La situació de la plantilla d’hostaleria de
Boí Taüll, al Pla de l’Ermita, penja d’un fil

El passat dia 24 d’octubre, CCOO de Lleida va
organitzar una assemblea de treballadors i treballadores d’hostaleria del resort de Boí Taüll per
explicar-los que la subrogació que s’havia de pro-

duir al grup de Reus —Gestboí SLU— que se’l va
adjudicar en subhasta no serà possible.
Tot just després de l’adjudicació, el banc BBVA va
presentar al jutjat una al·legació en la qual demanava que se li pagués un deute milionari —7 milions d’euros— que la nova empresa no pot cobrir.
La situació en el moment de tancar la revista és de
negociació entre l’empresa adjudicatària i el banc
i per als treballadors i treballadores la incertesa
sobre què passarà amb els seus llocs de treball,
tot això junt al calendari: estem entrant a l’hivern i
l’obertura del complex turístic durant la temporada
d’esquí no està garantida.

CCOO de Lleida rebutja l’anunci de tancament
de la planta del Grup Sada
La direcció del Grup Sada va anunciar el passat dia 22 el tancament de la planta d’especejament de
pollastres que té a Lleida, on treballen unes 250 persones.
CCOO d’Indústria de Catalunya i CCOO de Lleida rebutgen el tancament de la planta i insten la direcció
de l’empresa a buscar alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat i dels llocs de treball.
En aquests moments el comitè està negociant l’ERO, ha presentat una moció al Ple de l’Ajuntament
de Lleida i té preparat un calendari de mobilitzacions per als propers dies. Mentre, membres del comitè
d’empresa i representants del CCOO de Lleida i d’altres sindicats estan mantenint reunions amb els
responsables polítics per demanar-los el suport i evitar el tancament de l’empresa.

Aquest mes d’octubre membres de la direcció
del sindicat encapçalats per la secretària general, Cristina Rodríguez, han visitat el nou
l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i l’alcalde de
Vielha i Mijaran i membre de l’equip de govern
del Conselh Generau d’Aran, Juan A. Serrano.
Les visites han servit per parlar de la situació
laboral i social d’aquests municipis i comarca i
establir punts de col·laboració entre el sindicat
i les entitats municipals i comarcals.
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butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Cal resoldre el
conflicte català
fent política

Arran de la sentència del procés
contra el presos independentistes
hi ha hagut una allau de reaccions,
declaracions i mobilitzacions per part de multitud d’organitzacions, entitats i partits polítics.
La duresa de la sentència ha provocat tensió, indignació i rebuig entre la ciutadania que
s’ha manifestat amb innombrables concentracions i manifestacions arreu del territori.
La sentència no ajuda gens a solucionar el
problema. Una sentència injusta que suposa
una retallada greu de les llibertats democràtiques fonamentals. La condemna als líders
d’organitzacions socials obre la porta a criminalitzar tota activitat de protesta davant del
govern o de les actuacions judicials.
CCOO com a primera organització social
del país té la responsabilitat de treballar per
buscar una solució al conflicte, una solució
que passa per la negociació i un acord polític que busqui la fórmula legal més consensuada per, primer de tot, tornar la llibertat als
presos independentistes i, segon, buscar el
mecanisme per garantir que els catalans i les
catalanes puguem votar i decidir quina és la
proposta de territori que volem.
El passat 16 d’octubre el Consell Nacional de
CCOO va aprovar una resolució en la qual feia
una crida a enfortir els espais de convivència
i a reforçar la pluralitat, valors d’una societat
que ha de seguir compromesa amb la normalitat i l’estabilitat institucional i el continu
desenvolupament dels espais d’autogovern
de Catalunya.
CCOO participarem amb entitats socials
transversals a totes les mobilitzacions que
tinguin com a objectiu els drets, la llibertat, el
diàleg i la justícia social.

