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fem Unió
fem CCOO

CCOO de les Terres de Lleida
celebra el seu 8è Congrés

El 24 de març, CCOO de les Terres de Lleida celebrarà el 8è
Congrés del sindicat, amb el lema “Fem Unió. Fem CCOO!”,
congrés en el qual es presentarà l’informe de gestió dels últims quatre
anys i el projecte per al futur, a més s’escollirà el nou equip que
haurà de dirigir el sindicat, a Lleida, els propers anys.
En el congrés, hi participaran 107 delegats i delegades que han estat elegits per participar-hi en les
assemblees i conferències prèvies. Aquestes delegades i delegats debatran i establiran l’estratègia i les
pràctiques de l’actuació sindical futura.

è

“Som dones, fem drets, fem lluites”, lema del 8
de Març d’enguany
La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de
Lleida va commemorar el Dia Internacional de la
Dona Treballadora amb diversos actes, primer va
presentar les dades de l’informe laboral sobre les
dones, a Lleida, el 2016, presentació a càrrec de
Toni Moya, secretari de Polítiques d’Igualtat i Moviments Socials de CCOO de les Terres de Lleida.
Les dades de l’informe, en general, evidencien que
la precarietat laboral afecta més les dones.
Després es projectà la pel·lícula Sufragistas, presentada per Raquel Collado, responsable de l’Àrea
d’Igualtat de Gènere de CCOO de les Terres de
Lleida. Un cop acabada la pel·lícula, es va obrir un
petit espai de reflexió i col·loqui.
Per acabar la commemoració, els delegats i delegades de CCOO es van concentrar al davant del
sindicat i van llegir el manifest preparat per a aquest
dia, que demana noves mesures contra la violència

masclista i una major rapidesa per aconseguir la
igualtat efectiva de dones i homes. A més el sindicat exigeix avançar en polítiques de conciliació
dels temps socials i laborals i la corresponsabilitat
entre dones i homes, de manera que el cost de la
cura de criatures i persones dependents no recaigui majoritàriament en les dones, i que es reverteixin les retallades i la pèrdua de drets derivades
de les reformes laborals i les mesures d’austeritat
que han tingut un impacte específic en les dones
treballadores de tots els sectors.

28 d’Abril: assemblea de delegats i delegades
per commemorar el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat
en el Treball, a la sala d’actes del sindicat.
Comptem amb la teva assistència i participació. T’hi esperem!

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Amb el debat i
la participació
afrontem reptes

