Presentació de l’informe: “Un tren per a la
classe treballadora. Proposta de CCOO”
El 21 de setembre, es va presentar als mitjans de
comunicació de Lleida l’informe que ha elaborat
CCOO de Lleida sobre les rodalies ferroviàries.
L’informe es titula: “Un tren per a la classe treballadora. Proposta de CCOO”, i inclou dades sobre
l’evolució de les inversions, l’evolució del personal
del sector, la situació del manteniment dels trens i de
les infraestructures, l’evolució de les incidències i les
propostes de CCOO per millorar el servei ferroviari.
Segons l’informe a l’àrea d’influència de la ciutat
de Lleida hi ha en l’actualitat una xarxa ferroviària
convencional molt àmplia, en la majoria dels casos infrautilitzada i que no cobreix les necessitats
de mobilitat de la població, que es van incrementant progressivament. Dins de les propostes concretes, per a CCOO on s’han de fer les inversions
compromeses per les diferents administracions
i accelerar l’execució del Pla de rodalies de Catalunya, prioritzant-ne les més necessàries en
l’àmbit de Lleida, és en la posada en funcionament del nucli de rodalies de Lleida.
CCOO considera que aquest projecte de creació
del nucli de rodalies de Lleida, si es dugués a ter-

Tardor a
l’ofensiva

El mes de setembre ve marcat per
l’inici del curs escolar i per la tornada a la normalitat, tant familiar com
laboral, de moltes persones. La nostra activitat sindical, després de les vacances d’estiu,
comença sabent que aquest serà un any molt
important per a la lluita pels drets socials i laborals de tots i totes.

me, contribuiria notablement a facilitar les necessitats de mobilitat per ferrocarril de les persones
en l’àrea d’influència de Lleida, tant des del punt
de vista socioeconòmic com ambiental, facilitaria
la vertebració del territori i, com que seria operat per empreses ferroviàries públiques, produiria
la creació d’ocupació pública estable i reforçaria
el paper del sector públic en les empreses ferroviàries i la titularitat pública del transport i la infraestructura ferroviària.
L’informe, el van presentar Cristina Rodríguez,
secretària general de CCOO de Lleida, i Alberto
Puivecino, secretari general del Sector Ferroviari
de CCOO de Lleida.

Diada del Treball Digne
CCCOO de Catalunya celebrarà, la setmana
que ve, la tradicional Diada del Treball Digne: el
dissabte 6 d’octubre, a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada
festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un
lloc de trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada
Mundial pel Treball Digne, que es commemora el
dia 7 d’octubre.
La Diada del Treball Digne disposarà de diferents
espais lúdics, de cuina sobre rodes (food trucks),
de l’animació musical dels Xiula, d’un concert
d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària.
Així mateix, hi assistiran Unai Sordo i Javier Pacheco, secretaris generals de CCOO d’Espanya i
de Catalunya, respectivament.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Des de CCOO exigim a les institucions catalanes i estatals, amb el nou Govern de Pedro
Sánchez, que obrin un espai al diàleg intens
i efectiu per trobar solucions estructurals al
conflicte polític i territorial, que ha bloquejat
les institucions i ha polaritzat la societat catalana.
CCOO, des del primer moment, hem reclamat al nou Govern de la Generalitat que faci
efectiva la gestió de les institucions catalanes,
posant-les al servei de la ciutadania i recuperant la plena activitat política en el desenvolupament de les prioritats que té la societat
catalana, que no són altres que lluitar contra
les desigualtats, la precarietat i la pobresa.
Revertir les polítiques de retallades de drets
socials és indispensable per mantenir la cohesió social. És hora buscar solucions i això
necessita la plena dedicació de tots i totes.
Una tardor intensa en l’àmbit polític i en el
social. I nosaltres, la gent de CCOO, com
sempre hem fet, hi serem al peu del canó.
Serem a la primera línea en la defensa dels
drets laborals i socials del conjunt de la classe
treballadora.

A Lleida, al local del sindicat, tenim els
bons que es podran intercanviar pel dinar,
si hi voleu venir, poseu-vos en contacte
amb nosaltres.

