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S Serveis
ANTIGA CASA INGLÉS

Pesca

15%

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

CASELLES

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Carrasquet

KINE

Fisioteràpia

20%

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Carburants

dte.
litre

E. S.
JAMAICA
Carburants

0,03€
litre

Lloguer cotxes

20%

E. S. JAMAICA

AVIS

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

Hípica

15%

CONDICIONS
Viatges ESPECIALS

ILTRIDA

Paradors de
Turisme

Parador

MULTIÓPTICASÓPTICA LUX

Òptica

5%
20%

Aggio

RESTAURANT
MANELLI

ATLANTIS

Restaurant

Taller mecànic

CONDICIONS
ESPECIALS

Club esportiu

40%

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Ecocentre

Clínica dental

10%

Restaurant

10%

RESTAURANT
LA PARRA

Teatre

INSCRIPCIÓ

15%

Premsa

SEGRE

Mobiliari

TEDAL MOBLES

Hotel

NH Hotels

10%
15%

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h
i de 16 h a 18 h;
i divendres, de 8 h a 15 h.
ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de Catalunya, 2 -vestíbul-.
Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19.30 h; i divendres, de 9 h a 14 h.

PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

10%

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz
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Salut

Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

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

DELEGACIONS
COMARCALS
DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30
a 19.30 h.
DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

10%
20%

DELEGACIÓ DE VIELHA
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

5%

en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

Bar Restaurant

UNIÓ COMARCAL
DE LES TERRES
DE LLEIDA

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns de 16 a 20 h.
dimarts, dijous i divendres
de 17 a 19 h.
tarrega@ccoo.cat

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

10%

ENERGY -SPORT

FUTBOLBAR

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15 h a 18 h.

CONDICIONS
Assegurances ESPECIALS

LES OBAGUES

ILERDENT

10%

ROCHER

Europcar

ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Clara González
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h
i de 15 h a 18 h;
i divendres, de 9 h a 15 h.

LA PARRA
CONDICIONS
Restaurant ESPECIALS

RESTAURANT
AGGIO

LAUREN

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A
TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya i Natalia Holnik
Lleida, horari: dilluns i dimecres, d’11 a 14 h i
de 15 h a 18 h.
Cervera, horari: dilluns de 17 h a 18 h;
dimarts, de 10 h a 14 h.
Mollerussa, horari: el 1r i 3r dijous de cada
mes, de 10 h a 14 h.
Tàrrega, horari: dijous, de 9 h a 14 h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

MANNELLI

MASSOTERES

SÍCORIS CLUB

GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora.

RESTAURANT

HÍPICA

ROCHER

a l’edifici de l’avinguda de
Catalunya, 2 de Lleida

CONDICIONS
ESPECIALS

Més informació i moltes
més promocions a:

H Horari

De les 9 del matí a les 6 de la tarda.
No tanquem al migdia.

