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Cristina Rodríguez Vila, nova secretària general
de CCOO de Lleida

El passat 24 de març es va celebrar el 8è congrés de
CCOO de les Terres de Lleida que escollí, amb més
del 60% dels vots, la seva nova secretària general,
Cristina Rodríguez Vila.
Durant el congrés, el lema del qual era “Fem Unió.
Fem CCOO!”, Jaume Sellés, secretari general sortint,
defensà l’informe de gestió dels últims quatre anys, i
es presentà el projecte per al futur. A més d’escollir la
nova secretària general es va votar el nou equip que
haurà de dirigir el sindicat, a Lleida, els propers anys.
En el congrés, hi van participar 104 delegats i delegades que van ser elegits per participar-hi en les assemblees i conferències prèvies. Aquestes delegades

i delegats van debatre i van establir l’estratègia i les
pràctiques de l’actuació sindical futura. A més es va
comptar amb la presència de nombrosos convidats:
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya; Javier Pacheco, en aquell moment candidat a la secretaria general; responsables d’altres territoris i de federacions nacionals; el secretari general
de la UGT de Lleida, i els representants institucionals,
com l’alcalde de Lleida i el delegat de la Generalitat
a Lleida.
CCOO de Lleida afrontà aquest congrés amb 7.136 afiliats i afiliades i 1.230 delegats i delegades sindicals amb
presència als centres de treball de tota la província.

Els sindicats demanen ocupació de qualitat i
pensions dignes
CCOO i la UGT de Lleida van sortir l’1 de Maig al carrer
per reclamar ocupació de qualitat i pensions dignes. Durant la manifestació que va fer el recorregut clàssic pels
carrers de Lleida, des de la plaça del Treball fins a la
rambla de Ferran, els manifestants van demanar també
que s’incrementin els salaris i que aquests augments
quedin reflectits en els convenis.
La reclamació de la qualitat en l’ocupació passa per
l’estabilitat de les feines i per uns salaris justos. Els
sindicats van reivindicar també la restitució dels drets
socials que la crisi i els anys de Govern del PP han
arrabassat als treballadors i treballadores i a la ciutadania en general.
Cristina Rodríguez Vila, en el seu primer 1 de Maig com
a secretaria general de CCOO de Lleida va instar els afiliats i afiliades al sindicat i als manifestants en
general a passar a l’acció, segons va dir, “ara és el moment de passar a l’ofensiva”.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

I ara toca
passar a
l’ofensiva!

Aquest 1 de Maig ha fet 131 anys
dels fets ocorreguts a Chicago: la
reivindicació de la jornada laboral
de vuit hores. Fets que van suposar un alt
cost social, amb milers d’acomiadaments,
detencions, ferits, tortures i morts. No hem
de deixar de recordar el que amb el seu valor, coratge i esforç aquells treballadors van
aconseguir. La seva memòria, la seva lluita
per dignificar les seves condicions de treball
ens han de servir per poder construir la societat que entre tots i totes volem.

Hem sortit de la recessió, però no de la
crisi. La crisi continua, es percep al carrer,
entre els nostres veïns i veïnes i amics i
amigues. El 20,9% de la societat catalana
es troba sota el llindar de la pobresa. La
despesa pública social ha caigut en tots
els àmbits i sectors: la sanitat, l’educació,
els serveis socials, l’atenció domiciliària,
les pensions, les prestacions d’atur… I ara
ens toca recuperar tots aquests drets!
La reforma laboral ha servit per crear
treball temporal i precari a costa de destruir llocs de treball indefinits i de jornada
sencera. Els salaris s’han devaluat i ha
augmentat el poder de les empreses i la
indefensió dels treballadors i treballadores.
I ara toca passar a l’ofensiva!
No podem permetre deixar que s’instal·li
la precarietat laboral a la nostra societat.
Treballar no es garantia de deixar de ser
pobre. És hora de conquerir drets.
I ara toca passar a l’ofensiva!