El proper dia 6 d’octubre CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una nova edició
de la tradicional Festa del Treball Digne. Serà
una jornada festiva i reivindicativa, un punt
d’inici i de trobada de la gent de CCOO de
tot Catalunya i que, enguany, coincideix amb
la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es
commemora el dia 7 d’octubre.
#OrgullCCOO!

www.ccoo.cat/lleida
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Quin estiu! Ja
n’hi ha prou!
Aquest any han estat assassinades a Catalunya per violència masclista en l’àmbit de
la parella 5 dones, 3 d’elles durant aquests
últims tres mesos.
Dones assassinades i, com a conseqüència,
infants víctimes o també assassinats o amenaçats només per poder fer mal a les seves
mares. Dones violades o que pateixen abusos
o assetjament sexual només perquè ells segueixen creient que són de la seva propietat, i
no: No és no! Dones acomiadades pel fet de
tenir fills i filles a càrrec o que poden quedarse embarassades. Dones que tenen feines
més precàries i que s’han de sentir dir que
amb aquest contracte de quatre hores encara
els fan un favor, perquè poden cuidar els seus
fills i filles. Dones que han d’escoltar cançons
amb lletres degradants, amagades dins d’una
música amb un ritme enganxós. Dones que
suporten més càrrega familiar i continuen fent
la feina domèstica i de cura de tot l’any sense que molts cops els seus companys acabin
d’adonar-se de res.
Ja n’hi ha prou! Hem de seguir reivindicant
la igualtat entre dones i homes en totes les
esferes de la vida i de la societat. Hem de
seguir reivindicant un treball digne amb un
salari digne per poder viure una vida digna.
Hem de seguir reivindicant respecte i llibertat
d’elecció per a les dones, perquè no som propietat de ningú.
Hem de seguir reivindicant una bona conciliació de la vida personal, laboral i familiar i
que sigui més fàcil poder triar ser mare i viure
la maternitat segons els nostres desitjos i les
necessitats dels nostres fills i les nostres filles. I això només és una petita mostra de tot
allò que podem denunciar i pel qual hem de
seguir mobilitzant-nos.
Companyes i companys, és fonamental
creure’ns-ho, és imprescindible no restar indiferents, i és cabdal assumir que amb la lluita
ho aconseguirem. I malgrat que encara ens
quedi un llarg camí per fer, avancem i assolim
petites victòries!
Ens retrobem en la lluita feminista!

CCOO d’Indústria presenta les mesures que es
prendran contra l’ús dels falsos autònoms al
Grup Vall Companys
El passat dia 24, es va presentar en roda de premsa, a Lleida, un seguit de mesures i accions per
revertir la situació que s’està donant a les empreses del Grup Vall Companys, que es resisteix a
regularitzar la situació dels treballadors i treballadores falsos autònoms, malgrat els requeriments
de la Inspecció de Treball.
La presentació d’aquestes mesures es fa en el
marc de la campanya sindical per erradicar la precarietat i les males praxis laborals al sector carni,
i consistiran a denunciar totes les irregularitats i a
fer una campanya informativa adreçada a tota la
població, no només als treballadors i treballadores
del grup, per explicar la situació laboral que pateixen aquests treballadors.

Per decidir totes aquestes mesures de pressió
que impulsarà el sindicat per posar fi a les falses
cooperatives de treball i als falsos autònoms a Vall
Companys, es van reunir els responsables del
sector carni a Lleida i a Catalunya amb els responsables estatal i de l’Aragó i Castella - La Manxa,
ja que aquest grup lleidatà és un dels principals
grups de la indústria càrnia al conjunt de l’Estat
i té les seves plantes principals a Lleida, l’Aragó i
Castella - La Manxa.

CCOO de Lleida continua la seva lluita contra
les falses cooperatives de la indústria càrnia
CCOO d’Indústria de Lleida continua la seva lluita
contra els falsos autònoms i les falses cooperatives, i per això denúncia la situació laboral d’una
treballadora de la falsa cooperativa Servicarne
que treballava a l’escorxador Avidel, antiga Milsa,
del Grup Vall Companys.
Aquesta treballadora estava de baixa per maternitat, quan la baixa es va acabar, la treballadora
va demanar el reingrés a la seva feina a Avidel,
aquesta empresa li respon per escrit que no li
constava al seu cens com a treballadora, i la falsa cooperativa Servicarne li respon que no té feina per
a ella.
La treballadora va acudir a CCOO de Lleida per exposar aquest greuge i demanar ajuda. En aquests
moments el Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat està estudiant quins són els passos que s’han de seguir
a partir d’ara, cal tenir en compte que a la vida laboral d’aquesta treballadora hi consta que ha estat
treballant per aquestes dues empreses: Avidel i la falsa cooperativa Servicarne.
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Temporers de la
fruita, continua la
precarietat
La campanya de la fruita d’enguany a les
terres de Lleida va començar arrossegant els problemes d’altres campanyes:
els allotjaments i les contractacions.