www.ccoo.cat/lleida
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM

Mira-te’ls abans de comprar!
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La lluita continua
Des de l’esclat de la crisi financera, preàmbul de la crisi econòmica, el denominat mercat, un poderós entramat d’interessos fora del control democràtic, ha buscat situar el debat en l’efecte de la crisi i no en la seva
causa, de tal manera que, a hores d’ara, parlem dels sacrificis que s’han de fer per sortir de la situació i el
silenci ha cobert la responsabilitat i els defectes del model que ens hi van dur.
Els recursos mediàtics, polítics i econòmics que han fet possible l’èxit del parany són els mateixos que, amb
una hostilitat i animadversió mai vistes fins ara, han posat en marxa una campanya de criminalització dels
convocants de la vaga general del 29 de setembre passat. Assenyalen les organitzacions sindicals com a
culpables de la crisi econòmica i, per extensió, els treballadors i les treballadores col·laboradors necessaris.
Callen respecte dels actors responsables, de les polítiques de laxitud i desídia i dels mètodes mercantils que
ens han portat a la situació d’empobriment general i al retrocés social. Com un dogma, el model no es discuteix i els danys provocats es consideren naturals i inevitables. En conseqüència només queda adjudicar la
factura de la crisi.
Els danys naturals i inevitables del cicle econòmic, o la gran estafa global, a Espanya es tradueixen en més
de 4 milions de persones a l’atur, la meitat de les quals sense cap prestació, l’endeutament financer vitalici
d’una bona part de la població per la compra de béns immobiliaris taxats a preus abusius en un mercat de
dubtosa competència, l’augment dels impostos sobre el consum, la desaparició d’algunes prestacions socials
i la suspensió d’altres, la retallada de drets i condicions laborals i la rebaixa o congelació de sous. I en marxa
hi ha projectes d’empitjorament de les pensions i debilitació de la capacitat negociadora dels treballadors
mitjançant la individualització de les relacions laborals.
En el disseny de l’estratègia per sortir de la crisi aquest és el sacrifici que li toca a la classe treballadora. Però,
on és la reforma del sistema financer? On és la reforma dels instruments de control sobre l’economia especulativa? On és el reforç en la lluita contra el frau fiscal? On són les mesures per eliminar els refugis dels capitals
provinents de l’activitat criminal de qualsevol tipus? On són les responsabilitats dels individus i organitzacions
que s’han beneficiat del tot s’hi val?
CCOO fem nosa perquè hem estat i som una veu discordant en la coral de la resignació. El 29-S, malgrat
l’intent desesperat dels piquets antivaga, els treballadors i les treballadores vam aturar l’activitat i vam sortir
al carrer per recordar-li, al Govern, que existim més enllà de les urnes. Aquells que pretenguin trencar el
pacte social que garanteix la convivència i la cohesió social ens tindran sempre davant.
L’ofensiva per desmuntar l’estat del benestar no s’ha acabat. Els grans especuladors tenen posat l’ull en
l’educació, la sanitat, les pensions, el sector financer públic i tot allò que pugui ser objecte de negoci encara
que despulli de drets bàsics la ciutadania.
L’única força dels treballadors i les treballadores és la solidaritat organitzada al voltant del sindicat de classe
per tal de defensar els nostres drets, davant d’aquells que pensen que l’únic dret que tenim és callar. Per això
CCOO és una organització que molesta. Saben que continuarem al capdavant en la lluita per unes condicions de vida i treball dignes per als treballadors i les treballadores.

lo Sindicat 3
CCOO69.indd 3

22/10/10 16:13

E Entrevista
Àngel Fondevila
Aquest ribagorçà, que viu entre la plana i la muntanya, és un enamorat
de la natura. Durant els caps de setmana, caça, fa de pagès i ramader i
llegeix històries de les de veritat; i els dies laborables fa una feina que
li agrada, que li ocupa gran part del seu temps i que li fa enyorar la
docència.

1. Fa un any que ets al capdavant de la Fundació Paco Puerto a Lleida, ens
agradaria saber la trajectòria que t’ha portat fins a aquesta responsabilitat?
Quan vaig acabar la universitat vaig començar a treballar, eren uns altres temps
amb més oportunitats, la meva primera feina va ser de cap de vendes per Lleida i
el Bages en una empresa d’alimentació. Després sempre m’he dedicat al món de
la formació, en tots els seus àmbits, he estat gestor i docent: impartia formació
relacionada amb l’àmbit dels recursos humans, el màrqueting i les habilitats interpersonals. Des de l’any 1996 estic relacionat amb el sindicat, vaig començar fent
de docent en molts cursos i vaig ajudar a organitzar-ne d’altres, actualment, des
de fa un any, m’he incorporat a la tasca que actualment desenvolupo. Vull agrair
la rebuda que he tingut al sindicat, a Lleida, i el suport del meu antecessor, Josep
M. Bravo, que ha fet que la meva incorporació hagi estat molt fàcil.
2. Quina és la vinculació de la Fundació amb el nostre sindicat?

molts candidats no puguin accedir a la formació, nosaltres fem seleccions seguint
criteris de necessitats dels candidats, intentem optimitzar els recursos al màxim.
Aquest increment es dóna sovint en aquelles formacions més especialitzades i en
les que donen resposta a demandes, fruit de canvis en les exigències professionals
(carnets d’instal·lador de gas, TPC, vigilants de seguretat, carnets d’aptitud professional...).
5. Quin és el perfil de les persones que fan els cursos que organitza la
Fundació?
Durant el 2009, 2.437 alumnes van participar en accions formatives de la Fundació
Paco Puerto a les terres de Lleida. D’aquests, un 40% són homes i un 60%, dones; la meitat amb baixa qualificació i l’altra meitat amb alta qualificació; 276 són
immigrants i 641, aturats. Del total d’alumnes, 242 treballen a la funció pública.
6. La formació que es fa a les nostres comarques és diferent de la d’altres
comarques i ciutats de Catalunya? Per què?