foto cedida per Joan Martí

www.ccoo.cat/lleida
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CCOO aposta pel treball
digne i l’agenda 2030
en clau de gènere
CCOO va assumir un compromís amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que preveu l’Agenda 2030,
més concretament els ODS de major implicació per al treball sindical.
Per poder canviar l’actual situació de desigualtats, injustícies, concentració de poder i riquesa cal canviar les regles per a la construcció
d’un nou contracte social que garanteixi els
drets humans laborals. Per això, CCOO demanem més coherència en les polítiques públiques per assolir l’ODS número 8 sobre treball
digne i creixement econòmic, per garantir així
la consecució de l’ODS número 1 —fi de la
pobresa— i el número 5 —igualtat de gènere—. Demanem canviar les regles per garantir
la igualtat efectiva de gènere en el món del
treball i perquè el treball digne sigui la prioritat
permanent de l’agenda política nacional i internacional a tots els nivells, recordem que el
treball digne és una ocupació de qualitat que
garanteix als treballadors i a les treballadores
una vida digna.
Centrant-nos especialment en l’ODS 5 dedicat a aconseguir la igualtat entre els gèneres
i donar poder a totes les dones i les nenes, la
revindicació es fa evident: els dèficits i mancances per a una ocupació digna són més
acusats en el cas de les dones, ja que tenen
menys accés a l’ocupació, més atur i més prolongat, més temporalitat i parcialitat, salaris
més baixos, bretxa salarial, sostre de vidre,
estan exposades a l’assetjament sexual, són
majoria en l’economia informal, etc.
Alhora, cal reivindicar també el reconeixement
i la valoració de les cures i el treball domèstic
no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social,
promovent la responsabilitat compartida a la
llar i la família, ja que les responsabilitats i el
treball de cures, al costat del treball domèstic
no remunerat, són barreres determinants que
allunyen les dones de l’ocupació.
Si els ODS es desenvolupen amb perspectiva de gènere significa fer-ho amb la inclusió
i la igualtat de gènere com a eixos transversals. I implica tenir en compte que l’impacte
de gènere ha d’estar present en els 17 objectius i en les 169 metes que completen
l’Agenda 2030.

Els jubilats i pensionistes de CCOO de Lleida lliuren
un manifest a la Subdelegació del Govern central
El 2 d’octubre, una delegació de la Federació de
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida, juntament amb la Unió de Jubilats i Pensionistes
de la UGT de Lleida i l’Associació Coordinadora
de la Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida i
Comarques van lliurar, al subdelegat del Govern
central, un manifest amb motiu de la celebració, l’1
d’octubre, del Dia Internacional de la Gent Gran.
El manifest demanava, per a la gent gran, els jubilats i jubilades i els pensionistes, al Govern de
l’Estat i a la resta d’administracions públiques tot
un seguit de punts que es poden resumir en la
reclamació de la potenciació dels sistemes pú-

blics de salut, dependència i serveis socials; i que
s’arribi a un acord dins la Comissió del Pacte de
Toledo per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions en el present i en el futur.

Teresa Pàmies, una de les nostres

El 23 d’octubre, Joan Carles Gallego, director de
l’Aula de Treball, Economia i Societat de CCOO
de Catalunya, va inaugurar l’exposició “Teresa
Pàmies. Tot és en els llibres”. Gallego en la seva
intervenció va fer un repàs per l’obra de Teresa
Pàmies, però sobretot per la seva vida pública.
Ressaltà el punt de lluita i compromís social de
l’escriptora i el que van representar els seus llibres
i escrits per a una generació que no va viure una
guerra de la qual els perdedors no volien parlar.

Va remarcar també la llibertat de l’escriptora tant
des del punt de vista personal com polític, la seva
capacitat de crítica als seus correligionaris i valorà
la importància de fer aquesta exposició al local del
sindicat per contribuir al compromís amb la memòria històrica “d’una de les nostres”.
L’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els llibres”
produïda per la Institució de les Lletres Catalanes,
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de les
Dones i el Departament d’Educació s’ha mostrat al
vestíbul de CCOO de Lleida del 21 al 30 d’octubre.
L’acte, organitzat pel Servei Lingüístic de CCOO
de Catalunya amb el suport del Departament de
Cultura, s’emmarca dins els actes de l’Any Pàmies
de la Generalitat de Catalunya, amb què es ret homenatge a Teresa Pàmies, enguany que es compleixen 100 anys del seu naixement.