La sanitat pública a Lleida:
ara toca la recuperació de les
condicions dels professionals
CCOO ha reclamat i reclama que es garanteixi una sanitat pública i de qualitat al 100%, cal esmenar les polítiques sanitàries que s’han dut a terme els darrers anys a Catalunya: externalització de
serveis rendibles, que s’han donat a entitats amb ànim de lucre; allunyament de formes societàries
que permeten beneficis individuals per damunt dels col·lectius; aliances estratègiques —mantenint
estructures duplicades— amb l’objectiu d’unificar serveis de diferents proveïdors públics, etc. La
nostra opció sempre ha estat la més barata i senzilla: unificació a l’Institut Català de la Salut.
Eldiario.es publicava aquest estiu un informe oficial que certificava que no hi ha proves de l’eficàcia
de la privatització sanitària a Madrid i la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha esmenat en multitud d’ocasions els comptes de consorcis sanitaris i empreses públiques.
Cal deixar de fer plans de xoc i dotar la sanitat dels diners estructurals que fan falta per mantenir
l’adequada assistència a la població: reobertura de quiròfans, reducció de llistes d’espera, etc.
Totes les decisions polítiques descrites i efectuades en aquest període de crisi, cal dir, perquè és
de justícia fer-ho, que el ciutadà gairebé no les ha notat gràcies als professionals sanitaris que s’hi
han deixat la pell amb la seva implicació per mantenir una òptima qualitat assistencial. Així tenim
dos cares de la mateixa moneda que han estat menystingudes i castigades tant socialment com
econòmicament: la ciutadana i la dels professionals sanitaris. Tanmateix, ara ha arribat el moment
de recuperar els drets dels treballadors i treballadores del sector sanitari, després de 10 anys de
retallades que han afectat greument les condicions de treball, i la dotació pressupostària necessària
per donar una bona qualitat assistencial.
Cal recuperar la idoneïtat de les càrregues assistencials, una oferta pública d’ocupació proporcional als llocs de treball que tenim vacants per crear ocupació estable; cal reconèixer la vàlua dels
professionals sanitaris amb una bona carrera professional i la possibilitat d’una formació de qualitat.
És imprescindible, doncs, començar a respectar els professionals de la sanitat, acordant a la mesa
general que s’apliquin a Catalunya tots els avanços de la negociació col·lectiva.
Ara és l’hora que les treballadores i treballadors de la sanitat recuperin les condicions laborals
arrabassades durant 10 anys!

Pel que fa als allotjaments dels temporers, des de l’any 2013 les competències
sobre les ajudes per a la rehabilitació
dels allotjaments són de la Generalitat i
des de fa 10 anys no es rep cap tipus de
subvenció.
Quant a les contractacions, enguany van
augmentar les contractacions en origen
gairebé un 50%. CCOO creu que primer
s’hauria d’esgotar la possibilitat de contractar treballadors i treballadores aturats
de les llistes del SOC. Durant el desenvolupament de la campanya, però, les pedregades i les inclemències meteorològiques han fet que hi hagués menys fruita
per collir i en conseqüència menys feina i
menys contractacions de mà d’obra.
CCOO de Lleida ha vetllat perquè no es
produís cap frau en la contractació per
part de les ETT i hem de dir que, a diferència de la campanya de l’any passat,
no hi ha hagut tantes irregularitats.
El sindicat va demanar, a començament
d’estiu, a la Inspecció de Treball, celeritat
i contundència en les denúncies interposades. I cal dir que no hi ha hagut tantes
denúncies a la Inspecció en referència
amb els allotjaments.
CCOO de Lleida creu, no obstant això,
que no es pot abaixar la guàrdia en tots
aquests aspectes, i desitja que en la propera campanya continuï la progressió
positiva de les condicions laborals dels
temporeres i que hi hagi més allotjaments adequats a totes les explotacions
agràries.

4
Núm. 142- 3a etapa
dijous, 27 de setembre de 2018

Escola d’Estiu de CCOO
de Lleida a Morillo de Tou
Els passats 19, 20 i 21 de setembre, delegats i delegades i
dirigents de CCOO de Lleida van
assistir a l’escola d’Estiu del Sindicat que va tenir lloc, com és tradicional, a Morillo de Tou, a Osca.

L’11 de Setembre, els
sindicats demanen que
es reprengui l’activitat
política democràtica
plena en tots els àmbits

Amb el títol: “Habilitats de lideratge sindical i treball en equip”, enguany l’objectiu de l’escola ha estat analitzar i reflexionar sobre el treball col·lectiu i
les habilitats per liderar responsabilitats i equips per, amb esperit crític i voluntat de
trobar millores en el funcionament del sindicat, desenvolupar les habilitats de lideratge i dotar-se d’eines per planificar millor l’activitat sindical.
S’ha treballat en el desenvolupament de les competències de lideratge de les persones que assumeixen responsabilitats en àmbits d’àrees territorials o matèries
específiques (afiliació, prevenció de riscos, formació, etc.) i/o direcció de la secció
sindical i que s’interrelacionen amb un equip de persones per realitzar i aconseguir
objectius sindicals comuns, mitjançant resultats, i afavorir la delegació i l’assumpció
de responsabilitats.
El curs, l’ha impartit Santi Barreras, consultor estratègic en recursos humans, i les
persones que hi han assistit han valorat positivament tot allò après i esperen poderho posar en pràctica en el seu dia a dia sindical. Durant el curs també s’ha fet una
visita guiada la vila d’Aínsa, declarada Conjunt Historicoartístic, per gaudir de la
bellesa d’un entorn medieval.
La responsable de Formació Sindical a Lleida, Ramona Criado, i la secretària general, Cristina Rodríguez, han donat les gràcies als participants per l’esforç i la dedicació, i esperen que l’aplicació pràctica i real dels continguts sigui tan útil com ho ha
estat el curs.