La Fundació Paco Puerto és un organisme creat pel sindicat amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre que neix de la voluntat de CCOO d’apostar per
tenir un paper actiu en la gestió de la formació des d’un àmbit professionalitzat i
amb les màximes garanties de qualitat i transparència i
amb una clara vocació de servei a la ciutadania de Catalunya.
3. Ens podries explicar exactament quina és la tasca de la Fundació en allò que respecta a la teva
responsabilitat.

Cada territori té les seves particularitats en funció de la seva estructura econòmica.
Al nostre territori el sector agroalimentari i l’hoteleria tenen molt pes, en la formació sectorial intentem donar resposta a aquest fet. També el nostre territori té una baixa demografia, el que ens
suposa un esforç molt gran per fer arribar la formació a
Hem signat un conveni amb el
totes les nostres comarques, durant l’any 2010 hem fet
Departament d’Educació per participar accions formatives en 8 comarques de Lleida i la nostra
voluntat és arribar a totes les comarques.
en la qualificació professional, això

farà que cada cop la nostra formació
tingui un reconeixement més alt.

La meva tasca és coordinar un equip de treball, la tasca
de l’equip és gestionar la formació i alhora recollir les
necessitats formatives del nostre territori per adequar la
formació que oferim a la demanda. També avaluo la satisfacció dels participants per millorar la qualitat de les noves accions formatives.

La Fundació, a les terres de Lleida, ha organitzat 155 accions formatives durant
l’any 2010, amb un total de 8.050 hores de formació i amb resultats molt satisfactoris. Fem una tasca engrescadora perquè sovint podem veure els resultats i rebem
l’agraïment dels usuaris. També fem orientació professional.
4. Estem en un moment de crisi important i ens arriba el missatge que
la formació dels treballadors i treballadores és fonamental, com afecta
aquesta qüestió en la teva tasca diària: hi ha més persones que volen formar-se? Hi ha una major oferta que fa uns anys, quan no hi havia crisi?
Sí, aquest any hem notat un augment de la demanda de formació, sobretot
d’aturats i aturades. La nostra oferta és semblant a la d’altres anys, això fa que

De totes maneres a les terres de Lleida tenim una estructura molt sòlida i intentem donar resposta a aquestes
particularitats.

7. Fent una mirada cap al futur, m’agradaria que
ens expliquessis quins són els reptes que es planteja la Fundació per als
propers anys, en el nostre territori?
La Fundació vol estar al capdavant de les innovacions en matèria de formació, per
això hem signat un conveni amb el Departament d’Educació per participar en la
qualificació professional, això farà que cada cop la nostra formació tingui un reconeixement més alt. L’objectiu és donar una formació més professionalitzada que
permeti optimitzar els recursos que tenim.
La Fundació Paco Puerto implementa cada cop més la qualitat en la formació
fent un seguiment acurat de totes les accions, avaluant la satisfacció dels usuaris i l’assoliment dels objectius formatius. L’objectiu a les terres de Lleida per als
propers anys és incrementar la qualitat de la formació i arribar a més territori,
mantenint el volum actual.
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Serveis S

L’ampliació del permís
de paternitat, congelada
durant el 2011
La crisi econòmica segueix tenint conseqüències en les prestacions socials. Les
retallades pressupostàries del Govern central perjudiquen els petits avanços cap a
la coresponsabilitat en la cura de les criatures i en la millora de la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal. L’Executiu espanyol s’ha fet enrere i no ha inclòs
l’ampliació del permís de paternitat a un mes en el projecte de llei dels pressupostos generals per al 2011, s’ajornarà l’ampliació del permís de paternitat, una
mesura que ja s’incloïa en el Butlletí Oficial de l’Estat del 7 d’octubre del 2009 i
que tenia previst entrar en vigor l’1 de gener del 2011.
Els pressupostos, a hores d’ara, encara no han estat aprovats però el Govern justifica aquesta decisió sobre la base de l’estalvi de dos-cents milions d’euros. Pagar
un permís de quatre setmanes als pares costaria a l’Estat uns 400 milions d’euros
l’any, una quantitat inferior de la que es va gastar el Govern Zapatero amb la
política de xecs-nadó.

