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Canvis per desencallar el conflicte al
Centre Sanitari del Solsonès
Com ja vam informar en revistes anteriors, els mesos de juny i juliol, seguint la
convocatòria de CCOO, els treballadors i
treballadores del Centre Sanitari del Solsonès (CSS) es van concentrar diverses
vegades a la porta de l’edifici per reclamar que se’ls escoltés i que els paguessin tot el que els devien.
El personal del CSS pateix retallades salarials respecte de la resta de professionals sanitaris de Catalunya. Fins ara l’única oferta
que han rebut ha estat un increment parcial, però
el comitè d’empresa i els treballadors i treballadores, el que volen és que se’ls actualitzi el salari
per no incrementar la desigualtat salarial respecte
de la resta de sanitaris i sanitàries de Catalunya.
Després de les primeres concentracions, el
personal del CSS no va rebre cap resposta del
Consell Comarcal de Solsonès, que és qui gestiona el centre, els dirigents del qual no tenen cap

mena de voluntat negociadora i sí, una intenció
d’ignorar el problema.
Davant de l’enquistament de la situació, CCOO
va proposar l’obertura d’un procés de mediació,
que s’ha iniciat aquest mes de setembre amb tres
persones diferents, tres regidores d’ajuntaments
de la comarca, amb les quals el comitè d’empresa
negociarà a partir d’ara. CCOO espera que amb
aquest canvi es pugui desencallar i solucionar el
conflicte en aquest centre sanitari.

Diada Nacional de Catalunya

CCOO de Lleida ha demanat que cap
persona no estigui fora de perill si no ho
estan totes
CCOO de Lleida va participar l’11 de Setembre, Diada
Nacional de Catalunya, en l’ofrena floral que va tenir
lloc a l’antic convent del Roser de Lleida. El sindicat
aprofità aquesta data per reivindicar que cal desenvolupar amb rapidesa tots els punts de l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb
protecció social que van pactar Govern, sindicats i
patronals, i que el manteniment i la seguretat dels
llocs de treball sigui la prioritat de l’acord.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Reactivació
econòmica
i social de
Lleida

Ni en les millors pel·lícules de ciència ficció ens
podíem haver imaginat que nosaltres, les persones del carrer, viuríem un confinament amb
una aturada generalitzada de tota l’activitat
econòmica i social. De sobte hem estat conscients de quant vulnerables i febles som, de la
proximitat de la mort i de les limitacions científiques i tecnològiques que tenim per fer front a
una pandèmia global.
La COVID-19 ha evidenciat les carències dels
sistemes sanitari, sociosanitari d’atenció a les
persones grans i dels processos de provisió de
materials necessaris per fer front a la pandèmia, a causa directa de no tenir un teixit industrial capaç de produir aquests materials.
La represa de la nostra activitat laboral i social ens ha de portar a tots i totes a una nova
normalitat. Tenim l’oportunitat de fer els canvis
necessaris per promoure models econòmics
justos i sostenibles, que permetin superar les
desigualtats socials i de gènere, respectuosos i
sostenibles amb el medi ambient, innovadors i,
sobretot, centrats en les persones.
El 23 de setembre, CCOO de les Terres de
Lleida, responent a la convocatòria que se’ns
havia fet, hem anat a la Taula de Reconstrucció
Econòmica i Social de Lleida. Una convocatòria
en la qual ens apleguem les diferents organitzacions polítiques, socials i econòmiques de
Lleida. Una convocatòria que ha arribat molt
tard i després que haguéssim insistit molt en
la seva creació, cosa que ha deixat manifest
que el diàleg social i el consens per arribar a
concretar mesures especifiques per reactivar la
ciutat no són prioritaris.
CCOO ens comprometem a treballar per traduir
aquest espai de concertació social en mesures
concretes que facin de Lleida la ciutat que les
persones necessiten, que responguin a les seves necessitats, que millorin la cohesió social,
que augmentin la creació d’ocupació de qualitat, i que equilibrin el teixit productiu del nostre
territori.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella

