són falsos autònoms que pertanyen a cooperatives de treball associat, o estan contractats per
ETT o són treballadors subcontractats. És a dir entre
un 75 i un 80% dels treballadors estan externalitzats.
Aquest fet suposa una precarització de les seves condicions laborals i salarials respecte dels treballadors
que tenen contracte amb l’empresa. En el còmput

anual dels seus salaris s’observa que cobren menys,
treballen més hores, no gaudeixen de vacances ni de
dies festius, treballen quan els avisa l’empresa i són
ells els que han de pagar-se la roba de treball i, fins
i tot, les eines de treball. Aquestes condicions no fan
més que “rebentar” els preus i, com hem dit, precaritzar els llocs de treball, en aquest cas ocupats majoritàriament per treballadors i treballadores estrangers.
Durant tot l’estiu s’han dut a terme diverses accions
emmarcades en la campanya impulsada per CCOO per
dignificar les condicions de treball al sector carni a Catalunya, i en el cas d’aquest escorxador es produeixen
després dels infructuosos intents per resoldre la situació
per la via del diàleg i la negociació amb la direcció de
Milsa-Avidel.

CCOO de Lleida denuncia la situació inacceptable del
transport per carretera
El dia 26 de setembre, els delegats i delegades del
sector del transport per carretera i el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de
Lleida, Joan Riba, van fer una roda de premsa per
denunciar la situació que viu el sector tant per les
condicions laborals, socials i econòmiques, com per
la manca de negociació del conveni, i per presentar
la campanya “Transport social, sí”.
El sector del transport per carretera compta amb
una normativa adequada, però que s’incompleix
sistemàticament. La situació social i laboral dels
treballadors i treballadores del sector és un exemple
d’esclavitud moderna: empreses bústia, frau i manipulació dels tacògrafs, abusos de les situacions de
desplaçament, incompliment del cabotatge, períodes
de descans obligatori a l’aire lliure, etc. A més, a Lleida, el sector està completament desregulat.

La campanya pretén recollir signatures per presentar una iniciativa ciutadana europea amb l’objectiu
d’aconseguir un tracte igualitari per a tots els treballadors i treballadores del transport i per assegurar la
competència justa. L’objectiu de la campanya és posar fi a les pràctiques de negoci inacceptables que,
en molts sectors, estan provocant dúmping social.

CCOO reobre la campanya del
Voluntariat per la llengua
El Servei Lingüístic de CCOO de les Terres de Lleida inicia una nova campanya del Voluntariat per la llengua, la vuitena, i us anima a apuntar-vos al programa, que consisteix a
formar una parella lingüística entre una persona que sap català, però no el parla de manera fluida (aprenent/a), i una altra persona que sí que el parla habitualment (voluntari/ària).
Només cal que disposeu d’1 hora lliure a la setmana fins a assolir un total de 10 hores de
conversa. El Servei Lingüístic s’encarregarà de trobar-vos un aprenent o aprenenta o un
voluntari o voluntària i de fer el seguiment de la parella. Així mateix, en el moment de la constitució us repartirà material promocional del programa així com el carnet V×L, que permet obtenir descomptes en diversos
equipaments culturals i establiments de tot Catalunya. El compromís de les parelles que es puguin formar és
de parlar 10 hores en català. Els temes de conversa, els llocs, els dies i les hores on i quan desenvolupar-la
es podran triar lliurement.
Començarem la constitució de parelles a l’octubre, de manera que us podeu apuntar al programa posant-vos
en contacte amb el Servei Lingüístic de CCOO a Lleida, al telèfon 973 26 36 66.

Reconeixement a
l’afiliació
En el transcurs de la 3ª Diada del Treball Digne de CCOO de Catalunya, que va tenir lloc
el 17 de setembre, a Mataró, concretament a
l’escola Anxaneta, Guillem Revés, afiliat de
CCOO i responsable a Lleida de la Federació
de Serveis Privats, va rebre la insígnia de plata en reconeixement als 25 anys com a afiliat.
El Guillem va estar acompanyat aquest dia pel
secretari general de CCOO de Lleida, Jaume
Sellés; per la secretària general de la seva federació, Aurora Huerga, i per altres companys
i companyes del sindicat.
Aquesta festa és un espai de trobada per a la
gent de CCOO i té un caire reivindicatiu, però
també festiu i d’homenatge. Les persones
que hi van participar van gaudir d’una bona
paella per dinar, i d’una performance a càrrec
de l’entitat mataronina “Teixit de Dones” i un
concert de rumba catalana.

Els temporers del camp
afectats per les irregularitats
laborals es van manifestar a
Lleida
El col·lectiu de treballadors del sector del
camp afectats per les ETT es van manifestar el
8 d’agost per mostrar i denunciar públicament
les irregularitats que pateixen en l’aplicació
del conveni del sector, irregularitats com que
els estan pagant per sota del que marca el
conveni i que en alguns casos treballen més
dies dels que cotitzen a la Seguretat Social.
CCOO d’Indústria de Lleida s’ha reunit amb
aquest col·lectiu de treballadors i treballadores durant tot l’estiu i ha estat assessorantlos perquè puguin presentar les denúncies
davant de la Inspecció de Treball.