www.ccoo.cat/lleida
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Diacrítics: els quinze
inevitables!
L’Institut d’Estudis Catalans, ha aprovat una
racionalització dels accents diacrítics —recordeu, aquells que usem per establir una distinció entre uns mots i uns altres que tenen la mateixa forma gràfica, però un significat diferent,
i amb els quals tenen una certa possibilitat de
confondre’s perquè podrien convenir en un
mateix enunciat—. N’hi havia 150 i han quedat
reduïts a 15, que són els següents:
• bé, béns (riquesa: Posseeix una gran quantitat de béns).
be, bens (corder: He vist un ramat de
bens a la muntanya).
• déu, déus (divinitat: Ajuda’m, per l’amor de Déu).
deu (nombre: Són les deu de la nit).
• és (verb ser: És bonic).
es (pronom: Es pentina sol).
• mà, mans (part del cos: Dona’m la mà).
ma (possessiu: Ma germana treballa a
Sils).
• més (quantitatiu: En vull més).
mes (període de l’any: El mes de març,
d’abril).
• món, mons (univers: Semblava la fi del món).
mon (possessiu: Mon pare és pagès).
• pèl, pèls (vellositat: No tenia ni un pèl).
pel, pels (per + el: Passava pel camí).
• què (interrogatiu: Què vols? Relatiu precedit
de preposició: No conec la noia de què parles).
que (relatiu àton: El nen que canta és
francès. Conjunció: M’han dit que venies).
• sé (verb saber: No ho sé pas).
se (pronom: Li agrada fer-se veure).
• sí, sís (afirmació: Sí que vindré).
si, sis (conjunció: Si vols, vine).
• sòl, sòls (superfície: Institut Català del Sòl).
sol, sols (astre: Fa un sol! Adjectiu: Sempre va sol).
• són (verb ser: Són les quatre).
son (el fet o les ganes de dormir: Tinc
son. També possessiu: Son pare).
• té (verb tenir: El nen té molta tos).
te (infusió: M’agrada el te amb llimona).
• ús (acció d’usar: N’heu fet un mal ús).
us (pronom: Ja us ho fareu!)
• vós (pronom fort: Parlen de vós).
Vos (pronom feble: Vestiu-vos. Déu vos
guard).

28 d’Abril, dia per a la reivindicació i el record

CCOO de Lleida va commemorar el passat 28
d’abril el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. Durant tot el matí es va fer
l’assemblea de delegats i delegades de prevenció
en la qual, en primer lloc, es va presentar l’informe
sobre la situació de la salut laboral a Lleida (del
qual podeu llegir un resum a les pàgines 3 i 4).
Després, en primera persona, els protagonistes,
delegats i delegades de prevenció, ens van explicaran la seva experiència d’intervenció en el si
de l’empresa i com han aconseguit modificar les
condicions de treball. Ens van acompanyar els
delegats i delegades del Centre Penitenciari de
Ponent, d’ISS Facility Services, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de Clanser.

Tot seguit es va fer una taula rodona titulada:
“L’amiant, reptes actuals i de futur” i es va presentar la campanya de prevenció del càncer a la feina
“Càncer Zero”, amb l’objectiu d’eliminar i reduir
l’ús i les exposicions a agents cancerígens en els
llocs de treball, i vam conèixer l’experiència que
estan portant a terme els companys i companyes
d’educació davant la presència d’amiant als centres educatius.
Cristina Rodríguez Vila, secretària general, va
cloure l’assemblea, i per acabar la commemoració
d’aquest dia es va fer una concentració a les portes del sindicat durant la qual es llegí el manifest.
El Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el
Treball és un dia per al record i per a la reivindicació; per al record dels companys i companyes que
han perdut la vida en els seus llocs de treball, que
han patit danys greus i seqüeles en accidents laborals, i de les seves famílies que lluiten cada dia
per tirar endavant. Aquesta jornada posa l’atenció
de l’actualitat en les deficiències de la prevenció
que encara hi ha als llocs de treball.

