CCOO de Lleida es concentra davant de
Clarel per denunciar unes condicions
de treball molt precàries

Treballadores i treballadors de Clarel es van
concentrar, convocats per CCOO, a Lleida, a tot
Catalunya i a l’Estat, per denunciar les pèssimes
condicions de treball, el passat dia 17.
La concentració a Lleida va tenir lloc davant de la
botiga Clarel del carrer de Pi i Margall, en acabar
la concentració, les treballadores i treballadors
van anar a l’oficina de la Inspecció de Treball per
denunciar les càrregues de treball excessives i
l’incompliment dels horaris.

Sota el lema “Clarel ens ofega, volem un treball
digne”, CCOO a Clarel està realitzant, des del
juliol, una campanya informativa i d’acció amb
concentracions, mentre la direcció de l’empresa
no canviï la seva pràctica laboral. Clarel retalla hores de treball de manera temerària, no
cobreix les necessitats de servei, i fa perillar
l’adequat funcionament dels punts de venda,
amb botigues que queden cobertes per una
sola persona, per exemple. CCOO exigeix a
l’empresa que per solucionar aquesta situació
posi més personal i destini més hores per evitar
l’alta pressió i les càrregues de treball inadequades que estan costant la salut a les seves
treballadores i treballadors.
Per CCOO és imprescindible millorar les condicions de treball del conjunt de la plantilla, ja que
estan en situació precària: la gran majoria percep un salari entorn dels 400 euros mensuals
a causa de la massiva contractació a temps
parcial.

Cal garantir les pensions i el seu poder adquisitiu
El 9 d’octubre pensionistes i jubilats de CCOO de
Lleida van participar a Madrid a la gran manifestació
per reclamar pensions dignes. Aquesta manifestació
era la culminació de 10 dies de marxes, del 30 de
setembre al 9 d’octubre, que s’han fet des de diferents llocs d’Espanya, amb el lema “En marxa per les
pensions dignes”.
En representació de Lleida, hi van assistir pensionistes, prejubilats, companyes de Sanitat i el coordinador de l’Àrea de Serveis Públics del sindicat.
Segons CCOO la gent gran ha de tenir assegurada la
pensió per complir d’aquesta manera el pacte intergeneracional que sustenta el nostre sistema de pensions. També és necessari i urgent crear ocupació
de millor qualitat, que produeixi majors cotitzacions.
I a més, aplicar les múltiples mesures proposades
per CCOO i UGT, que han estat acceptades per una
bona part dels grups polítics, que permetrien millorar substancialment els ingressos procedents de les

cotitzacions empresarials i de les persones que
estan treballant.
El Govern de l’Estat ha de saber que si fa polítiques i campanyes en contra de les pensions tindrà
al davant CCOO. Pel sindicat, cal cohesió social i
la participació activa dels treballadors i treballadores en la definició, el reforç i la garantia del sistema
de pensions.
Les pensions no són un problema, són una necessitat!
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Les
mentides de
l’absentisme
laboral

L’Organització Internacional del Treball defineix
absentisme laboral com “la no-assistència a la
feina per part d’un treballador que es pensava
que hi assistiria”. Aquesta definició àmpliament
acceptada no l’assumeix d’ igual manera tothom.
L’empresariat considera absentisme qualsevol absència d’un treballador o treballadora,
l’absència segons la seva visió inclou: baixes
comunes, permisos retribuïts, vacances, mort de
parents, trasllats de domicili, matrimoni, baixa de
maternitat, crèdit sindical… És a dir, drets dels
treballadors i les treballadores reconeguts per
l’Estatut dels treballadors i els convenis col·lectius.
Les últimes reformes laborals i el poder que s’ha
atorgat a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, que s’encarreguen d’aplicar restriccions i regulacions que penalitzen els treballadors
i treballadores, tenen un objectiu molt clar: afavorir els beneficis dels empresaris i empresàries i
derivar costos al sistema públic de salut.
Les mútues, sovint, en les seves revisions mèdiques proposen de forma indiscriminada altes
mèdiques a treballadors i treballadores que encara no estan en condicions d’anar a treballar,
això a més accentua el malestar general amb els
metges que treballen al sistema públic de salut,
ja que sovint se senten qüestionats per la seva
tasca professional. Però les mútues a qui donen
la major part de la culpa és als treballadors i treballadores als quals acusen de frau en les baixes
laborals.
CCOO no accepta de cap manera que es consideri els treballadors i les treballadores com a
sospitosos de frau amb les baixes mèdiques i
proposa mesures concretes per defensar la salut
dels treballadors i reduir l’absentisme real:
- Derogar les reformes laborals.
- Combatre el frau de l’empresariat i les mútues.
- Reduir la contracció temporal i impulsar la indefinida.
- Que les avaluacions mèdiques deixin de protegir els interessos dels empresaris i preservin
més la salut dels treballadors i treballadores.