www.segre.com
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Defensem les nostres pensions!
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO segueix lluitant per unes
pensions dignes. “Juntes i solidàries. Defensem les nostres pensions d’avui i
demà”, amb aquest títol s’encapçala part de la propaganda que, en breu, començaran a repartir, aquí també, a CCOO de Lleida.
El nostre sistema de pensions s’articula en un model de repartiment, basat
en la solidaritat intergeneracional i en la garantia del seu caràcter públic. La
reforma de les pensions del 2013, imposada pel Partit Popular, posa en risc el
dret a unes pensions dignes i afecta els actuals pensionistes i els treballadors i
treballadores en actiu. És prioritària la derogació de la reforma de les pensions
del 2013, el retorn de la revaloració al model d’actualització de les pensions
d’acord amb l’evolució de l’IPC i la derogació de l’actual factor de sostenibilitat.
Per garantir unes pensions dignes, és imprescindible l’adopció de mesures que
augmentin els ingressos del sistema suficientment, corregint l’actual situació
de desequilibri i assegurant, així, la sostenibilitat i la garantia dels drets dels
actuals i futurs pensionistes. Les reformes adoptades sobre la base d’acords
polítics i socials amplis, que s’han produït en el marc del Pacte de Toledo, són
les que millor han assegurat l’equilibri entre la suficiència i la sostenibilitat de
les pensions.
“Els teus drets no es jubilen. Fes un pas endavant. Som més necessàries i
necessaris que mai” és el lema amb el qual CCOO s’adreça als afiliats i afiliades en actiu, per dir que, a l’hora de lluitar pels nostres drets, els treballadors i
treballadores mai ens jubilem.

Els teus drets no es jubilen. Fes un pas endavant
Per això, una vegada jubilat o jubilada, es pot continuar a la federació d’origen
i passar a la Federació de Pensionistes, on defensen les pensions públiques,
l’atenció a la dependència, la protecció social i es posicionen en contra del
copagament sanitari.
El sistema públic de pensions és sostenible i ha de garantir pensions dignes i
suficients, avui i en el futur. A CCOO, juntament i solidàriament defensem les
pensions d’avui i demà!

CCOO de Lleida, amb l’acció
internacional pel clima

Formació de llengua catalana
a CCOO de Lleida

Coincidint amb la lluita de Fridays for Future i amb
la Setmana Europea de la Mobilitat, CCOO de Lleida va donar suport a l’acció internacional pel clima
i a les activitats que es van organitzar a la ciutat de
Lleida, el 27 de setembre.
CCOO de Lleida aposta per l’economia sostenible,
que busca l’equilibri dels ecosistemes i la cura de
la natura davant de l’esgotament dels recursos naturals i del risc per a la
nostra supervivència. A la desregulació i al govern global no democràtic,
el sindicat hi oposa una estratègia econòmica diversificada i equilibrada al
territori que permeti un grau suficient de sobirania energètica i alimentària
així com l’estabilització de la població.

L’oferta que des de la Fundació Paco Puerto i el Servei Lingüístic us
fem, a Lleida, és un curs de nivell de suficiència (C1) de 120 hores
i un curs de nivell superior (C2), antic nivell D, de 90 hores. Aquests
cursos no tenen certificació oficial i l’alumnat que vulgui el títol
s’haurà de presentar a les proves de la Direcció General de Política
Lingüística.
Els cursos estan subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i no tenen cost per a l’alumnat.
La preinscripció s’ha de fer a través del web de la Fundació Paco
Puerto, a partir del 25 d’octubre. Si teniu qualsevol dubte, us podeu
adreçar al despatx de la Fundació o al Servei Lingüístic de CCOO de
Lleida (C. d’Enric Granados, 3-5, de Lleida, telèfon 973 26 36 66).

4
Núm. 153 - 3a etapa
dimecres, 30 d’octubre de 2019

El mes de setembre va deixar, a la terres
de Lleida, 589 persones sense feina
A les terres de Lleida, el mes de setembre va registrar un augment de 589 persones a l’atur, és a dir
3,31 % respecte del mes anterior. Així doncs, hi ha un total de 18.354 persones a l’atur a les nostres
comarques.
A Catalunya la xifra de persones a l’atur era de 372.623 persones, el que significa una reducció interanual del 2 % (7.721 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya eren 3.079.711 les
persones que romanien desocupades, amb una reducció del 3,8 %. A les comarques de Lleida hi ha un
total de 1.509 persones menors de 25 anys que cerquen feina.
Pel que fa als resultats provincials, encapçalen la reducció de l’atur respecte de l’any passat, les demarcacions de Lleida i Tarragona amb una disminució del 5,5 % i del 3,6 %, respectivament, seguides
de Girona amb un 2,7 % i Barcelona amb un 1,5 %. Respecte del mes d’agost, el comportament per
províncies va ser diferent: concretament, Girona va incrementar l’atur amb més intensitat que la resta,
amb un 5,4 % d’augment, Lleida ho va fer en un 3,3 % i Tarragona en un 2,7 %, per contra, Barcelona
va reduir l’atur en un 0,8 %.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida el sector que lidera l’increment de l’atur és el sector de l’agricultura amb 366 persones més a l’atur. El segueix el sector serveis amb 229 persones i la indústria amb 31. La construcció
és l’únic sector que redueix l’atur, i ho fa amb 72 persones.
Per sexes
Les dones representen el 56,28 % de les persones aturades, és a dir, 10.330 persones del total de les
18.354 són dones aturades a les terres de Lleida. La recuperació del mercat de treball es dona amb
evidents desigualtats d’accés a la feina entre homes i dones, ja que són elles les qui continuen reduint
l’atur a un ritme mes lent.
Contractació
El total de nous contractes registrats a les terres de Lleida el mes de setembre és de 18.607, dels quals el
86,77 % són de caràcter temporal. Solament s’han fet 2.460 contractes indefinits. Per tant, continua l’abús
de la contractació temporal, que evidencia un mercat de treball inestable i amb una alta rotació laboral.