Vaga als escorxadors d’aus i conills de la província
Els passats 11 i 12 d’abril, CCOO d’Indústria
i FICA-UGT van convocar vaga al sector
d’escorxadors d’aus i conills, la vaga era d’àmbit
estatal i tingué un seguiment total a les nostres
comarques.
La convocatòria de vaga es va fer davant del bloqueig de les negociacions del conveni sectorial
per part de la patronal i per exigir unes condicions
laborals dignes per als treballadors i treballadores
del sector. La negociació està encallada des de
principis d’any a causa de les regressives propostes de la patronal, que pretén congelar els salaris,
eliminar l’antiguitat, incrementar la jornada laboral
i la flexibilitat i continuar externalitzant plantilles.
CCOO d’Indústria de Lleida considera inassumibles les propostes de la patronal, ja que pre-

caritzen encara més les condicions de treball al
sector, i li exigeixen uns increments salarials que
garanteixin el poder adquisitiu dels treballadors i
treballadores i que s’estableixin mecanismes que
assegurin una ocupació estable, evitant la precarietat i l’ús abusiu i massiu de subcontractes i falses cooperatives de treball associat.
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Anàlisi de la sinistralitat laboral a Lleida durant el 2016

Incidència dels accidents
Pel que fa a l’índex d’incidència total —nombre
d’accidents de treball per cada 100.000 persones

COMPTADOR DE LA SINISTRALITAT LABORAL A LLEIDA
Accidents de treball amb baixa de gener a desembre del 2016

ACCIDENTS DE TREBALL

AL CENTRE DE
TREBALL

Total registrats
gener a desembre 2016

LLEUS
GREUS
MORTALS
IN ITINERE
LLEUS
GREUS
MORTALS
TOTAL

PER SEXE

DISTRIBUCIÓ

Les dades de sinistralitat laboral a les comarques
de Lleida continuen sent inacceptables. Aquest
any passat, a Lleida, 5.424 treballadors i treballadores han patit un accident de treball amb baixa
(12 treballadors morts i 52 de ferits greus), 8.789
treballadors i treballadores han tingut un accident
sense baixa i 522 s’han accidentat anant i tornant
de la feina (2 de morts i 11 de ferits greus).
Pel que fa als accidents de treball amb baixa
aquests augmenten un 10,90%; increment focalitzat, sobretot, en els accidents mortals que es
doblen (de 6 accidents mortals el 2015 a 12 el
2016), els lleus s’incrementen un 11,13%, mentre que els greus i molt greus disminueixen un
16,13%.
Els accidents de treball sense baixa també
s’incrementen un 4,53% respecte al 2015, igual
que a la resta de Catalunya on s’incrementen un
3,68%.
Cal destacar que a Lleida es produeix un augment
de la sinistralitat in itinere del 27,31% respecte
al 2015, igual que a la resta de Catalunya on els
accidents in itinere augmenten un 10,63% respecte al mateix període de l’any anterior.
Si analitzem aquestes dades per sexes, tenim
que van patir un accident de treball amb baixa
4.021 treballadors i 1.403 treballadores. Pel que
fa a la seva variació respecte al 2015, podem
concloure que les dones acumulen un augment
del 16,04% de la sinistralitat laboral, mentre que
els homes acumulen un increment del nombre
d’accidents de treball del 9,20%.
Si desglossem aquesta accidentalitat per modalitats contractuals, es produeix un augment del
nombre d’accidents de treball en totes les modalitats; en la contractació fixa s’incrementen un
5,91% i en la contractació eventual s’incrementen
un 18,20% respecte a l’any anterior.
El passat mes de març, el 85% dels nous contractes laborals que es van registrar a Catalunya
van ser temporals, i el 40% van tenir una durada
de menys d’un mes. L’alta rotació dels contractes
de tan curta durada impedeix garantir-li, a aquest
co·lectiu, els drets d’informació i formació sobre
els riscos i les mesures preventives.

HOMES
DONES
PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS

Variació
any anterior
(%)

2015
4.823
62
6
4.891

2016
5.360
52
12
5.424

11,13
-16,13
doblat
10,90

400
8
2
410
5.301

509
11
2
522
5.946

27,25
37,50
-27,31
12,16

LLEUS

GREUS

MORTALS

Variació any
anterior
–totals– (%)

3.960
1.400

49
3

12
0

9,20
16,04

582
1.190
649
2.939

14
8
11
19

2
0
2
8

13,04
6,02
7,12
13,47

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

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,
l’índex d’incidència total se situa, aquest 2016, en
3.342,04 accidents de treball per cada 100.000
persones treballadores afiliades a la Seguretat
Social, es produeix un increment del 4,60% respecte al 2015 mentre que, a Lleida, amb un índex
d’incidència total de 3.773,26 accidents, l’increment
ha estat del 7,13% respecte a l’any 2015.
A Lleida, s’incrementa l’índex d’incidència un
7,13% respecte al 2015, increment que es focalitza principalment en els accidents lleus, l’índex
d’incidència dels accidents lleus augmenta un
7,36% i també s’incrementa l’índex d’incidència
dels mortals un 3,73%, mentre que l’índex
d’incidència dels accidents greus disminueix un
18,82%. Si desglossem aquesta accidentalitat per
sectors, les magnituds presenten característiques
diferents, tot i que hem de dir que els accidents de
treball augmenten en tots els sectors.

