Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida es concentren
en contra del tancament d’oficines bancàries
El dijous 17 de juny, al matí, davant de CaixaBank
i el BBVA, els pensionistes i jubilats i jubilades de
CCOO de Lleida es van concentrar en contra de
la bretxa digital, el tancament d’oficines bancàries
i l’acomiadament de personal.
A les oficines bancàries, primer, es van establir
uns horaris cada cop més limitats, després es va
oferir l’ús del caixer amb el suport d’un empleat o
empleada i, finalment, es remet les persones a un
caixer sense cap tipus de suport o ajuda, fet que
s’ha agreujat en molts municipis, sobretot rurals
que s’han quedat sense cap sucursal bancària.
Aquesta pràctica dels serveis bancaris no contribueix a la sensibilització i el foment del bon tracte
cap a la gent gran, ans al contrari, posa de manifest la deshumanització de l’atenció d’aquestes
entitats i eixampla la bretxa digital que és una manera d’exclusió social.

Per això els Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Lleida insten el conjunt d’entitats financeres i bancàries a revisar els protocols i a recuperar l’atenció
personalitzada adreçada a aquelles persones
grans o vulnerables que no poden fer ús de les
tecnologies, i demanen que els assessorin, informin i acompanyin en la realització de gestions.

Concentració d’educadores d’Educació Especial davant
dels serveis Territorials d’Educació de Lleida

Les educadores d’Educació Especial es van mobilitzar el 17 de juny per dir prou a la manca de voluntat
negociadora del Departament d’Educació i a les seves incomptables excuses per retornar a les 25 hores
d’atenció directa a l’alumnat, en lloc de les 30 que va
imposar el departament el 2012. Aquest augment
d’hores d’atenció a l’alumnat, posa en risc tant la salut física com la psicològica del personal educador.

CCOO d’Educació manifesta, en primer lloc, que la
situació s’ha fet insostenible, la qual cosa repercuteix
negativament en la salut de les treballadores. Segonament, s’ha devaluat l’atenció a l’alumnat per les dificultats de coordinació i participació en les reunions
amb la resta de l’equip educatiu que implica el canvi
horari. I, per últim, aquesta situació desvirtua la figura
del personal educador d’Educació Especial que en
molts casos es veu obligat a fer tasques que no són
pròpies de la seva categoria professional.
El comitè intercentres —que reuneix tots els sindicats
amb representació en el col·lectiu de personal laboral del Departament d’Educació—, davant l’actitud
del departament, es reafirma en la importància del
personal educador d’Educació Especial als centres i
en el valor de la seva tasca. És per això que exigeix
la modificació de l’horari actual per retornar a les 25
hores d’atenció directa a l’alumnat i que aquest retorn
es faci efectiu a partir de l’1 de setembre del 2021.
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butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Avançar!
La finalització del procés congressual
és la continuació, però també l’inici,
del nou Pla d’acció aprovat en el congrés. El sindicat treballa diàriament
per poder afrontar amb garanties els
reptes del nostre dia a dia, però també els reptes de futur.

Al 9è Congrés de CCOO de les Terres de
Lleida es va aprovar continuar treballant amb
l’organització per àrees de treball, però amb
més autonomia i independència des del punt de
vista polític, organitzatiu i econòmic, i dins del
projecte Confederal de CCOO de Catalunya.
Aquesta nova organització ens permetrà treballar optimitzant recursos i hores sindicals a
fi de ser el sindicat de referència de les terres
de Lleida.
Organitzar els treballadors i treballadores de
les terres de Lleida requereix poder arribar a
totes les empreses, grans i petites, del territori.
A Lleida el 96 % de les empreses són petites i
mitjanes. A moltes no hi ha representació sindical i cal organitzar-hi, sindicalment, els seus
treballadors i treballadores. Per fer-ho comptem, primer de tot, amb el compromís i l’esforç
de l’actiu sindical i dels nostres delegats i delegades. Els delegats i delegades han de sortir
de la seva empresa per poder ajudar els companys i companyes del seu sector o d’altres
sectors, cal fer-nos forts i per ser-ho cal arribar
al conjunt de la classe treballadora de Lleida.
Ara és el moment que els treballadors i treballadores participin activament en els plans, en
les estratègies, en els acords que s’articulin en
els seus centres de treball per fer front als canvis que estan per venir: digitalització, energia
verda, sostenibilitat, canvi climàtic…
CCOO de les Terres de Lleida ens hem de fer
grans per poder incidir en tots els espais de
concertació social, diàleg social i negociació
col·lectiva. Els treballadors i les treballadores
som claus per millorar la vida de les persones i
el sindicalisme de classe, organitzat i solidari, és
el que ens farà avançar en drets i oportunitats.