www.ccoo.cat/lleida
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Feina i treball,
feina o treball
Feina vol dir “ocupació en què algú es guanya
la vida, en què algú s’ocupa”.
La meva feina és de modista.
Ha trobat feina d’escombriaire.
No tinc feina: estic en vaga.
Cada matí vaig a la feina a les 8.
Tinc una feina molt cansada.
La meva feina no està gaire ben pagada.
Si avancem feina, podrem plegar més aviat.
Les feines del camp són dures a l’estiu i a
l’hivern també.
Cavar la terra no és la teva feina.
Feina feta no té destorb.
No té el mateix significat que treball que és
“l’esforç contingut” o bé “l’obra produïda amb
aquest esforç”.
Aquesta escultura li ha exigit un gran treball físic.
La meva feina demana un treball
intel·lectual molt fort.
Ha fet un treball molt ben elaborat.
El fruit del treball pot ser el salari.
Posar-se al treball.
Ja va bé de descansar una estona després
de quatre hores de treball.
Els treballs de defensa han estat destruïts
pels enemics.
Exposició dels treballs de l’alumnat de 3r
d’ESO.
Hi ha casos d’ambigüitat que caldria resoldre
de la manera següent:
- Quan fem referència (explícita o implícita) a
la durada de l’activitat: feina. En aquests casos feina equival a dedicació.
Hi he tingut moltes hores de feina.
Aquest treball m’ha portat molta feina.
Veig que encara hi tens feina.
- Quan parlem de l’activitat des del punt de
vista econòmic, laboral o administratiu: treball.
El Departament de Treball els ha fet posar
d’acord.
És una empresa de treball temporal.
De sempre hi ha hagut lluites entre el treball i el capital.

Defensem els docents i les docents catalanes,
defensem el sistema educatiu català!
Davant de les acusacions d’adoctrinament d’alumnes per part dels docents de l’escola catalana, la Federació d’Educació de CCOO de les Terres de Lleida vol manifestar el seu rebuig a aquestes acusacions
que no tenen cap fonament, i són falses i gratuïtes.
Els centres educatius catalans han estat, d’un temps ençà, un dels principals actors per intentar construir
una societat més justa, crítica i respectuosa. I aquests tres aspectes són incompatibles amb el suposat
adoctrinament de què, des d’un punt de vista políticament esbiaixat i tendenciós, se’ls acusa. Acusen
sense cap tipus de prova i amb la impunitat que proporciona estar del costat dels forts. Fins i tot, si hi ha
alguna prova, aquesta és contrària a allò del que precisament s’acusa.
Dir que s’educa en l’odi a Espanya és voler fer mal als milers de docents que cada dia inicien la seva feina
conscients de la seva responsabilitat. I fa mal perquè s’educa en el respecte a aquell que és diferent o a
aquell que no pensa com nosaltres, en la solució de conflictes amb diàleg, en la reflexió sobre els seus
actes i en l’estimació cap al seu patrimoni. La cultura i la llengua, en són part i els docents parlen de la
importància de conèixer diferents llengües com a eina de relació, de respecte a la cultura i de formació i
preparació de cara al futur professional i personal. Com es pot dir que a les escoles catalanes no es pot
parlar en castellà, que no s’ensenya aquesta llengua?
Els valors de pluralitat, diversitat i convivència seran els vertebradors d’una societat oberta com la nostra,
i els professionals de l’educació ho fan cada dia, malgrat les grans retallades que han fet els governs
central i català.
CCOO manifesta la ferma oposició a qualsevol intent d’intromissió política en el sistema educatiu català.
I fa una crida a la comunitat educativa a fer front a aquests atacs i a defensar el model d’escola catalana
oberta i plural.

