Suport i demandes dels agents rurals durant
el judici pels assassinats d’Aspa

El 21 de gener, data de l’aniversari de l’assassinat
de dos agents rurals a mans d’un caçador i de
l’inici del judici per aquests fets, membres de
l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO es van concentrar a les portes de l’Audiència de Lleida per
reclamar que es faci justícia i demanar que uns
fets com aquests no es tornin a repetir mai més.
Els agents rurals van aprofitar aquesta concentració per exigir, al Govern de la Generalitat, més seguretat en la seva feina, ja que dos anys després

de l’assassinat dels dos companys, la sensació
que tenen els agents és que poques coses han
canviat i que la manca de mitjans, tant humans
com materials, i de formació és evident. Els canvis
i les millores que esperaven o no han arribat o van
a un ritme massa lent.
La concentració va servir també de suport i escalf
per a les famílies dels dos agents assassinats que
durant els dies del judici hauran de reviure moments molt dolorosos.

Signat a Autobusos de Lleida un conveni amb
millores importants
El passat dia 10 de desembre el Comitè d’Empresa
d’Autobusos de Lleida, en el qual CCOO té majoria
absoluta, va signar el nou conveni col·lectiu que tindrà vigència fins a l’any 2022.
Les millores més remarcables salarialment són
l’increment del salari que és de l’IPC més 0,25%
per a l’any 2018 i l’IPC més el 0,50% per a la resta d’anys; i un plus addicional de 50 euros per a
les persones que treballin els dies de Nadal i Cap
d’Any, que el rebran a més dels plusos i les primes
que ja es cobren per treballar en dia festiu.
Pel que fa a les condicions de treball, una reivindicació que s’ha aconseguit i que es reclamava a
anteriors convenis és la de passar de 43 festius
setmanals a l’any a 44. Altres millores que s’han
aconseguit, i que la secció sindical valora molt
positivament, són el repòs domiciliari de fins a 48

hores per motius de salut, dos cops a l’any i que
no computen com a incapacitat temporal (IT), i que
els permisos retribuïts de naixement, malaltia greu
i mort, comencin a comptar a partir del dia següent
del fet causant.
Per últim, un dels punts que va desencallar la negociació va ser aconseguir que dotze euros d’un
plus mensual que no cotitzaven, passessin al salari
base progressivament els anys 2020 i 2021.

Núm. 145 - 3a etapa
dimecres, 30 de gener de 2019

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Incerteses i
certeses del
2019

Ja som al 2019 i tenim un any per
endavant ple d’incerteses. Incerteses
polítiques tant a Catalunya, com a
Espanya i també a Europa. La irrupció de VOX
al parlament d’Andalusia amb tota probabilitat
farà canviar els equilibris de les polítiques. Així
com en altres països, a Suècia per exemple,
cap formació vol pactar amb la ultradreta i pacten per no fer-ho, aquí a Espanya hi ha partits
que hi pacten i amb tota normalitat. Veurem…
Comença el 2019 amb una disminució de les
persones que es troben a l’atur. A Lleida 351
persones han trobat feina durant el mes de
desembre. Per tant és una bona noticia, però
si s’analitza quin tipus de feina, es veu com la
temporalitat i la precarietat continuen sent les
variables que marquen el mercat laboral del
nostre territori.
La precarietat laboral i la desigualtat social
continuen sent la nostra principal preocupació.
Després de les converses amb el Govern i els
acords a què s’ha arribat, CCOO ha anunciat
per als propers mesos mobilitzacions per exigir
al Govern i a les patronals que es compleixi el
que s’acorda. S’han de concretar mesures per
recuperar drets i salaris i mesures per fer efectiva la igualtat entre homes i dones.
Les mobilitzacions començaran, primer es
faran assemblees als centres de treball, i després es continuarà amb una gran acte sindical
unitari, el 8 de febrer a Madrid. El 8 de març
serà una altra jornada de lluita per la igualtat
entre homes i dones amb la convocatòria de
dues hores de vaga, ampliables a 24 hores en
alguns sectors. La lluita per la igualtat entre homes i dones s’ha de fer des de tots els racons
de la societat. Posar fi a la societat masclista
no és fàcil, no serà fàcil. És importantíssim educar des de la coeducació, allunyant els infants
dels estereotips de gènere i, sobretot, trencant
d’una vegada el model tradicional del masclisme, perquè viure lliures és el que ens dignifica
com a persones.
“No estic acceptant les coses que no puc
canviar, estic canviant les coses que no puc
acceptar”, Àngela Davis