El passat mes de gener va començar
el procés d’assemblees a les empreses i als
locals del sindicat per debatre les nostres propostes i escollir les persones que han d’assistir
al 8è Congrés de la Unió de les Terres de Lleida, el 24 de març del 2017.
En aquest congrés s’han d’escollir les persones que dirigiran CCOO a les terres de Lleida
en els propers quatre anys. Amb elles i amb totes les persones que treballen al sindicat, amb
tots els delegats i delegades dels centres de
treball, els afiliats i afiliades tenim molts reptes
per afrontar.
A través d’una nova estructura interna del sindicat es vol revitalitzar l’organització per poder
ser més eficients a l’hora d’afrontar tots els reptes que se’ns presentaran en el futur.
CCOO de Lleida serà un agent actiu en la lluita
per la derogació de la reforma laboral, per la
recuperació de la negociació col·lectiva; en la
lluita contra la precarietat laboral i la dignificació del treball; per la feminització de la societat i
la lluita contra la violència masclista; en la recuperació dels drets dels empleats i empleades
públics; en la lluita contra la bretxa salarial entre homes i dones, i en la lluita per la conciliació
de la vida familiar, laboral i personal.
Grans reptes per a un futur incert, amb una
realitat social que evoluciona a un ritme vertiginós i on la incertesa laboral, econòmica, social
i política són a l’aire.
CCOO de les Terres de Lleida com a projecte
democràtic necessita reforçar la seva legitimitat social i política de sindicalisme de classe
davant la societat, també hem de demostrar la
nostra capacitat per exercir el conflicte social
i hem de reforçar la capacitat organitzativa a
través de l’afiliació i la representació dels treballadors i treballadores.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
La prevenció en origen
és possible de forma
participada
Sóc delegat d’una empresa de manteniment
que desenvolupa la seva tasca en un gran centre de treball de la indústria agroalimentària de
Lleida, dedicat a la producció i l’envasament de
begudes. La tasca que fem és multidisciplinar
en funció de les necessitats que es produeixen
a l’empresa principal.
Fruit de la nostra activitat i del dia a dia, s’està
treballant conjuntament amb la direcció de
l’empresa per adequar els equips de treball a
les nostres tasques i fer una atenció especial a
aquelles operacions que requereixen uns coneixements específics sobre mecànica, electricitat,
instrumentalització, etc., a més a més d’uns
equips, una formació i una conscienciació més
acurades respecte de la prevenció de riscos laborals.
La necessitat d’intervenir en l’àmbit de la salut
laboral ha quedat reflectida en les reunions de
prevenció trimestrals, on assistim, de part de
l’empresa, la tècnica de prevenció del Servei de
Prevenció, un representant de la direcció i una
persona responsable del centre de treball, i de
la part social, jo mateix, com a delegat de personal i de prevenció, amb el suport del Gabinet
Higia de CCOO de Terres de Lleida.
Després d’alguns anys de reunions, d’investigar
incidències, d’accidents de treball i de proposar
mesures perquè aquests no es tornin a produir,
hem aconseguit establir un espai de diàleg i
consens que de ben segur ens obre un camí
sembrat de bones voluntats de tots els integrants per aconseguir millorar les condicions de
treball. Algunes de les mesures que hem establert com a prioritàries per aconseguir són:
- Un taulell d’anuncis en una àrea comuna per
penjar-hi comunicats específics sobre prevenció de riscos laborals.
- Fer un major seguiment de l’ús i la reposició
dels equips de protecció individual específics.
- Incentivar i podenciar un full de comunicat de
riscos a disposició de tot el personal.
- Una planificació de la formació per a tota la
plantilla en funció dels riscos als quals estem
exposats.
- Formació en recursos preventius i conscienciació en prevenció de riscos laborals per als
comandaments. I Informar-los dels acords
assolits en les reunions del comitè.
La realitat d’aquest tipus d’empreses és complexa, però molt directa. Parlar amb els treballadors i treballadores constantment i aportar
el seu punt de vista és un paper imprescindible
dels delegats i delegades de prevenció.
Miquel Zaragoza
Delegat de prevenció d’ISS Facility
Services

Concentració de delegats i delegades d’educació
davant de la Subdelegació del Govern central
El dia de la vaga d’ensenyament, el 9 de març, els
delegats i delegades de CCOO d’Educació i dels
altres sindicats es van concentrar, al migdia, davant de la Subdelegació del Govern central on van
fer sentir la seva veu amb la lectura d’un manifest.
La vaga d’aquest dia era d’àmbit estatal i es va
convocar perquè en educació no han canviat gaire les coses amb el nou Govern del PP. Malgrat
el discurs triomfalista sobre la situació econòmica, no s’estan recuperant els drets perduts
aquests últims anys. És més, amb les previsions
de despesa educativa que l’Executiu ha enviat a
Brussel·les es consoliden les retallades, que el
2018 es concretaran en 10.000 milions d’euros
per a l’educació.

Les retallades s’estan orientant a substituir el
dret a l’educació per la privatització dels serveis
públics. És per això que creiem que cal continuar
apostant per un sistema educatiu millor i més democràtic, però les polítiques educatives del PP
només pretenen satisfer un petit grup social.