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

CCOO de Lleida i la UGT, un cop més, en la Diada Nacional
de Catalunya, han manifestat la seva ferma convicció que
els ponts d’entesa que proposen enfortiran la societat catalana si construeixen un marc de drets socials i nacionals
per seguir avançant cap a una societat més justa, més igualitària i més solidària.
CCOO de Lleida i la UGT seguiran treballant per fer efectius
els acords de negociació col·lectiva d’augment salarial, per
reforçar les polítiques actives d’ocupació, per millorar les
oportunitats de formació dels treballadors i les treballadores,
per posar fi a tota mena de discriminacions, fent especial
atenció a les de gènere i lluitant contra la violència masclista.
I amb aquestes reivindicacions van acudir a l’ofrena floral el
passat 11 de Setembre, a la Seu Vella de Lleida.
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Lleida és l’única província de l’Estat on creix
l’atur interanual
La manca de feina continua afectant més les dones que els homes, cosa que evidencia un mercat de
treball desigual i excloent, i en el qual la cobertura social no respon a les necessitats de les persones
treballadores.
A les terres de Lleida, el mes d’agost s’ha registrat
un augment de 520 persones a l’atur, és a dir un
2,9% més respecte del mes anterior. Així doncs,
hi ha un total de 18.467 persones a l’atur a les
nostres comarques. Lleida és l’única província de
l’Estat espanyol amb un augment interanual de
l’atur, i on, en comparació al mes d’agost de l’any
passat, hi ha un augment de 123 persones a l’atur,
és a dir un 0,67% més.
A tot Catalunya, el mes d’agost del 2018 deixa
una xifra de 380.718 persones registrades com a
aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), el que significa una reducció
interanual del 4,2% (16.667 aturats i aturades registrats menys que ara fa un any). A Espanya són
3.182.068 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 5,9%.
Es redueix l’atur respecte del 2017 en un 4,2%
però, tot i la disminució, Catalunya continua amb
més de 380.000 persones que cerquen feina sense èxit. Cal no oblidar que la manca de confiança
en el mercat de treball fa que moltes persones deixin de buscar feina de manera activa i passin a la
inactivitat per desànim.
Atur per sectors d’activitat
A les terres de Lleida, el sector de serveis incrementa considerablement l’atur amb 425 persones
més a l’atur, el segueix el sector de la indústria,
amb 55, el de la construcció, amb 39, i el de
l’agricultura, amb 32 persones aturades més.
Pel que fa als resultats provincials respecte d’ara
fa un any, destaca l’increment de l’atur a la demarcació de Lleida (0,7% més) i la reducció de l’atur a
Barcelona (4,6% menys), a Girona (4,2% menys) i
a Tarragona (3,5% menys).

Respecte del 2017, a Catalunya, s’ha reduït el
nombre de persones aturades en tots els sectors.
Si analitzem l’atur per sexes, les dones representen el 56,96%, és a dir, 10.519 persones del
total de les 18.467 són dones aturades a les terres de Lleida. La lenta recuperació del mercat
de treball es dona amb evidents desigualtats
d’accés a la feina entre homes i dones, ja que
són elles les que redueixen l’atur a un ritme molt
inferior al dels homes.
Pel que fa a la contractació, del total de nous
contractes registrats a les terres de Lleida el
mes d’agost és de 19.288, dels quals el 93,26%
són de caràcter temporal. Continua l’abús de la
contractació temporal, que evidencia un mercat
de treball inestable i amb una alta rotació laboral.

CCOO alerta que l’augment
de l’atur demostra que la
recuperació del mercat de
treball perd empenta i que
el 88% dels nous contractes
són precaris

Davant d’aquest escenari, CCOO de Lleida:
- Considera que calen més recursos per fer polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a les persones aturades de llarga durada i fer front al preocupant atur femení.
- Defensa un nou model productiu basat en l’ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en
sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.
- Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que
pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions
feminitzades.
- Es reafirma en l’exigència al nou Govern de la necessitat de derogar la reforma laboral per
garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat
laboral, a través del diàleg social.
- Exigeix que totes les hores extraordinàries que realitzen les persones treballadores es remunerin o es compensin en temps. Malauradament les dones són les que treballen més hores
extraordinàries no remunerades.