Servei Lingüístic
El Parlament
aprova la Llei de l’occità
El Parlament de Catalunya aprovà el passat 22 de setembre la Llei de l’occità, aranès a
l’Aran. La llei regula l’oficialitat de l’occità a Catalunya i a l’Aran, en aquest cas com a
llengua pròpia, en compliment del mandat de l’Estatut que en el seu article 6.5 estableix
l’oficialitat de l’occità a Catalunya i a l’Aran i en el seu article 50 determina que els poders
públics han de protegir el català i l’aranès en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar
l’ús, la difusió i el coneixement. L’Estatut atribueix a la Generalitat i al Conselh Generau
d’Aran la competència sobre la normalització lingüística de l’aranès.

La tisorada a la despesa social afecta directament les aspiracions d’igualtat efectiva i real que tenim les dones treballadores: dificulta l’accés o la incorporació al
mercat laboral, complica o impossibilita la gestió del temps de cura i atenció a les
criatures per part d’ambdós progenitors, posa en perill la continuïtat dels serveis i
les infraestructures creades a aquest efecte i ens aboca cap a condicions de treball
més temporals i precàries perquè ens obliga a acceptar contractes a temps parcial
i jornades desregulades sota l’aparença d’una falsa flexibilitat. A més, es continua
perpetuant el missatge i l’estereotip que som les dones les que hem d’assumir el
treball reproductiu i de cura.

La nova norma garanteix els drets lingüístics generals davant de totes les administracions al
territori de l’Aran i de la Generalitat arreu de Catalunya. En l’àmbit institucional, estableix
que les administracions i les institucions araneses han d’emprar de manera general l’aranès
i que els serveis i els organismes que depenen de la Generalitat a l’Aran han d’utilitzar-lo
normalment en les seves relacions administratives i en la difusió d’informació a la ciutadania, sens perjudici del dret dels ciutadans a escollir una altra llengua oficial. Les lleis del
Parlament de Catalunya han de ser publicades també en aranès i aquesta versió tindrà
caràcter oficial. Proclama també la plena validesa de tota la documentació pública i privada
redactada en aranès.

Com a exemple d’això últim us passo una dada interessant del Baròmetre del CIS,
de setembre del 2010:

A la resta de Catalunya es reconeix el dret dels occitanoparlants a utilitzar-lo en les relacions
escrites amb la Generalitat i a rebre atenció en aquesta llengua en les relacions orals. En
l’ensenyament, es regula l’ús de l’aranès com a vehicle d’expressió normal de les activitats
docents i administratives dels centres de l’Aran. A Catalunya, s’inclouran en l’ensenyament
no universitari continguts sobre la realitat lingüística de l’Aran i la seva relació amb la llengua i la cultura occitanes, mentre que el Govern fomentarà també la incorporació d’estudis
filològics de llengua occitana. La futura legislació també regula l’ús de l’aranès en els mitjans de comunicació.

Pregunta 24: Si es dóna el cas que un dels dos membres de la parella ha de treballar menys de manera remunerada perquè s’hagi d’ocupar de les feines de casa o
tenir cura de les criatures, qui creieu que hauria de ser?
Resposta: El 45,7% de les persones enquestades van respondre: la dona; mentre
que un 1,8% va respondre: l’home; un 20,9% va respondre: qualsevol dels dos,
indistintament; i un 7%, segons el que acordin ambdós membres de la parella.
L’enquesta es va fer en una proporció bastant similar d’homes i dones. Crec que
sobra qualsevol comentari.
Secretària de Polítiques d’Igualtat

SETÈ CICLE
DE CINEMA
I DRETS
HUMANS

Del 4 al 19
de novembre de 2010
A la Facultat Ciències
Educació de la UdL

Pel que fa a la protecció de l’aranès, la llei regula l’acció conjunta de la Generalitat i el
Conselh Generau d’Aran en l’àmbit de les seves respectives competències per protegir la
llengua en tots els àmbits i sectors i fomentar-ne l’ús social, la difusió i el coneixement.
La Generalitat i el Conselh Generau podran subscriure convenis i acords amb l’Estat per
garantir l’ús de l’aranès per part dels serveis estatals ubicats a l’Aran per fer efectiu el dret
d’opció lingüística de l’aranès.
Servei Lingüístic