Dones de Lleida, a l’Escola de Dones de CCOO de Catalunya
El dia 19 d’octubre, a Sta. Coloma de Gramenet,
es va celebrar la XII Escola de Dones de CCOO
de Catalunya, hi vam participar un grup de 8 dones de CCOO de les Terres de Lleida.
Les participants van trobar el programa d’allò
més interessant. Durant el matí es va tractar
sobre economia feminista, la precarietat, les
desigualtats i la pobresa femenina. Les visions
i les mirades de dones que es va aportar posaven el treball reproductiu i la vida en el centre
de l’economia com a una cosa transgressora i
transformadora.
A la tarda, la taula rodona que duia per títol “Les
dones, més que un cos”, ens va fer reflexionar
sobre les violències que s’exerceixen a les dones mitjançant la publicitat i el menysteniment en
els mitjans de comunicació i sobre allò que és

acceptable o no per a la llibertat de les dones i el
seu valor com a éssers humans amb drets.
Finalment, la clausura es va fer d’una manera divertida i teatral, i a més vam comptar amb unes
paraules del secretari general de CCOO de Catalunya.
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Anàlisi de la situació a les universitats catalanes

Aixequem el vol o ens continuem arrossegant per terra?
Si fem cas de les manifestacions dels responsables polítics de les diferents administracions i
governs hem de donar per superada la crisi que
va començar al 2007. Fins i tot hi ha qui parla de
l’increment de la despesa pública o dels pressupostos més socials de la història.
A les nostres universitats la realitat, però, és ben
diferent. Les retallades dels pressupostos de les universitats públiques, que van arribar a tocar el moll de
l’os el 2012, 2013 i 2014, estan molt lluny d’haver-se
revertit i continuem en una acumulació de mancances que deixaran ferides difícils de superar.
La manca de sensibilitat i el menyspreu són absoluts cap al personal d’administració i serveis
(PAS) de les universitats públiques, als quals el
Govern central ha deixat exclosos de l’important
acord per millorar l’ocupació que ha estat incorporat als PGE (pressupostos generals de l’Estat).
Durant molts anys no s’ha autoritzat la reposició
d’efectius del PAS i la darrera reposició és totalment insuficient. En el cas del personal docent i investigador (PDI) també ha patit importants restriccions al llarg d’aquests anys i, en ambdós casos,
es fan imprescindibles les ofertes públiques excepcionals per reduir la temporalitat. Els percentatges de temporalitat en llocs de treball estructurals del PAS superen el 20%, i no és justificable
que aquestes places ja pressupostades i que, per
tant, no incrementen de cap manera la despesa,
es vegin afectades per aquesta injustícia.
CCOO denunciem també que dins el sector públic, on la Generalitat juntament a altres adminis-

tracions públiques locals com ajuntaments, tenen
les màximes responsabilitats en la gestió de les
condicions laborals, s’està duent a terme una política de precarització de personal, acomiadaments
indiscriminats i incompliments d’obligacions
d’impagaments salarials.
Tampoc no podem deixar passar per alt com continuen les dificultats per garantir l’accés del jovent
a la universitat, sigui quina sigui la seva situació
econòmica. L’entestament del Govern de la Generalitat a incomplir els acords del Parlament per
rebaixar en un 30% els preus dels graus, perpetua
una situació de discriminació per a la gent treballadora que tots sabem que no es compensa realment amb l’increment de beques.
El rector de la Universitat de Barcelona, Joan
Elias, va alertar sobre el perill d’extinció del sistema d’universitats públiques catalanes. Se centrava
en 3 aspectes clau: professorat, infraestructures
i finançament. Denunciava també la precarització
de la plantilla i un procés alarmant d’envelliment.

I ja fa temps, al 2013, es denunciaven les condicions laborals del professorat associat, l’expulsió
de professors joves que garantirien competitivitat i eficàcia docent i investigadora o el temor a
l’externalització dels càrrecs de gestió i direcció
o de la reducció de departaments i facultats. Avui
aquesta situació no ha millorat de cap manera.
Estem en un moment decisiu, des de molts punts
de vista, per al nostre país i per al seu sistema universitari. Entenem que la convocatòria del Pacte
nacional d’universitats correspon a aquesta convicció compartida per tots els sectors afectats i pel
conjunt de la societat. CCOO, com a organització
membre d’aquest pacte i com a primer sindicat a
les universitats, tan públiques com privades i al
conjunt del país, fa una crida a posar fil a l’agulla
i a concretar les mesures necessàries per tenir la
universitat que la nostra ciutadania es mereix.
Pere Sánchez
CCOO d’Educació de Lleida