CCOO de Lleida surt al carrer per l’ocupació,
els salaris i unes pensions dignes

El 23 de febrer, delegats i delegades de CCOO
de Lleida i la UGT es van concentrar davant de la
COELL de Lleida per demanar que es posi fi a la
precarietat i a la pobresa salarial.
Durant la concentració, Carles Asensio de CCOO
i Demelsa Mateos de la UGT van llegir un manifest en el qual quedà patent que ambdós sindi-

cats estan en contra de l’encariment de la vida,
especialment es lamenten de la pujada del preu
dels serveis bàsics (electricitat, gas, calefacció…).
Estan en contra també de la precarietat laboral i
de la bretxa salarial.
CCOO i la UGT volen que s’apugin els salaris
perquè els treballadors i treballadores puguin
recuperar el poder adquisitiu; i que s’incrementin
les pensions i les rendes de protecció, i que això
es faci amb el restabliment de l’IPC com a índex
d’actualització.
Finalment, van demanar la creació de més i millor
ocupació i d’una renda garantida que ajudi a combatre la desigualtat i la pobresa, i la recuperació
dels drets i de la qualitat dels serveis públics.
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Nous responsables a CCOO de Lleida
Els delegats i delegades de tots els sectors d’activitat representats per les diferents federacions
de CCOO de Lleida han fet les seves conferències i han escollit les persones que en seran
responsables els propers 4 anys.
En aquestes conferències s’han debatut les qüestions internes de cada sector i els diferents
documents congressuals de CCOO de Lleida i de CCOO de Catalunya. A més s’ha explicat als
delegats i delegades assistents a les conferències com serà la nova organització del sindicat
a Lleida basada en el treball per àrees i enfocada a ser més efectius i més propers a l’afiliació.
Les persones responsables de cada sector són les següents: Josep Anton Gómez, responsable d’Indústria; Pere Sánchez, responsable d’Educació; Helena Motos, responsable de Sanitat;
Raquel Collado, responsable de Serveis; Joan Riba, responsable de Serveis a la Ciutadania;
Pilar Ramos, responsable de Serveis Privats, i Francesc Josep Bademunt, responsable de
Pensionistes i Jubilats.

Assemblea de la nova federació, després de la fusió

En els sectors de la construcció i els serveis
privats els sous de Lleida són més baixos que a
la resta de Catalunya
El 6 de febrer, es van fusionar les federacions de
Serveis Privats i de la Construcció i Fusta de CCOO
de Lleida, i es va fer l’assemblea de segon nivell
congressual de la nova federació.
La secretària general de Serveis Privats de CCOO
de Catalunya, Aurora Huerga, remarcà que davant
de la crisi i, sobretot de les retallades, el que vol el
sindicat és recuperar la negociació col·lectiva en dos punts essencials: els salaris i els convenis
autonòmics. S’ha d’aconseguir que augmentin els salaris i les cotitzacions i que a tot Catalunya
la gent cobri el mateix per fer la mateixa feina, cal tenir en compte que en aquests sectors els
sous de Lleida són entre el 12 i el 15% més baixos que a la resta del país.
De les dues federacions que s’han fusionat, la de Serveis Privats es queixa que les administracions quan liciten els serveis sempre ho fan a la baixa, escullen l’empresa que els fa el
servei més barat i això provoca una degradació de les condicions laborals de les treballadores
i treballadors, que significa menys salaris, menys hores de treball i, en el futur, pensions més
baixes. El sindicat va fer una crida a l’Ajuntament de Lleida i a les altres administracions perquè
respectin el codi de bones pràctiques i que, com a mínim, als plecs de les demandes de serveis
hi hagi el sou que marca el conveni. CCOO de Lleida vol incloure aquest punt al nou redactat
del Pacte Social per la Ciutadania.
Pel que fa al sector de la construcció, s’ha de lluitar contra l’alta sinistralitat provocada per les
jornades maratonianes que han de fer els treballadors i treballadores, ja que no es contracta
més personal. El sindicat vol que es faci èmfasi en les obres de rehabilitació per donar un nou
impuls al sector.