www.ccoo.cat/lleida
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Molt bona acollida del Pla de Rodalies de
Ni un pas enrere. Lleida, elaborat pel sindicat
Durant l’últim trimestre del 2018 hem mantingut reuCap al 8-M
nions i hem presentat la proposta concreta de creació
Arran de les eleccions autonòmiques a Andalusia, durant les darreres setmanes, el debat
polític que ha generat la ultradreta i la dreta
espanyola ha esdevingut misogin i mentider,
i a més, en particular, ha atacat els drets fonamentals de les dones i també ha envestit
contra la llei integral de mesures contra la violència de gènere. Per tot això, el passat 15 de
gener vam sortir al carrer en moltes ciutats,
també a Lleida, i vam cridar molt fort: “ni un
pas enrere!”.
Hem de combatre aquesta involució a la qual
certes forces polítiques volen sotmetre les dones en aquest país i hem de seguir avançant
en la igualtat entre homes i dones, també, en
el món laboral.
Aquestes últimes protestes ens encaminen
ja cap al proper 8-M, Dia Internacional de les
Dones, que tornarà a estar marcat, com l’any
passat, per la convocatòria d’una vaga feminista i per les mobilitzacions al carrer.
L’estratègia de la vaga feminista es basa en
la necessitat de transmetre un missatge específic d’acció en l’esfera econòmica, posant
el focus en les feines que fem les dones, i per
això també es planteja com a vaga de consum, de cures i estudiantil. Per a aquest 8-M el
moviment feminista torna a formular una vaga
general de 24 hores.
Fa pocs dies, CCOO i UGT com a sindicats
majoritaris en l’àmbit estatal hem anunciat, als
mitjans de comunicació a través dels secretaris generals, que per fer visible la dimensió laboral de la jornada de lluita feminista, es convocarà una vaga general parcial de dos hores
per torn de treball; però amb la possibilitat de
fer altres mobilitzacions, com per exemple
vaga de 24 hores en sectors concrets en què
per les seves particularitats i reivindicacions
així es decideixi. Tot i l’anunci fet, encara cal
decidir els aspectes més concrets. Ara bé, el
que sí que està clar és que cal reclamar al Govern de l’Estat mesures concretes per posar
fi a la bretxa de gènere al mercat de treball.
Més enllà de les diferències entre els sindicats majoritaris i el moviment feminista i les
tensions que aquestes generen, cal teixir
aliances i cercar els punts de trobada perquè
la lluita esdevingui veritablement transformadora, i per això cal que el conjunt de treballadores i treballadors secundem la jornada de
vaga i participem en les manifestacions que
es convoquin de manera unitària.

de les Rodalies de Lleida a totes les institucions i organismes públics que tenen competència en aquesta
matèria, i als principals ajuntaments inclosos en el
projecte: secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, subdelegat del Govern central
a Lleida, presidenta de la Diputació de Lleida, a la
Diputació d’Osca i als alcaldes de Lleida, Balaguer,
Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega, Cervera, Juneda, les
Borges Blanques, Montblanc i Montsó.
A les reunions mantingudes, els representants
de CCOO de Lleida hem destacat que Lleida és
l’única capital de Catalunya que no té nucli de
rodalies, i que disposa d’una xarxa ferroviària
convencional molt àmplia, que està infrautilitzada i que no cobreix les necessitats de mobilitat
de la població. Així mateix, els hem presentat un
pla de rodalies per a Lleida molt concret, que no
requereix de grans inversions, és molt auster, i
que inclou el nombre de circulacions per línia i les
simulacions d’horaris i enllaços de cadascuna de
les línies entre si i amb els trens d’alta velocitat.
La resposta, en general, ha estat molt positiva.
Tots són conscients de les importants mancances
que té el servei ferroviari en l’àrea d’influència de
Lleida i han valorat molt positivament el que hàgim
fet aquest treball des del sindicat. En molts dels
casos la resposta ha estat “On hem de signar?”.
L’equip de Govern de l’Ajuntament de Lleida ha