HORARI D’ESTIU:

del 23 de juny al 10 de setembre, de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
www.ccoo.cat/lleida
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Prou violència vicària!
Protegim els infants
davant la violència
masclista!
Una de les formes de la violència masclista
consisteix a utilitzar les filles i els fills per infligir dolor i control envers les seves mares,
és l’anomenada violència vicària, és a dir,
la violència intrafamiliar exercida de manera
conscient contra una persona, sovint un fill o
filla, amb la intenció de fer mal a una tercera
persona que és la destinatària real de l’acció,
sovint l’exparella.
És una forma de violència poc denunciada,
però que ocorre amb freqüència, i moltes
vegades quan la mare opta per un procés de
separació. Segons fonts del Consell General
de Poder Judicial, a Espanya, tot just en un 3
% dels casos de violència de gènere se suspèn del règim de visites dels pares que han
exercit el maltractament, i només en un 5,2 %
dels casos, els jutges dicten la retirada de la
guarda i custòdia als agressors com a mesura
cautelar de protecció dels menors.
Quantes criatures més han de ser assassinades per deixar de qüestionar que un maltractador mai no és un bon pare? La violència
vicària és l’expressió de violència masclista
més cruel. La capacitat preventiva falla. Els
fills i filles també són víctimes.
El Conveni del Consell de Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les
dones i la violència domèstica, conegut com
a Conveni d’Istanbul, en el seu article 45, demana als governs europeus que adoptin mesures legislatives per castigar amb sancions
efectives, proporcionals i dissuasives, que
incloguin la pèrdua de llibertat, el seguiment
o la vigilància de la persona condemnada o
la pèrdua de la pàtria potestat. Així mateix
demana que s’adoptin les mesures per a la
protecció de les víctimes.

Acord en l’ERO del BBVA que rebaixa en 863
les persones afectades
La lluita dels treballadors i treballadores dona fruit:
s’ha aconseguit un acord en l’ERO plantejat al
BBVA que rebaixa l’afectació per sota de les 3.000
persones, aconsegueix una major adscripció voluntària i elimina la clàusula d’equilibri generacional.
L’acord es desmarca molt positivament dels acords
signats els últims temps en el sector i marca el camí
dels que el seguiran.
CCOO havia enfocat aquest acomiadament col·lectiu,
en què BBVA plantejava la baixa forçosa de gairebé
4.000 persones, en tres línies: rebaixar el nombre de
persones afectades, que l’adscripció voluntària pogués
arribar al 100 % dels casos i que no hi hagués clàusula d’equilibri generacional.
Gràcies a la fermesa del sindicat i a la mobilització de la plantilla, aquí a Lleida durant el mes de maig
els treballadors i treballadores es van concentrar i es van manifestar diversos cops, s’ha aconseguit
rebaixar les afectacions, un ampli catàleg d’opcions de sortida, que ha de permetre que no hi hagi cap
sortida forçosa, i s’ha eliminat la clàusula d’equilibri generacional que obligava a la sortida del 50 % dels
afectats i afectades menors de 50 anys.
A CaixaBank, la negociació de l’ERO continua el seu camí, des del sindicat es continua lluitant perquè
s’acabi amb un acord raonable igual que ha succeït al BBVA.

CCOO de Lleida torna a guanyar amb una
àmplia majoria als supermercats Plusfresc
El passat 2 de juny van tenir lloc les eleccions sindicals als supermercats Plusfresc de Lleida i comarques (SUPSA) i CCOO de Lleida va revalidar-hi la majoria absoluta: CCOO va obtenir 17 delegades i
delegats i la UGT, 4 delegades i delegats.
En aquestes eleccions s’escollien les persones que han d’integrar el comitè d’empresa provincial de les
botigues de la demarcació de Lleida.
Amb aquest resultat la Secció Sindical de CCOO de SUPSA de Catalunya té 38 delegats i delegades i
la UGT en té 6 del total de la representació sindical a l’empresa.
Les companyes i companys de CCOO que han sortit elegits volen agrair la participació dels treballadors
i treballadores a les eleccions i es comprometen a treballar els propers quatre anys per millorar les
condicions laborals de tota la plantilla.

A Catalunya es va incloure la violència vicària
en la legislació, però el PP va presentar-hi recurs d’inconstitucionalitat. En tot cas, des de
CCOO continuem reclamant al Parlament de
Catalunya que legisli, en el sentit acordat en
el Conveni d’Istanbul, per protegir els infants
i les seves mares, que hi destini els recursos
necessaris i que aquesta forma de violència masclista no romangui invisible davant
l’opinió pública.