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida:

gConsidera que cal més recursos per fer polítiques actives d’ocupació.

gDefensa més inversió pública per potenciar
sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt valor afegit.
gEs reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la reforma laboral.
gDenuncia un augment injustificat de la temporalitat en detriment de la contractació estable.
gDefensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties.
gConsidera clau que es reflecteixin, als convenis
col·lectius, els acords tant de l’Acord interprofessional de Catalunya com de l’Acord per a
l’ocupació i la negociació col·lectiva.

Petita exposició a CCOO de Lleida per commemorar la Jornada
Mundial del Treball Digne
El 7 d’octubre es va commemorar la Jornada Mundial del Treball Digne, que enguany duia el lema
“Invertir en cures per la igualtat de gènere”, aquesta és una jornada que convoca la Confederació
Sindical Internacional.
L’exposició parla dels països que no respecten el dret a fundar sindicats i a afiliar-s’hi; de les discriminacions que pateixen les dones també en l’àmbit laboral, i del dret de les persones a escollir la
seva feina i les condicions per desenvolupar-la. La proposta de lluita que fa CCOO en aquest dia és
que canviïn les regles per posar fi a aquest sistema econòmic profundament injust que concentra
riquesa i poder, restringeix dràsticament l’espai democràtic i propicia la vulneració dels drets dels
treballadors i treballadores.
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16è Cicle de Cinema i
Drets Humans
Durant el mes de novembre, novament, tindrà lloc el 16è 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 i Amnistia Internacional.
En aquesta edició del cicle es parlarà del conflicte sindical, de la vulneració de drets humans, de les migracions i el treball, de la salut
mental a l’Àfrica, del col·lectiu LGTBIQ+ i del dret a la informació i a la
llibertat d’expressió. Les projeccions de pel·lícules i documentals van
acompanyades de conferències de persones relacionades i enteses
en el tema de què tracten.
Les sessions es faran del 5 al 21 de novembre del 2019, els dimarts i
els dijous, a la sala de juntes del 3r pis del Rectorat de la UdL.

PROGRAMACIÓ:
Dimarts, 5 de novembre, de 18 a 20 h: Gràcies patró.
Dijous, 7 de novembre, de 18 a 20 h: Els oblidats dels oblidats.
Dimarts, 12 de novembre, de 18 a 20 h: Cosecha justa con gente sana.
Dijous, 14 de novembre, de 18 a 20 h: Lesbofòbia: un documental i deu propostes.
Dimarts, 19 de novembre, de 18 a 20 h: Grietas.
Dijous, 21 de novembre, de 18 a 20 h: Ombres de llibertat.
EXPOSICIÓ:
Del 5 al 29 de novembre:
“Dones en moviment”, al vestíbul del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
(planta -1) del Campus de Cappont de la UdL.

Edició 2020 dels
Premis Llanterna
Digital
Des de l’1 d’octubre passat fins al 30 d’abril del 2020 es
poden presentar els curtmetratges a la tretzena edició
dels Premis Llanterna Digital organitzats per la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei
Lingüístic de CCOO forma part.
Enguany els premis aprofiten el centenari del naixement
de Teresa Pàmies, testimoni de l’exili a ciutats com Mèxic,
París i Praga, per convidar a fer una reflexió sobre les
llengües en el país d’acollida. I com a novetat destacada,
en aquesta edició s’incorpora com a llengua possible dels
curtmetratges la llengua de signes catalana.
Els premis promouen la sensibilització envers les llengües
pròpies de Catalunya i la seva difusió, així com l’adquisició
de coneixements i experiència audiovisual i tecnològica
de qui hi participa. També volen contribuir a l’augment de
recursos audiovisuals dels centres educatius participants
amb projectes guanyadors.
Teniu tota la informació en català i aranès, feu-hi un clic!

Informació en català
Informació en aranès

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

Clica aquí