El SARS-CoV-2
i el virus del
“descontrol”
Des que el Govern va declarar l’estat
d’alarma que hem estat immersos no sols
en l’alerta de contagi, sinó que a més s’hi ha
sumat la responsabilitat d’autogestió i de fer
protocols del pla de contingència propi.
És ben palès que l’epidèmia ha estat sobrevinguda per a tothom, tot i veure-la venir, però la manca de previsió per part de
l’Administració l’hem seguit dia a dia, i hi hem
d’afegir l’habilitat que hem hagut d’aprendre
de canviar la manera d’actuar.
En l’àmbit laboral, s’ha fet evident la realitat
davant les mancances dels serveis de prevenció de moltes de les empreses i entitats
del nostre país. Les treballadores i treballadors dels serveis essencials han hagut d’estar
disposats i disponibles a donar el millor, però
s’han vist afectats pel desinterès que tenen
les empreses en matèria de prevenció de riscos i de la poca importància que donen als
equips de protecció individual (EPI).
L’incompliment de la Llei de prevenció de riscos laborals és avui encara a la motxilla de
reclamacions de molts representants legals
dels treballadors i treballadores (RLT). Igualment la manca de recursos de l’Administració
en matèria d’Inspecció de Treball ha fet que
a les delegades i delegats se’ls compliqués
l’acció d’exigir el compliment de la normativa.
En els serveis de Salut també hem vist la
disposició, depenent del criteri, a signar la incapacitat temporal per al personal de risc, i a
considerar la COVID-19 malaltia professional
per a aquestes persones, disposició, poca o
molta, que també es dona en els serveis de
vigilància de la salut.
A tot plegat, ara s’hi suma la tornada a
l’escola amb encara més descontrol en la
prevenció i la gestió de la pandèmia amb la
canalla, els docents i el personal auxiliar.
Per tot això, des del sindicat i la representació
de CCOO a les RLT hem de denunciar totes
les actuacions fraudulentes que vulnerin els
nostres drets a la salut, per aconseguir entre
tots que valgui més prevenir que curar-se.

CCOO de Lleida visibilitza
la situació dels refugiats
CCOO de Lleida com a membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida
va participar el 21 de setembre en una acció virtual per visibilitzar la situació dels refugiats, que
s’ha agreujat aquests dies pels incendis al camp
de Mória i la pandèmia de la COVID-19.
L’acció virtual ha consistit a publicar missatges a
les xarxes socials amb els materials gràfics elaborats per a aquesta ocasió i amb l’etiqueta #LleidaAcollidora. A més s’ha fet difusió de l’article:
“Mória, l’epítom d’una vulneració de drets” escrit
per la professora de Dret Internacional Públic de
la UdL, Núria Camps.

En paral·lel, el mateix dia 21 de setembre, al migdia, s’ha lliurat una carta sobre la situació dels
refugiats a la Subdelegació del Govern central.

Nous reptes i noves maneres de fer
El sindicat de Pensionistes i Jubilats va inaugurar la
sala de videoconferències de la Unió de Lleida amb
motiu de la celebració del Consell de la Federació
de Pensionistes i Jubilats de Catalunya, que es va
fer de manera semipresencial.
En el Consell es va analitzar la situació després de
la crisi de la COVID-19, es va parlar dels processos
congressuals, del seguiment del Pacte de Toledo i dels propers treballs de la federació, en especial, de
la campanya per reclamar el desenvolupament de la llei de dependència i la reivindicació constant d’unes
pensions dignes.

Festa del Treball Digne 2020
El proper dissabte 3 d’octubre CCOO de Catalunya celebrarà la Festa del Treball Digne. Enguany
la festa tindrà un caràcter semipresencial per
adaptar-la a l’actual situació de pandèmia, amb
limitació d’aforament a la seu del sindicat a Barcelona i amb retransmissió en directe per Internet.
Es farà de les 6 de la tarda a les 9 del vespre,
aproximadament, i el fil conductor serà el suport
a la cultura: #CulturaÉsTreball. Es recrearà un
programa de televisió amb diferents blocs —musicals, culturals, sindicals— presentat per l’actriu
Rosa Andreu i en el qual participaran, entre
d’altres, Radio Vintage Club, Sandra Bautista,