manifestat tot el seu suport, també a través de la
premsa, a la proposta de rodalies feta per CCOO.
Com a conseqüència de les reunions mantingudes, hem presentat una moció per a la creació de
les Rodalies de Lleida al Ple de l’Ajuntament de
Lleida d’aquest mes de gener, moció que ha estat
aprovada i, possiblement, mantindrem una reunió
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
Des de CCOO de Lleida continuarem treballant
perquè aquest projecte de creació de les Rodalies de Lleida es dugui a terme i contribueixi notablement, en primer lloc, a facilitar les necessitats de mobilitat amb ferrocarril de les persones
en l’àrea d’influència de Lleida, tant des del punt
de vista socioeconòmic com ambiental; segonament, faciliti la vertebració del territori, i finalment,
com que és operat per empreses ferroviàries
públiques, creï ocupació pública estable. Si tot
això s’aconsegueix podrem deixar de sentir-nos
discriminats de la resta de capitals de Catalunya
pel que fa al tren de la classe treballadora, representat per les Rodalies.

Formació de llengua catalana a
CCOO de Lleida
Tot just aquest mes, a CCOO de Lleida, s’han iniciat tres cursos de català organitzats per Fundació Paco Puerto i el Servei Lingüístic del sindicat.
Els cursos estan subvencionats pel Consorci per
a la Formació Contínua de Catalunya i no tenen
cost per a l’alumnat.
Es fan dos cursos de nivell C2 (antic nivell D) i
un de nivell C1 (antic C), tots tres cursos acabaran al voltant del mes de maig perquè l’alumnat
es pugui presentar a les proves que organitza la Direcció General de Política Lingüística que els
han de permetre, si aproven, obtenir el certificat oficial.
CCOO de Lleida organitza cursos de català des de fa més de 20 anys, els d’enguany permetran
obtenir la certificació i, sobretot, formar-se a una seixantena de treballadors i treballadores.
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Assemblea de delegats i delegades
CCOO de Lleida organitza una assemblea per parlar dels acords en matèria salarial, de la modificació de la reforma laboral i de la millora del sistema públic de pensions. Durant l’assemblea
es parlarà concretament de la millora dels salaris, de la lluita contra la bretxa salarial i les desigualtats, i es demanaran uns pressupostos socials i la derogació de la reforma laboral.
Aquesta assemblea es fa en el marc del procés de mobilització davant les organitzacions empresarials i el Govern per demanar que les organitzacions empresarials compleixin els acords
en matèria salarial en el diàleg social i perquè el Govern modifiqui la reforma laboral i millori el
sistema públic de pensions.
A Lleida l’assemblea tindrà lloc el dijous, 21 de febrer, a les 10 del matí, a la sala d’actes del
sindicat, i hi intervindran Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya; Cristina
Torres, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya, i Cristina Rodríguez, secretaria
general de CCOO de Lleida.
Us hi esperem!

“Al comerç volem conciliar!”
Aquest és el títol de la campanya que impulsa CCOO
de Catalunya i que va difondre el passat dia 12 de
desembre a Lleida.
Aquest dia un grup de delegades i delegats del sector
del comerç de CCOO de
Lleida es van concentrar, durant tot el matí, al davant del centre
Comercial Carrefour de la capital, per sensibilitzar la clientela i
demanar-li que els seus hàbits de compra i consum responsable
facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones
que treballen al comerç.
Altres accions emmarcades en aquesta campanya ja s’han dut
a terme des de finals de novembre en diferents llocs comercials
de Catalunya (Mataró Parc, portal de l’Àngel, Girona…) i s’hi denuncia que durant el mes de desembre el comerç obre gairebé
tots els festius i els diumenges cosa que suposa, en aquestes
dates, que a les persones que treballen al comerç els modifiquin
la jornada i no puguin gaudir i preparar les festes com tothom.
Per a CCOO comprar en festius i diumenges no és necessari.

Concentració de suport
a les dones d’Andalusia
La Marea Lila de Lleida, de la qual forma part CCOO
de Lleida, es va concentrar el passat dia 15 de gener
per donar suport a les dones d’Andalusia. La concentració, que es va fer a la plaça de la Paeria de Lleida,
va servir per denunciar el sistema patriarcal que cada
dia agredeix, viola i assassina dones i per manifestar
que la vigent llei de violència de gènere és clarament
insuficient i cal millorar-la.
El lema de la concentració va ser “Ni un pas enrere” i
es va fer el dia 15 amb motiu del debat d’investidura
a Parlament andalús on es va materialitzar un vergonyós pacte de govern en el qual els drets de les dones van ser moneda de canvi, i s’hi va negar la inqüestionable realitat de la violència masclista.