Congrés de Pensionistes i
Jubilats marcat pel debat
sobre els canvis afiliatius i
d’organització

El 22 de febrer va tenir lloc el 5è Congrés de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de les Terres de
Lleida, que escollí el seu representant al Comitè Territorial de la Unió, Francesc Josep Bademunt.
Els participants al congrés van avalar l’informe de gestió del secretari general sortint, Alejandro Martínez,
en el qual va destacar l’increment de l’afiliació en un
60%; la implantació del procediment per passar, automàticament, la persona que es jubila a la Federació
de Pensionistes i Jubilats; la doble vinculació afiliativa:
a la federació d’origen i a la de pensionistes i jubilats
i, finalment, les accions per defensar unes pensions
públiques amb futur i sense pèrdua de poder adquisitiu.
Pel que fa al Pla d’acció per als propers quatre anys, es
va parlar que, com a conseqüència de la supressió dels
òrgans de direcció i que la Unió Intercomarcal decideix
apostar pel treball sindical a través d’àrees de treball
transversals, caldrà trobar, amb imaginació, mecanismes de participació i col·laboració per ser útils al conjunt de pensionistes i jubilats, a la gent gran i, fins i tot,
als treballadors i treballadores i a l’afiliació de CCOO
que esdevindran afiliats a Pensionistes i Jubilats i seguiran en el seu ram de procedència.
Es van elegir els representants als consells de la federació i de la unió, així com la resta de delegacions per
anar als congressos del nivell III.
Per acabar, es va recordar que la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de les Terres de Lleida
ha de seguir reivindicant la recuperació del poder adquisitiu perdut i la millora substancial de les pensions
més baixes, així com dels salaris que serveixen per
finançar-les.
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El sector
d’escorxadors
d’aus i conills vol
passar a l’ofensiva
per desbloquejar el
conveni
El 14 de març, a CCOO de Lleida va tenir lloc
una assemblea conjunta de CCOO d’Indústria
i FICA-UGT, l’assemblea era d’àmbit català, i
es va fer per denunciar el bloqueig de la negociació del conveni d’escorxadors d’aus i conills.

Els responsables catalans i estatals de les
dues organitzacions van coincidir en la necessària implicació de tots els treballadors
i treballadores del sector en futures mobilitzacions i altres accions que de ben segur
caldrà prendre davant de la postura de la patronal que planteja com a solució als problemes del sector receptes que condemnen a la
precarietat més absoluta les treballadores i
treballadors del sector. Entre aquests mesures, destaquen: l’eliminació de l’antiguitat, la
congelació salarial, l’increment de la jornada
i que sigui més flexible, i continuar amb la deriva d’externalitzacions de les plantilles, mitjançant empreses de serveis, subcontractes,
falsos autònoms i ETT.
El nou secretari general d’Indústria de CCOO
de Catalunya, José A. Hernández, va dir que
ja n’hi havia prou de tanta esclavitud i va fer
una crida a tots els delegats i delegades del
sector a passar a l’ofensiva.
Volem destacar la presència, a l’assemblea,
de Vicente Canet de la Comissió Executiva
d’Indústria de CCOO d’Espanya; de José A.
Hernández, secretari general d’Indústria de
CCOO de Catalunya; Josep A. Gómez, coordinador de l’àmbit funcional d’Indústria de
CCOO de Lleida, i de Valentín Antúnez de
CCOO, representant d’aquest sector.