CCOO de Lleida va convocar la seva afiliació a manifestar-se per denunciar
la violència de les forces de seguretat
CCOO de Lleida va convocar la seva afiliació a participar a les diverses manifestacions que
han tingut lloc a Lleida els primers dies d’octubre per manifestar la postura del sindicat en
contra de la violència exercida per les forces de seguretat de l’Estat durant el referèndum de
l’1 d’octubre.
Les manifestacions van ser convocades per la Taula per la democràcia, de la qual CCOO forma part, una va tenir lloc a la plaça de la Paeria, i la crida s’amplià a concentrar-se davant de
tots els centres de treball; i l’altra va recórrer els carrers de Lleida, des de la plaça de Ricard
Viñes fins a la Subdelegació del Govern central i culminà el dia de l’aturada de país.
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El treball digne, motiu de debat
El passat dia 6 d’octubre, CCOO de les Terres de
Lleida va ser convidada a participar en una xerrada
que duia per títol “Garantir els drets dels treballadors
i treballadores” i estava organitzada per diversos
moviments cristians agrupats a la Pastoral Obrera
de Lleida (POLL) i per Càritas. La xerrada s’incloïa
en els actes de la Jornada pel Treball Digne que
aquestes entitats van desenvolupar a Lleida sota la campanya “Església pel treball decent”.
En l’acte, el Toni Moya, secretari de Polítiques Socials del sindicat, va explicar la realitat actual
del mercat de treball, i va compartir l’exposició sobre el paper dels sindicats en la defensa dels
drets laborals amb el representant de la UGT.

CCOO de Lleida organitza un taller
d’escriptura persuasiva

El Servei Lingüístic de CCOO va organitzar el 18 d’octubre, a Lleida, el Taller de comunicació
persuasiva: com redactar missatges que generin resposta, que té com a objectius donar als
participants les claus per redactar missatges eficaços que generin resposta i dotar-los de tècniques de persuasió perquè les comunicacions aconsegueixin els seus propòsits.
La sessió, va ser impartida per Tona Codina, especialista en comunicació comercial, i tingué
una durada de 4 hores. La primera part va ser teoricoexpositiva i la segona, pràctica, amb la
redacció d’un text final individual, la posada en comú i la valoració global. Les persones que
hi van assistir, delegades i delegats de CCOO de Lleida, van participar activament al taller ja
sigui a través de les dinàmiques de grup que s’hi van establir o bé preguntant i exposant els
seus dubtes i les seves experiències comunicatives.

14è Cicle de Cinema i
Drets Humans
Durant el mes de novembre tindrà lloc el 14è Cicle de
Cinema i Drets Humans, organitzat per la Universitat
de Lleida i del qual CCOO de Lleida és col·laborador
juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Amnistia Internacional i
l’Ateneu Popular de Ponent.
En aquesta edició del cicle es parlarà del dret a l’asil,
a la manifestació, a la protesta, a l’educació i a migrar;
de la lluita contra la pena de mort i a favor de la justícia, la vida i la llibertat, de la igualtat de gènere, de la
protecció de menors i de la infància, i de convivència i
tolerància. Les projeccions van acompanyades de conferències de persones relacionades amb les pel·lícules
i enteses en el tema de què tracten.
Les sessions es faran del 14 al 30 de novembre del
2017, a la sala de juntes del 2n pis del Rectorat de
la UdL.
PROGRAMACIÓ
Dimarts, 14 de novembre, de 18 a 20 h: Un món que
no és el nostre (Alam laysa lana).
Dijous, 16 de novembre, de 18 a 20 h: The Ressurrection Club: un al·legat a la vida.
Dimarts, 21 de novembre, de 18 a 20 h: El remolino.
Dijous, 23 de novembre, de 18 a 20 h: Veus encerclades.
Dimarts, 28 de novembre, de 18 a 20 h: Frontera sur.
Dijous, 30 de novembre, de 18 a 20 h: Balta Txuria,
Balta Berdea.
EXPOSICIONS
Del 2 al 26 de novembre:
“Nòmades: migracions forçades”, al vestíbul de la
planta 1 de l’edifici del Centre de Cultures Transfronterer de la UdL.

www.segre.com
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Del 28 de novembre al 20 de gener:
“Els murs d’Europa”, al vestíbul de la planta 1 de
l’edifici del Centre de Cultures Transfronterer de la UdL.