Dijous, 4 novembre,
a les 7 de la tarda
Pel·lícula: Morir de dia, Laia Manresa i Sergi Dies.
Ponent del debat: Josep Rovira, treballador social i mediador, director
de l’Àrea de Drogues de l’Associació
Benestar i Desenvolupament de
Barcelona.
Divendres, 5 novembre,
a les 7 de la tarda
Pel·lícula: La gripe A. El marketing
del miedo, Alish.
Ponent del debat: Juan Manuel
Marín, metge, autor del llibre Vacunaciones sistemáticas en cuestión
i col·laborador científic de la Lliga
per a la Llibertat de Vacunació.
Dijous, 11 novembre,
a les 7 de la tarda
Pel·lícula: Més enllà del mur, Josep
Pitarch.
Ponents del debat: Salah Jamal,

metge i historiador, autor dels llibres Palestina, ocupació i resistència
i Aroma árabe, recetas y relatos; i
Nabil Almanzor, cantautor, participant en el documental Més enllà
del mur.
Divendres, 12 novembre,
a les 7 de la tarda
Pel·lícula: Y el cine marcha, Manuel
Huerga.
Ponent del debat: Imma Guixé,
advocada experta en relacions
internacionals i desenvolupament,
coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya.
Dijous, 18 novembre,
a les 7 de la tarda
Pel·lícula: Flow, Irena Salina.
Ponent del debat: Albert Roca,
professor d’Antropologia Social de
la Universitat de Lleida, director
de Studia Africana i membre de
l’Agrupament per a la Recerca i la

Docència d’Àfrica.
Divendres, 19 novembre,
a les 7 de la tarda
Pel·lícula: La guerra de la soja,
Llúcia Oliva.
Ponent del debat: Víctor Bretón,
professor d’Antropologia Social de
la Universitat de Lleida, coordinador
del Grup Interdisciplinar d’Estudis
de Desenvolupament i Multiculturalitat.
EXPOSICIONS
Del 2 al 20 de novembre,
a l’Edifici Polivalent de la UdL.
Exposició: Objectius del Mil·lenni.
“Dibuixant lo nou mil·lenni. Crida
internacional”.
Del 2 al 26 de novembre,
a l’Ateneu Popular de Ponent.
Exposició: Dret a la pau.
“Cinema i pau”.
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I Informe
Informe del Servei d’Orientació de la Fundació Paco Puerto
Aquest informe analitza les dades de l’atur registrat al Servei d’Orientació de la
Fundació Paco Puerto a Lleida, des del gener fins al setembre d’enguany. El Servei
d’Orientació ha rebut, en els primers 9 mesos de l’any, 197 usuaris, i s’han realitzat
384 assessoraments individuals i 62 sessions de grup per millorar les estratègies i
habilitats en la recerca de feina.
Un 92% dels usuaris atesos es troben en situació d’atur, mentre que un 7% treballen (i es plantegen un canvi d’ocupació, en la majoria de casos per finalització
propera del contracte actual) i un 1% treballen per compte propi (i volen tancar el
seu negoci). Així doncs, la principal demanda que rep el nostre servei és aconseguir una feina per compte aliè.
Cal esmentar que hi a un 5% d’usuaris que fan una demanda de qualificació (formació o validació de l’experiència), gairebé sempre combinada amb la recerca de
feina, fet que millora la seva ocupabilitat en l’actual mercat laboral cada vegada
més exigent en les competències dels seus treballadors, tal i com s’observa en les
demandes de treball.
Per sexes i edat
Els homes desocupats representen un 58%, davant del 42% de les dones. Com
és habitual en els dos últims exercicis, trobem major afluència del sector masculí
provinent de la construcció i sectors relacionats, així com de la indústria.
Pel que fa a l’edat, el percentatge més alt està representat per les persones d’entre
30 i 39 anys (34,01%), seguit de les persones d’entre 40 i 49 anys (29,95%), de
la franja d’entre 20 i 29 anys (24,37%), dels més grans de 49 anys (9,64%) i dels
menors de 20 anys (2,03%).
Per sectors
El principal nombre de persones, amb el 41,86%, provenen del sector serveis,
seguit d’un 38,57% d’usuaris que provenen del sector de la construcció i la indústria. D’altra banda, el 9,03% són persones del sector de l’agricultura i la ramaderia, el 9,2% dels usuaris tenen experiència en ocupacions qualificades i l’1,34%
del usuaris són persones que busquen la seva primera feina.
Atur del col·lectiu immigrant
Un 57% del usuaris que s’atansen al nostre servei són d’origen estranger. Entre els col·lectius que reben l’orientació del nostre servei s’hi troben: el subsaharià (15,75%), el magrebí (15,23%), el llatinoamericà (12,2%), el dels països de
l’Europa de l’est (10,15%) i el de l’Índia i del Pakistan (2,04%).