CCOO de Lleida guanya les
eleccions sindicals a Vall
Benaiges, a Dols Industrial
de Perruqueria i al Club
Natació Lleida
CCOO, única candidatura que es presentava a les
eleccions sindicals de l’empresa Vall Benaiges de Tàrrega, ha revalidat el seu triomf amb el
doble de vots que a les eleccions passades. Els
treballadors i treballadores d’aquesta empresa
dedicada a la confecció han valorat la bona feina
feta pel sindicat fins ara i li han atorgat tota la seva
confiança.
A l’empresa Dols Industrial de Perruqueria, CCOO única candidatura que es presentava
a les eleccions sindicals ha guanyat les eleccions
amb el 100% dels vots per a la candidata del
sindicat, Pilar Garriga. Aquesta petita empresa
de Bellpuig es dedica a la fabricació d’estris de
perruqueria.
El passat 24 de gener es van celebrar eleccions sindicals al Club Natació Lleida i
les va guanyar CCOO de Lleida, amb una participació del 88%. Del total de vots emesos,
34 van ser per a CCOO, mentre que l’altre sindicat que s’hi presentava en va obtenir 18.
Després d’un treball seriós els últims quatre anys
i d’una campanya electoral difícil, CCOO va guanyar les eleccions. Cal destacar que aquesta
vegada s’escollien els delegats i delegades per
formar un comitè d’empresa de cinc membres,
comitè que quedarà distribuït de la següent manera: 3 delegats i delegades per a CCOO i 2 per
a l’altre sindicat.
Els delegats i delegades de CCOO seguiran treballant com fins ara, i volen agrair el
suport rebut a tots els treballadors i treballadores d’aquestes empreses.

www.segre.com
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CCOO de Lleida organitza una xerrada per
parlar del futur de les pensions
El 2 de febrer, CCOO de Lleida va organitzar una
xerrada per debatre sobre el futur de les pensions.
Aquesta reunió, juntament amb altres que es fan
en diferents territoris de Catalunya, forma part de
la campanya del sindicat per unes pensions dignes, que es va iniciar el passat 20 de desembre
amb el repartiment de fulls volants.
La xerrada va ser conduïda per Antònia Pascual,
secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya que va destacar diversos punts sobre la
viabilitat de les pensions. Va dir que les pensions

són el nostre salari del futur. Que actualment hi ha
una campanya mediàtica d’intoxicació perquè ens
fem plans privats de pensions, i és d’intoxicació
perquè tot i que malgrat que el sistema actual de
pensions té riscos, és sostenible i viable.
Va parlar de les propostes del sindicat per millorar
els ingressos del sistema públic de pensions i va
dir que les propostes no eren una il·lusió, sinó que
CCOO aposta per un sistema públic, sostenible,
viable i amb solidaritat interterritorial i intergeneracional. Que del sistema de pensions, s’han de

CCOO de Lleida informa i
assessora els treballadors
i treballadores estrangers

pagar només les pensions, no altres coses, i que
el que posa en risc el futur de les pensions és la
rebaixa de les cotitzacions. No es tracta tant de retallar les pensions, sinó de millorar els ingressos,
i es pot fer perquè la despesa d’Espanya està situada per sota de la dels països de la zona euro

Exposició: “Cooperació
sindical, solidaritat i
compromís”

Durant tot el mes de gener el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers —CITE— de CCOO de Lleida ha fet xerrades per
informar del nou procediment per demanar la nacionalitat.

Les xerrades han tingut lloc a Cervera, Guissona i Tàrrega i s’han
fet a petició dels consells comarcals de la Segarra i l’Urgell. Hi ha
assistit un bon nombre de persones, entre 30 i 50 a cada sessió.
Toni Moya, responsable del CITE a Lleida, els ha parlat i els ha
explicat no sols aquest nou procediment, sinó que ha aprofitat per
parlar dels permisos de residència, del reagrupament familiar i de
la resta de qüestions d’estrangeria.

La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya i la Fundació
Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya
duen a terme una campanya de sensibilització per explicar la cooperació sindical al desenvolupament. Una de les concrecions d’aquesta
campanya és l’exposició “Cooperació sindical, solidaritat i compromís”,
inaugurada, a Lleida, amb la presència dels secretaris generals de
CCOO de Lleida, Jaume Sellés, i de la UGT de Lleida.
L’exposició que ens mostra la vulneració dels drets laborals i sindicals
arreu del món, també la desigualtat de gènere en el món laboral i la
situació del treball infantil, va estar exposada al vestíbul de la Paeria,
del 30 de gener al 10 de febrer.