Dani Flaco o Mayte Martin. A més, en diferents
espais, hi haurà poesia, l’entrega del Premi Aurora Gómez, parlaments sindicals…
Bo d’ajut: enguany
el bo d’ajut val per
una samarreta
amb el lema
“Cultura és Treball”, que servirà per
recaptar fons per pagar
tots els professionals
del sector que participin a la festa.
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Reclamem voluntat política i més recursos per capgirar
les xifres de l’atur i garantir la cohesió social
L’efecte de la crisi de la COVID-19 sobre el
mercat de treball encara es manté amb un notable increment de l’atur. Joves i persones immigrants són els col·lectius més afectats per
l’aturada econòmica i l’escassa contractació
en un mes clau per a l’economia, sobretot per
al sector turístic.
Les dades de l’atur registrat del mes d’agost a
Lleida mostren un augment de 926 persones respecte del mes anterior. Una dada negativa i que
segueix la mateixa tònica que a tot Catalunya. Així
doncs, hi ha un total de 23.408 persones a l’atur a
les nostres contrades. Respecte del mes d’agost
del 2019 hi ha 5.283 persones més a l’atur, xifra
que representa el 31,9 %. A les terres de Lleida hi
ha un total de 1.793 persones menors de 25 anys
que cerquen feina sense èxit.
A Catalunya, el mes d’agost deixa una xifra de
480.642 persones registrades com a aturades a
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya,
el que significa un increment interanual del 29,4 %
(109.224 aturats i aturades registrats més que
ara fa un any). A Espanya són 3.802.814 les persones que romanen desocupades, amb un augment del 24 %. Respecte del mes anterior, l’atur
registrat presenta un augment d’11.293 persones
aturades (2,4 % més). La població menor de 25
anys registra un increment de 13.072 joves sense

www.segre.com

feina (54,6 %) respecte de l’any anterior, i fa que
a Catalunya hi hagi un total de 36.994 joves que
cerquen feina sense èxit. Respecte del juliol, l’atur
juvenil ha augmentat en un 3,7 % i 1.307 joves
sense feina més.
A més, les persones treballadores que estan en
ERTO des de l’inici de la crisi, als 6 mesos passen
a cobrar el 50 % del salari, fet que pot intensificar
més les situacions de vulnerabilitat, cal mesures
de reactivació del nostre teixit productiu per revertir la situació i el risc de pobresa.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida el mes d’agost dibuixa un
panorama homogeni en els diferents sectors de
producció. Tots els sectors incrementen el nombre de persones que es queden a l’atur. El sector serveis amb 15.189 aturats augmenta en 701
persones més a l’atur respecte del mes anterior.
L’agricultura ho fa en 116 persones, la construcció
en 35 i la indústria en 17.
Contractació
S’han registrat 15.474 contractes nous. 1.028 d’aquests
nous contractes són de durada determinada, la resta
són temporals. Per tant, continua la tònica general de
l’abús de la contractació temporal. El mercat laboral
de les nostres terres continua sent de poca qualitat,
inestable i amb una alta rotació laboral.

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

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida reclama:
1. Iniciar el pla de reactivació i definir un marc
pressupostari que li doni estabilitat. Aquestes inversions no poden ser ajornades i han de facilitar
més protecció social per a les rendes més vulnerables i inversions en el teixit productiu, que donin
estabilitat i permetin crear ocupació de qualitat.
2. Més protecció per a les persones treballadores
més afectades per la crisi. La reducció de la prestació als treballadors i treballadores afectats per
ERTO des del març és injusta i contraproduent en
la situació actual, perquè precaritza encara més
les persones més vulnerables i llastra la capacitat
de demanda.
3. Inversió en els treballadors i treballadores públics. Continua sent de màxima prioritat la millora
de la dotació de treballadors i treballadores públics al SEPE i a l’INSS per gestionar l’ingrés mínim vital, com també a l’educació i la sanitat, que
seran sectors molt tensats els propers mesos.
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Serveis del Sindicat
al carrer d’Enric Granados, 3-5, de Lleida

GABINET TÈCNIC JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal
Consultes: prèvia petició d’hora
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Consultes: a Lleida i Tàrrega, prèvia petició d’hora
Més informació: www.ccoo.cat/cite

servei lingüístic

C. d’Enric Granados, 3-5
25006 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo

ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Tel. 973 26 36 66

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

DELEGACIONS COMARCALS

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h;
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto
ASSEGURANCES ATLANTIS
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h; i divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 973 95 15 09

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

Clica aquí

UNIÓ COMARCAL DE LES
TERRES DE LLEIDA

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27

Horari: de dilluns i dimecres, de 9 a 14 h;
i dijous de 9 a 14 h i de 15 a 17 h

A/e: lleida1@ccoo.cat

DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel. 973 26 36 66

