Ara toca! Mobilitzem-nos!
Per això els sindicats van reclamar:
— Al Govern estatal, que compleixi els seus
compromisos respecte de l’augment del salari mínim interprofessional i que derogui les
reformes laborals i també la reforma de les
pensions del 2013.

El 18 de febrer, CCOO es va concentrar davant
de la Subdelegació del Govern central a Lleida per reclamar que ara és el moment que els
governs apliquin mesures perquè el cost de la
crisi no recaigui sobre la classe treballadora.
Aquestes concentracions es van fer arreu de
Catalunya i de l’Estat espanyol.
Durant tota la crisi del coronavirus, CCOO i
UGT han estat negociant amb els governs i les
patronals mesures generals per protegir el conjunt de les persones i el teixit productiu del país.
Ara, mentre la pandèmia continua en la tercera
onada, les patronals i els governs estan impedint mesures estratègiques i essencials per a la
igualtat social i la distribució de la riquesa.

— Al nou Parlament de Catalunya, que activi
immediatament l’aprovació dels pressupostos per reactivar l’economia, mantenir
l’ocupació i generar nous llocs de treball
de qualitat, per reforçar el sistema sanitari i
les residències de persones grans o dependents, i per protegir 1.700.000 persones del
risc de pobresa, ampliant els ajuts i la renda
garantida de ciutadania.
— Als dos governs, que no restin inactius davant de situacions insostenibles, com l’abús
laboral que fan les plataformes digitals, la
situació de les treballadores de la llar i les
cures, el treball agrari o el col·lapse dels sistemes d’ocupació.
En acabar la concentració els responsables sindicals d’ambdós sindicats van lliurar el manifest
al subdelegat del Govern central.

8 de Març, Dia Internacional de
les Dones Treballadores
El lema del 8 de Març d’enguany és “Som dones, som essencials” i vol reflectir com la crisi ha fet evident que les tasques de
cura de les persones i de sostenibilitat de la vida són d’essencials.
Aquests treballs corresponen a professions molt feminitzades i
són molt exigents tant mentalment com físicament.
Per commemorar aquest dia, CCOO de Lleida ha organitzat
l’acció reivindicativa “Els carrers es tenyeixen de lila”:
— A les 10 h, a la plaça de Ricard Viñes de Lleida: concentració de delegades i delegats per elaborar un mosaic lila
reivindicatiu i llegir el manifest.
— A les 11 h, concentració al davant del sindicat a Lleida, per realitzar l’acció reivindicativa
“Pintem els carrers de lila”.
A més a més el dia 5 de març s’organitza la jornada Treballs essencials, dones essencials, i el dia
18 de març la conferència “El dret de les dones a l’educació. Estratègies patriarcals contra la genealogia femenina”, ambdues, jornada i conferència, es faran en línia.
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La força dels
treballs

Els responsables de CCOO de les Terres
de Lleida els dies abans de les eleccions
es van reunir amb els diferents candidats
i candidates de tots els partits polítics
amb representació parlamentària que es presentaven a les eleccions al Parlament de Catalunya. En
aquestes reunions el nostre sindicat els va exposar
els diferents projectes territorials que hem elaborat: el Projecte de Rodalies de Lleida, el Projecte
Avant Lleida-Barcelona, la Proposta per dignificar
les campanyes de recollida de la fruita a Lleida,
així com totes les inquietuds laborals i socials que
afecten els diferents sectors productius del nostre
territori.
La crisi derivada de la COVID-19 necessita mesures, acords, pactes, accions i tots els instruments
normatius, polítics, pressupostaris i de negociació
col·lectiva per prioritzar els canvis que el nostre sistema productiu necessita per reactivar l’economia i
donar solució als problemes laborals i socials que
hi ha al nostre territori.
CCOO posem el treball com a eix central de
qualsevol projecte de vida de les persones i tots
aquests canvis han d’anar dirigits a dignificar, per
tant, la vida de les persones. Així doncs, encarem
els grans reptes de futur posant el treball com a
força per democratitzar els centres de treball, els
pobles i les ciutats.
Ara calen lideratges valents per implementar tots
aquests canvis. Canvis en el model energètic i
de producció, en la digitalització, en una transició
ecològica justa, en inversió en infraestructures, en
recerca i coneixement, en la reindustrialització del
territori, en la millora de tots els serveis socials,
educació, sanitat…
I CCOO volem participar activament en la presa d’aquestes decisions, volem ser partícips
d’aquests canvis que han de donar resposta a allò
que el nostre territori necessita. I en aquest sentit
ens hem de fer forts en els espais de la concertació
social, en el diàleg social amb els tots els agents
del nostre territori, però també a les empreses. Els
treballadors i treballadores hem de participar, hem
d’incidir en aquelles solucions, en aquelles estratègies que ens faran avançar en el model de societat
que volem: una societat més justa, més igual i més
democràtica.