A la indústria, l’índex d’incidència d’accidents
greus es redueix un 0,64%, mentre que l’índex
d’incidència dels accidents lleus s’incrementa un
2,09% i els mortals es mantenen.
Pel que fa al sector de l’agricultura, cal ressaltar que l’índex d’incidència dels accidents greus
s’incrementa un 34,36%, i també s’incrementa
en un 7,6% l’índex d’incidència dels accidents
lleus. En el cas dels mortals també es produeix un
augment del 12,88%; l’any 2015 no va produir-se
cap accident mortal i aquest darrer 2016 se n’han
produït 2.
Per una altra banda, el sector serveis presenta un
increment de l’índex d’incidència d’accidents en totes les modalitats excepte en la dels accidents de
treball greus que disminueixen un 29,10%. L’índex
d’incidència dels accidents lleus s’incrementa un
10,12% respecte a l’any 2015, mentre que el dels
mortals s’incrementa un 93,82%; l’any 2015 van
produir-se 4 accidents mortals i aquest darrer
2016 se n’han produït 8.
En el sector de la construcció continua la ma-
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teixa tendència de disminució de l’accidentalitat,
sobretot, pel que fa al descens de l’índex
d’incidència d’accidents greus —que ha disminuït un 17,21%— i els mortals —amb un descens
del 2,15%—, mentre que l’índex d’incidència
d’accidents lleus augmenta un 4,78%.
En relació amb els accidents de treball mortals, a Lleida, podem concloure que 12 treballadors han mort durant la seva jornada laboral i 2
treballadors han mort en accidents in itinere. Els
accidents de treball mortals s’han concentrat més
en els contractes eventuals (8 accidents de treball
mortals) que en els fixos (3 accidents de treball
mortals). Per territoris, aquests es concentren a la
comarca del Segrià (7 accidents de treball mortals), les Garrigues (2), la Noguera (2) i la Segarra
(1). Mentre que si ho analitzem per sectors, el sector serveis acumula 8 accidents de treball mortals;
2, l’agricultura, i 2, la construcció.
Un factor clau per entendre l’augment de xifres
d’accidents laborals és la precarietat, que hi hagi
més accidents té a veure amb les característiques
de l’ocupació que es crea. La intensificació de
la jornada laboral amb plantilles molt ajustades,
l’increment de la contractació temporal acom-

panyada de falta d’experiència o de formació en
prevenció, el deteriorament de les condicions
de treball i de les activitats preventives així com
l’augment de desplaçaments al lloc de treball per
jornades parcials són elements que expliquen
aquest augment de la sinistralitat.
Amb el repunt de l’activitat econòmica, veiem que
també augmenten els accidents laborals, per tant
cal generar més ocupació, però també més segura.
Malalties professionals
Les malalties professionals són l’altre indicador
per mesurar la sinistralitat laboral. A Lleida, la
quantitat de malalties professionals comunicades
durant l’any 2016 ha estat de 227, que suposa un
descens en la comunicació de l’1,73%. Descens
que es produeix també al conjunt de Catalunya,
on la quantitat de malalties professionals comunicades durant l’any 2016 ha estat 3.199 i suposen
un descens en la seva comunicació del 3,52%.
La infradeclaració i l’ocultació de les malalties
professionals al nostre país és un problema greu
que deriva en diverses i greus conseqüències: falta de prevenció, falta de disposició de recursos i
esforços públics, evasió de responsabilitats per la