Contractació
S’observa en un 98% dels usuaris que la primera contractació després d’haver
rebut orientació al Servei és de caire temporal (predominen els contractes d’obra
o eventuals per circumstàncies de la producció). De les persones que desenvolupen itineraris d’inserció a la nostra entitat, és a dir, que utilitzen el nostre servei
d’orientació d’una manera activa i continuada trobem un índex d’inserció d’un
52% entre el mes i els dos mesos posteriors a l’assistència al servei. Aquest índex augmenta a un 73% si observem les insercions al llarg de 6 mesos. S’ha
d’esmentar que possiblement es produeixin més insercions, però, d’aquestes, no
n’hi rebem informació, al servei.
Prestacions
De les persones en situació d’atur que vénen al nostre servei, només un 28% rep
una prestació econòmica. El 54% de les prestacions que reben són PRODI (subsidi); el 45,5%, prestació contributiva; i el 0,5%, el PIRMI. Així doncs, el nostre
usuari actual és una persona que presenta molta urgència en la seva recerca de
feina a causa de la seva necessitat econòmica.
Conclusions:
- La principal demanda de l’usuari és aconseguir una feina; tot i això, s’observa un
interès dels usuaris per millorar la seva qualificació en base a la formació (formal,
ocupacional i contínua) o la validació de l’experiència. Per això és convenient
potenciar el diàleg entre formació i empresa, per adequar les qualificacions a les
demandes del mercat laboral i optimitzar les garanties d’ocupabilitat.
- Les persones provinents de la construcció han de requalificar-se en sectors afins
o d’altres sectors i cal fomentar mecanismes que afavoreixin requalificació i ocupació per a aquestes persones.
- S’ha de continuar apostant per l’ocupació dels joves (de 18 a 29 anys) i afavorir
programes d’alternança formació-empresa, ja que són una part important de la
població en atur i majoritàriament representen el perfil qualificat que demana el
mercat laboral, però que el mercat no valora per la manca d’experiència.
- Cal també que s’adoptin mesures que impulsin la reactivació econòmica i el
canvi de model productiu on la construcció hagi deixat de tenir rellevància.
- El immigrants continuen patint les conseqüències més profundes de la crisi
econòmica.

Per ser afiliat/da a CCOO ja
gaudeixes de tots els avantatges del

Si t’hi subscrius tindràs un

www.atlantis-seguros.es
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Targeta vermella
Una reforma laboral contra
la salut dels treballadors i
les treballadores
Aquesta reforma laboral provocarà que les condicions de treball i de
salut dels treballadors i les treballadores empitjorin. Empitjoraran,
en primer lloc, perquè la reforma potencia la temporalitat; potencia
l’abaratiment de l’acomiadament, quan n’amplia les causes per fer-lo
més fàcil; potencia que l’empresariat pugui modificar unilateralment
les condicions de treball (horaris, jornada, torns, mobilitat funcional i
geogràfica, reducció salarial..); potencia el debilitament de la negociació col·lectiva, facilitant a les empreses l’adopció de mesures de desvinculació salarial i la inaplicació del compromisos adquirits prèviament.
En segon lloc, empitjoraran perquè aixeca el vet legal a les empreses
de treball temporal perquè puguin operar a l’administració pública, en
conseqüència, aquestes empreses podran substituir les actuals borses
de treball, podran contractar sense sotmetre’s a les garanties d’igualtat,
mèrit i publicitat i ampliaran els sectors de risc.
L’aplicació d’aquesta reforma laboral és molt desfavorable per a la
salut laboral del conjunt de treballadors i treballadores, ja que farà
augmentar la seva percepció d’inseguretat (precarietat contractual,
salarial...) així com la disminució, encara més gran, del ja escàs control
sobre les condicions de treball: canvis no volguts sobre l’horari, la jornada, les tasques i funcions, el lloc i centre de treball.
Aquest nou panorama laboral aboca els treballadors i treballadores
a una organització del treball encara més deficient que augmentarà
els riscos psicosocials i que a la vegada provocarà, a curt termini,
l’augment de processos d’estrès, precursors de la pèrdua de salut, tant
física com mental i social.
Les organitzacions sindicals que defensem jornada rere jornada la salut laboral hem remarcat que “sense salut no treballem” i, en conseqüència, si no es treballa no hi ha guanys (això últim ja s’ha comprovat
que no és del tot cert). Amb aquesta reforma laboral, en la combinació
salut, treball i economia, queda clara quina dimensió està supeditada
a quina.
Per tot això i des de l’acció dels delegats i delegades de prevenció encara és més imprescindible que exigim l’avaluació dels riscos psicosocials, la necessària planificació i execució de les mesures preventives a
la realitat de tots i cadascun dels llocs de treball, utilitzant un mètode
amb una eficàcia i validesa suficientment experimentades i acreditades i amb un procediment participatiu com és el CoPsoQ - Istas 21. Al
sindicat hi trobareu tot el suport que us calgui. La precarietat que ens
imposen també la combatrem des de l’acció sindical en salut laboral.
Secretaria de Salut Laboral de CCOO de les Terres de Lleida