www.ccoo.cat/lleida
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Lluitem contra la
bretxa salarial
El 22 de febrer va ser el Dia per a la Igualtat Salarial i des de CCOO de Lleida volem palesar que
encara hi ha desigualtat salarial entre homes i
dones, és el que anomenem bretxa salarial.
Tal com es diu al document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, Trencant mites sobre la bretxa salarial, tot i que amb la negociació
col·lectiva es treballa perquè aquesta desaparegui incorporant en els convenis col·lectius clàusules per a la igualtat de tracte i d’oportunitats,
encara existeixen resistències i desigualtats que
molts cops estan amagades, potser involuntàriament, bé per la manera de dissenyar la classificació professional o perquè s’hi van incorporar
clàusules amb caràcter objectiu i neutre, en
forma de complements salarials, que a l’hora
d’aplicar-les generen discriminacions, com poden ser les d’antiguitat, disponibilitat, assistència o permanència, que penalitzen els permisos
i les excedències lligats a la conciliació i la corresponsabilitat.
Segons el mateix document: “d’altra banda, es
comprova com les feines més masculinitzades
tenen associats determinats complements com
ara la penositat, la perillositat o l’exposició a la
toxicitat i, per contra, en sectors més feminitzats
aquests complements s’obvien o són infravalorats (com és el cas de la força que es requereix
en algunes tasques de cura, la toxicitat vinculada a les feines de la neteja o la perillositat en les
professions del sector del treball social)”.
Segons dades de l’IRPF del 2019 de l’Agència
Tributària, les persones assalariades de la demarcació de Lleida són les que tenen el salari
mitjà anual menor de tot Catalunya: 19.289 euros a Lleida davant dels 23.122 euros al conjunt
de Catalunya. És prou conegut que tenim alguns
dels convenis col·lectius provincials de caràcter
sectorial amb les taules salarials més baixes de
Catalunya.
Si incorporem la visió de gènere i desagreguem
les dades per sexe: les dones van cobrar a Lleida, al 2019, un salari mitjà anual de 17.541 euros i els homes de 20.754 euros, per tant, la bretxa salarial és del 15,48 %. Si ens fixem en les
percepcions de la pensió mitjana anual a Lleida,
les dones van cobrar, al 2019, 12.839 euros i els
homes 16.740 euros, la bretxa és del 23,32 %.
Caldrà veure les dades del proper exercici tributari i l’efecte econòmic de la pandèmia provocada pel virus de la COVID-19, que farà que segurament siguin desastroses en els sectors més
feminitzats. Amb les dades que tenim i les que
preveiem, ens reafirmem en les nostres reivindicacions del 18 de febrer ”Ara toca” i CCOO ho
exigeix: apujar el salari mínim interprofessional i
derogar les reformes laborals i la reforma de les
pensions del 2013!

CCOO d’Educació, en contra de fer les
quarantenes supervisades als centres
d’educació especial
CCOO d’Educació de Catalunya ha realitzat una
enquesta als centres d’educació especial de titularitat pública i privada en relació amb la situació i
els protocols que hi ha amb motiu de la pandèmia.
Dels 112 centres que hi ha a Catalunya han respost l’enquesta cinquanta-nou, dos de Lleida i les
seves comarques, i han respost des de tots els
serveis territorials.
El fet més destacable de l’enquesta és la demanda majoritària dels centres de retirar el protocol
específic que el Departament d’Educació ha publicat per als centres d’educació especial en el qual
es preveu que es puguin establir quarantenes
supervisades, de tal manera que les quarantenes
dels membres del grup estable no positius es puguin realitzar al mateix centre.
A més el 54 % dels centres participants han contestat que no disposen de prou mascaretes FFP2,
i el 75 % han expressat que sí que tenen prou gel
hidroalcohòlic i que la ràtio d’alumnes els permet
mantenir les distàncies de seguretat.

del Departament d’Educació per elaborar el pla
d’organització de centre.