part empresarial, derivació de costos cap al sistema públic de salut, etc., sense oblidar el greu
perjudici en termes de patiment, dolor, pobresa
social i laboral als treballadors i treballadores que
emmalalteixen.
Tot això, juntament amb la desregulació normativa
i l’erosió de la cobertura dels convenis, la dificultat per exercir els drets de manera efectiva, la por
de perdre la feina i l’augment de les càrregues de
treball per suplir els treballadors i treballadores
acomiadats, ha suposat, a la pràctica, un empitjorament de les condicions de treball i una pèrdua
de drets que acaba afectant la salut de totes i tots.
El 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, recordarem les persones treballadores que van morir o van perdre la salut per
guanyar-se la vida, i ens comprometem a lluitar
durant la resta de l’any per posar fi a la precarietat, a la desigualtat i a les injustes condicions de
treball que es troben al darrere dels accidents i de
les malalties professionals.
Laia Cuadrat
Assessora de Salut Laboral
de CCOO de Lleida

CCOO Educació de Lleida demana un pla per eliminar l'amiant dels centres educatius
El passat mes d’abril, CCOO Educació de Lleida va demanar al Departament d’Ensenyament a Lleida,
que és l’administració a qui correspon, que prengués les iniciatives adequades per retirar l’amiant de
les escoles que tenen aquest material a les seves instal·laciacions. D’aquesta manera es garantirà la
salut de tota la comunitat educativa. El sindicat li demana, al departament, que aprovi un pla amb un
calendari establert i dotat pressupostàriament, tal i com ja ho han fet en altres comunitats autònomes.
CCOO Educació de Lleida continuarà treballant per la retirada i la substitució d’aquests elements que
contenen fibrociment i que suposen un risc per a la salut pública.
La mesura de retirar aquest material dels centres educatius va sorgir de la proposta feta pel grup socialista a la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya que l’aprovà i en marcà un calendari:
el curs 2017-2018. Volem recordar que justament va ser CCOO, concretament al Vallès Occidental,
qui va engegar una campanya de denúncia per la presència de fibrociment als centres educatius de
Catalunya.
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Concentració per denunciar
l’avarícia empresarial

Ens visiten els nois i
noies del Calidoscopi
Aquest mes d’abril el sindicat ha rebut la visita dels nois i noies
del centre obert Calidoscopi de Lleida. Aquestes visites estan conduïdes pels companys i companyes d’Educació, que són els que
tenen contacte directe amb els centres educatius i poden oferir-los
aquesta activitat.

CCOO de Lleida i la UGT es van concentrar, davant de la seu de la
Pimec, el 23 de març al matí, per reclamar que augmenti el poder
adquisitiu dels salaris i que hi hagi un reforçament de la negociació
col·lectiva.
Després de tres anys de creixement econòmic i amb previsions que
indiquen que es mantindrà la tendència i el consegüent increment
dels beneficis empresarials, els problemes creats per les retallades
i les reformes laborals no es corregeixen, sinó que s’agreugen. Hi
ha més precarietat, més desigualtat i més pobresa i el sindicat vol
que s’hi posi fi.

La trobada amb els
joves del Calidoscopi
és una més de les trobades que es fan amb
nois i noies ja sigui als
seus instituts, en el
marc d’una assignatura, o al sindicat, amb
l’objectiu d’explicar-los
què és un sindicat, quines funcions socials fa
i quins drets laborals tenen els treballadors i les treballadores, en
definitiva, atansar-los a la realitat del món laboral i a les relacions
que s’hi estableixen. També s’explica als joves quines són les reclamacions sindicals actuals, com s’organitza CCOO i com el sindicat
els pot ajudar en el seu futur laboral.
La intenció de CCOO Educació és anar oferint aquesta proposta
didàctica a diversos centres educatius de les terres de Lleida.

“HEM SORTIT DE LA CRISI?”
11ª Fira de Formació
Professional i Treball (F&T)
CCOO de les Terres de Lleida va participar novament a la
fira F&T, que va tenir lloc del 20 al 22 d’abril. Des del nostre
estand, compartit per la Fundació Paco Puerto i la Federació
d’Educació, s’informà els visitants de les tasques que es desenvolupen al sindicat relacionades amb l’ocupació.
La fira és un punt de trobada 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 dona prioritat a la formació professional i
suport a la formació continuada.

El passat 30 de març, Lleida
Social, plataforma de la qual
CCOO de Lleida forma part,
va organitzar una xerrada titulada “Hem sortit de la crisi?
Conseqüències de la gran
recessió”, a càrrec d’Arcadi
Oliveres.

www.segre.com
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