CCOO de Lleida celebra l’aprovació
de la jubilació anticipada de les
policies locals
El passat mes de desembre el Consell de Ministres va aprovar el Decret de jubilació
anticipada de les policies locals. Aquesta nova regulació de la jubilació anticipada
havia estat molt reivindicada per CCOO i, al final, després de molt temps de lluita,
s’ha aconseguit. El decret preveu l’aplicació d’un coeficient reductor segons els anys
treballats.
A Lleida capital, actualment, l’aplicació del decret de jubilació afectarà al voltant del 7%
o el 8% de la plantilla de la Guàrdia Urbana, però, a causa de la mitjana d’edat de la
plantilla, aquest nombre de jubilacions s’incrementarà ostensiblement en un període
de 10 anys i pot arribar a afectar la meitat de la plantilla. El mateix succeirà a d’altres
poblacions de la província, però amb una afectació
més gran perquè les plantilles són més petites, afectació pot arribar a ser entre el 13% i el 15%.
El dia 14 de gener va tenir lloc una assemblea informativa en la qual el responsable del sector de
les policies locals a CCOO de Lleida va explicar
detalladament què és i que implica aquest important decret. D’assemblees com la de Lleida se
n’han fet i se’n fan arreu de Catalunya.
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A CCOO de Lleida volem
CCOO de Lleida
redactar bons WhatsApp i lamenta la mort
correus electrònics
d’Ángel Martínez,

El 4 de desembre va tenir lloc a Lleida, a la seu del
sindicat, el Taller de redacció de convocatòries per
WhatsApp i correus electrònics. Les delegades i
delegats que van assistir al curs van aprendre
com fer uns WhatsApp i uns correus electrònics
amb un cert grau de formalitat, allunyats de la familiaritat que permet el mitjà, però usant tots els

recursos que aquestes plataformes permeten i
que les fan tan atractives.
Tona Codina, experta en màrqueting, publicitat
i comunicació comercial, fou l’encarregada de
dur a terme aquesta activitat formativa i com
és habitual en aquests tallers es combina la
part teòrica amb la part pràctica, perquè les
persones assistents puguin veure quins són
els seus encerts i els seus errors a l’hora de
comunicar-se.
La sessió va ser molt participativa, i va servir per resoldre molts dubtes i per posar en
comú diferents aspectes de l’ús del WhatsApp
i del correu electrònic. Amb aquesta mena
d’actuacions, el Servei Lingüístic de CCOO de
les Terres de Lleida, que és qui ha organitzat
l’activitat, continua treballant per assegurar que
les tasques de comunicació es facin, cada vegada més, de forma pertinent i rigorosa, i, sobretot, amb una bona qualitat lingüística.

El sindicat continua oferint formació
de qualitat i en quantitat
La Fundació Paco Puerto (FPP) de CCOO de Lleida té programats un seguit de
cursos que han de començar properament. Els cursos són diversos, tant de continguts com d’horaris, n’apuntem uns quants: d’anglès, d’aspirant a vigilant de seguretat privada, de primers auxilis, de comunicació, de transport per carretera…
Si voleu més informació sobre aquests cursos o us hi voleu inscriure, podeu
consultar el web de CCOO de Lleida, a l’apartat Formació, o anar directament al
web de la FPP. .

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser aﬁliat o aﬁliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

històric sindicalista
d’Educació

Aquest mes de gener
ha mort el company
Ángel, el Martínez, el
professor de matemàtiques, el jugador
d’escacs… L’Ángel
Martínez va ser un
dels fundadors del Sindicat d’Educació de
CCOO a Lleida. Va ser membre del Consell de
la Unió i secretari d’Organització del Sindicat
de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida,
entre els anys 2004 i 2012.
Havia estat professor de matemàtiques, jugava a escacs, era un gran conversador, era
culer, despistat, fumador i seguidor del cant
flamenc.
Anava a totes les manifestacions, i no fallava mai a la del Primer de Maig, amb la seva
gorra, les seves ulleres de sol i el sempitern
cigarret, i sempre acabava aguantant una
pancarta, una bandera o un globus de CCOO.
Al local de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Lleida hi ha algunes copes de tornejos
d’escacs que havia guanyat. L’Ángel participava, en nom de CCOO, en els campionats
de les llars de jubilats i sempre regalava els
premis.
Els darrers anys, la malaltia el va apartar de la
lluita sindical, però ens queda el seu record,
l’orgull d’haver compartit moments i reivindicacions i, especialment, sabem que: “Cual Quijote, entró con los molinos de viento en fiera y
desigual batalla”.