Prou violència envers les dones i les
criatures!

www.segre.com
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Dia d’acció per a la salut de les
dones, a CCOO de Lleida
COVID-19 moltes dones treballadores han posat
en risc els seus cossos. Han estat treballadores
essencials “descuidades”, en el sentit de no cuidades, i no han tingut ni recompensa ni reconeixement per part de les persones responsables del
món de la política.

El 28 de maig era el Dia Internacional d’Acció per
a la Salut de les Dones i CCOO de les Terres de
Lleida va organitzar una xerrada col·loqui sobre la
influència de la pandèmia en la salut mental de les
treballadores dels sectors essencials.
La xerrada va anar a càrrec de la psicòloga Gemma Gallart que amb el títol: “La salut mental de
les treballadores en sectors essencials feminitzats durant la pandèmia”, va parlar de com un fet
traumàtic, en aquest cas la pandèmia, és viscut de
manera subjectiva, individual, cosa que a les dones els genera conflicte amb el seu cos. Durant la

Segons Gallart, les dones han hagut d’assumir la
cura de les persones perquè el sistema no estava preparat per fer-ho, i a aquest fet, cal afegir-hi
l’impacte del teletreball i la doble presència simultània. Entre altres conclusions es va destacar que
sense mecanismes de regulació d’allò públic no
ens en sortirem.
La jornada va acabar amb les aportacions de les
experiències viscudes per diverses companyes de
sectors feminitzats, que van remarcar la manca de
reconeixement al treball, el patiment per la manca
d’EPI, al principi, la por al contagi i a encomanarho a la família i el dolor psíquic per la mortaldat tan
elevada de persones grans. El cansament general per tot plegat i l’estrès diari ha generat moltes
baixes en els diferents sectors, però sobretot en
el sanitari.

Primera reunió del grup de treball d’igualtat
A CCOO de les Terres de Lleida hem creat un
grup de treball intersectorial per afrontar la negociació dels plans d’igualtat a les empreses. La idea
és desenvolupar la tasca de manera col·laborativa
entre les delegades i els delegats que en formen
part, amb la coordinació i l’acompanyament de la
Secretaria de les Dones; fer formació permanent;
revisar els dubtes i aclarir conceptes respecte de
la negociació dels plans d’igualtat, i també abordar
les demandes d’aquelles empreses on no hi ha representació legal dels treballadors i treballadores,
tal com marca la normativa, en qualitat de sindicat
més representatiu o majoritari en el sector.
El grup de treball es convoca de manera ordinària
un cop al mes. Comencem fent un repàs dels
dubtes i les qüestions que tinguem sobre el pla
d’igualtat que cada persona estigui negociant
o sobre el desenvolupament de les comissions
d’igualtat. Posteriorment es presenten els mate-

rials i les guies editades sobre el tema o sobre les
diferents novetats normatives, amb la intenció de
poder-nos familiaritzar amb les eines que tenim
a l’abast i saber-les emprar. Finalment, sempre
hi ha espai per a la reflexió i el debat d’alguna
qüestió o tema més controvertit relacionat amb la
igualtat entre homes i dones, les violències masclistes o altres aspectes del món del treball tractats des de la perspectiva de gènere.

Balaguer es queda
sense patrulles de
Guàrdia Urbana per
manca de personal

CCOO de Lleida ha denunciat que
l’Ajuntament de Balaguer no té prou agents
a la Guàrdia Urbana per cobrir els serveis
ordinaris. Aquest fet és degut a la manca de
previsió i a la mala gestió que s’està portant a
terme tant des de l’ajuntament com des de la
prefectura del cos.
A dia d’avui, a la nit només hi ha un agent de
servei que no pot sortir sol a fer els serveis
que li demana la ciutadania i que ha de derivar
les trucades que rep al 112. Derivar els serveis
al 112 suposa, no només un retard important
en la prestació del servei, sinó una càrrega de
feina a d’altres cossos policials com els Mossos d’Esquadra, que moltes vegades o no hi
arriben a temps o, simplement, no hi arriben
pel volum de feina que tenen.
Reposar personal a la Guàrdia Urbana no és
fàcil i requereix unes oposicions que comporten l’assistència obligatòria al curs bàsic de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
la qual cosa allarga el procés selectiu nou
mesos més del que és habitual en qualsevol
altra oposició.
És per aquest motiu que fa molt temps que els
representants dels treballadors i treballadores
lluitem i denunciem aquesta situació, però encara no hem aconseguit que l’ajuntament vegi
el problema que se li està creant. De fet les
“excuses” més usuals que sempre donen des
de la corporació, i que són que tenen algun
agent a l’escola de policies o que els agents
marxen a d’altres policies locals de la província…, haurien de fer reflexionar la corporació
i determinar quines són les circumstàncies reals per les quals passen aquests fets.