Els participants a l’enquesta mostren molta preocupació per la manca de distància de seguretat al
transport escolar, en el 76 % dels casos indiquen
que no es mantenen les distàncies.
CCOO d’Educació dona suport a les demandes dels professionals que han participat en
l’enquesta, i demana que es retiri el protocol i
que es garanteixi el dret a la salut de l’alumnat,
de les seves famílies i de tots els professionals
de l’educació.

També exigeix que es revisi el protocol del transUn 29 % considera que no pot mantenir les dis- port escolar per assegurar que es millori la situatàncies de seguretat al menjador (durant el dinar) ció detectada i denunciada de manca de les disi un 43 % diu que no ha tingut el suport suficient tàncies de seguretat al transport.

Pla de capacitació en igualtat a CCOO
d’Indústria de Lleida
Els dies 12 i 19 de febrer CCOO d’Indústria va
fer dos sessions a Lleida per donar eines a l’actiu
sindical i capacitar-lo en igualtat. Hi van assistir
vuit delegats i delegades, respectant totes les mesures de seguretat per prevenir els contagis de la
COVID-19.
La idea de les jornades és que l’actiu sindical
pugui aplicar els coneixements adquirits de manera transversal en tots els àmbits de la seva acció sindical, més enllà de la negociació de plans
d’igualtat a les empreses. L’itinerari formatiu té en
compte tots els aspectes relacionats amb la matèria, així com els últims canvis legislatius sobre
plans d’igualtat i les seves implicacions.
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L’empremta de la precarietat torna a deixar un increment de
la sinistralitat laboral mortal a Lleida
Els accidents de treball mortals durant
la jornada augmenten un 14,29 % durant
els primers onze mesos del 2020, i impacten especialment en el sector serveis amb un increment del 100 %.
Les dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya confirmen la
lamentable evolució creixent de l’accidentalitat
laboral mortal durant el 2020, que el sindicat
denuncia de fa mesos. A falta de la confirmació
de les dades del desembre, al 2020 ens podem
trobar amb les pitjors dades d’accidents mortals
ocorreguts durant la jornada laboral dels últims
nou anys a Catalunya.
En el període de gener a novembre del 2020
s’han produït a Lleida un total de vuit accidents
de treball mortals, tots ells ocorreguts dins de la
jornada laboral. És a dir, en relació amb el mateix
període de l’any anterior s’ha produït un accident
de treball mortal més, que suposa un augment
del 14,29 %. Totes les persones que han perdut
la vida en aquests accidents de treball durant la
seva jornada laboral han estat homes.

Si analitzem els accidents durant la jornada, destaca l’increment del nombre d’accidents mortals
en el sector serveis, respecte del mateix període
del 2019 han ocorregut tres accidents més, que
signifiquen un increment del 100 %. Pel que fa als
sectors de la indústria i la construcció, en tots dos
s’ha produït una reducció del 50 %, en passar,
respectivament, de dos accidents durant el 2019,
a un accident, durant el 2020.

Pel que fa als accidents in itinere, l’aturada de
l’activitat i l’increment en la implantació del treball
a distància, arran de la pandèmia, sí que s’han vist
reflectits en la baixada de la sinistralitat mortal: no
s’ha produït cap accident mortal, mentre que en el
mateix període del 2019 se’n van produir quatre.

És evident que ens trobem amb un sistema preventiu desastrós pel que fa a la seva capacitat
per protegir la vida, la integritat i la salut de les
persones treballadores, caracteritzat per la baixa
qualitat de les activitats preventives en moltes empreses i per la capacitat que tenen, conjuntament
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amb les mútues, per derivar al sistema públic
molts danys a la salut produïts pel treball, obviant
d’aquesta manera l’obligació empresarial de revisar i millorar les pràctiques preventives.
És hora que els governs situïn la protecció de la
vida i de la salut de les persones treballadores entre les prioritats de les polítiques, i implementin els
canvis legals i els sistemes de vigilància i control
del compliment normatiu que siguin necessaris.
Cal impulsar una estratègia catalana de seguretat i salut en el treball, en compliment del
mandat del Parlament, i per això necessitem
un govern efectiu i uns nous pressupostos de
la Generalitat.
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CCOO de Lleida alerta que el 2021 s’inicia amb més de
27.000 persones desocupades al nostre territori
Les dades de l’atur registrat aquest gener a Lleida mostren un ascens molt significatiu de la desocupació amb 27.425 persones que busquen feina. Són 869 persones més que el mes anterior i 6.285 persones més respecte del mes de gener de l’any passat. Així doncs hi ha un increment del 3,27 % respecte
del mes anterior i un 29,73 % respecte del mes de gener de l’any passat.
El joves que cerquen feina a les terres de Lleida ja són 2.500, s’han incrementat en 143 aquest mes de
gener, el que significa un 5,72 % més de joves que estan a l’atur.
A Catalunya el mes de gener del 2021 deixa una xifra de 508.081 persones registrades com a aturades
a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del
29,1 % (114.399 aturats i aturades registrats més que ara fa un any). Respecte del mes anterior, l’atur
registrat presenta un increment de 10.470 persones aturades (2,1 % més). La població menor de 25
anys registra un increment de 12.848 joves sense feina (45,4 %) respecte de l’any anterior, i fa que a
Catalunya hi hagi un total de 41.129 joves que cerquen feina sense èxit. Respecte del desembre, l’atur
juvenil ha crescut en un 5,8 % i 2.240 joves sense feina més.

Un 5,72 % més de joves
estan a l’atur

DAVANT D’AQUEST ESCENARI, CCOO
DE LLEIDA RECLAMA:

A Espanya són 3.964.353 les persones que romanen desocupades, amb un augment del 21,8 %.
Així doncs aquest 2021 comença amb moltes persones desocupades, resultat directe de la pandèmia
que estem vivint. Els ERTO han contribuït clarament a mitigar aquest daltabaix en termes d’ocupació.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida tots els sectors incrementen el nombre de persones que es queden a l’atur. El
sector de l’agricultura augmenta en 20 persones i són 3.252 persones les que cerquen feina en aquest
sector. La indústria augmenta en 71 persones i la construcció ho fa amb 52. El sector serveis amb un
augment de 675 persones suma un total de 18.051 persones apuntades al servei d’ocupació de Lleida
en cerca de feina.
Atur per sexes
Les dones representen el 54,54% del total de persones desocupades amb un total de 14.959. Tant els
homes com les dones augmenten l’atur i ho fan de manera similar. El homes augmenten respecte del
mes anterior en 417 i les dones en 452.
A Catalunya el comportament per sexes ha estat diferent des de l’inici de la pandèmia, ja que els homes
han incrementat l’atur en un 33,3 % respecte del gener del 2020 i les dones ho han fet en un 25,8 %.
Contractació
El mes de gener s’ha incrementat el nombre de contractes respecte del mes anterior en 782. En total
s’han realitzat 8.838 contractes nous dels quals 1.428 són indefinits i 7.410 són contractes temporals.
D’aquests nous contractes, 5.864 s’han fet al sector serveis; 1.431, a la indústria; 1.047, a l’agricultura, i
496 a la construcció. Respecte del mateix mes de l’any 2020 s’han fet 4.120 contractes menys.

1. Consensos forts i mesures excepcionals per aturar la incipient degradació
socioeconòmica. L’endeutament que
avui és necessari per garantir inversions
i protecció social comporta una responsabilitat sobre l’eficiència en la gestió dels
recursos. Aquests no han d’anar a salvar
els balanços de les empreses, sinó que
han de garantir l’ocupació com a principal
factor de redistribució de renda.
2. La derogació de la reforma laboral i un
increment de l’SMI davant l’evolució de
l’ocupació que mostra fins a quin punt la
precarietat ens fa més vulnerables davant
dels canvis de cicle. La preeminència de
sectors intensius en mà d’obra, l’alta rotació laboral i l’estacionalitat i els baixos
salaris són un element de feblesa del nostre model productiu.
3. La millora de la qualificació i la formació professional, ja que els dos col·lectius
més afectats per la crisi actual són les
persones joves i les immigrants. Sovint el
problema que afronten és la manca de reconeixement i d’acreditació de les competències que aporten al teixit productiu.