Informació I
Una estació d’autobusos
de pel·lícula de por
Una prova més de la forta sotragada pressupostària a les inversions públiques
de les nostres comarques ha estat l’endarreriment anunciat de la nova estació
d’autobusos de Lleida (que ha d’anar al costat de l’estació de trens). Aquest endarreriment de 4 o 5 anys llargs estronca l’expectativa de millora substancial de
l’espai i dels serveis de l’actual estació d’autobusos. I, al nostre parer, millorar les
necessitats d’informació a les persones
usuàries (treballadors i treballadores, estudiantat, gent gran...), la seguretat de
les instal·lacions de l’actual estació i les
necessitats de salut laboral de les persones que hi treballen i conductors i conductores no pot esperar més.
Amb aquesta finalitat i conjuntament
amb l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic vam reunir-nos amb
l’Ajuntament de Lleida, el Departament
de Política Territorial d’Obres Públiques
i l’ATM de les terres de Lleida a finals
de setembre. Ambdues administracions
van admetre l’estat deficient dels serveis
d’informació (està disgregada, desordenada i és de difícil interpretació); la manca de consignes que obliga les persones
usuàries a restar segrestades a l’andana
o al vestíbul el temps d’espera, en unes
condicions d’incomoditat evidents; el
pas del temps i una manca d’inversió responsable han fet dels serveis sanitaris
un lloc inaccessible i insalubre; la manca d’enllumenat (un fluorescent funciona,
dos no) i de renovació d’aire; l’accés d’una de les andanes no adaptat a persones
amb mobilitat reduïda; la manca d’extintors en una de les andanes i d’enllumenat
d’emergència; l’espai insuficient per al nombre d’autobusos en determinades hores del dia...
A Lleida tot i les modernes instal·lacions del pont de Victoriano Muñoz, la Llotja,
l’aeroport d’Alguaire... tenim una estació d’autobusos de pel·lícula (del gènere de
terror o com a molt de la comèdia). El compromís d’actuació de les administracions locals i la Generalitat per millorar aquesta estació ha de ser realitat abans
d’acabar l’any. Així ho seguirem exigint.
Teresa Castellà
Secretària de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient

Signatura de convenis
de la FSC
La Federació de Serveis a la Ciutadania ha signat dos convenis nous: el de Lerigraf
i el de Gestió Publicitat Segre, totes dos empreses formen part de les empreses del
grup Segre.
En uns moments de crisi en el món de la impressió i de la publicitat, signar aquests
dos convenis ha estat un gran èxit. Volem destacar que tant en l’un com en l’altre
conveni es fa una atenció especial a la conciliació de la vida personal i laboral, en
especial és important haver aconseguit divuit dies per matrimoni i catorze dies per
acumulació de lactància. En tots dos convenis es pacten les quantitats per al 2010,
per a la resta d’anys de vigència les quantitats estaran subjectes a l’IPC interanual,
de novembre a novembre, a Lleida.
Carme Besora
Responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les Terres de Lleida

Com cada any, el nostre sindicat participà en l’ofrena floral per commemorar l’11
de Setembre. Aquest any l’ofrena canvià d’ubicació i es va fer a la Seu Vella. Posteriorment, CCOO de les Terres de Lleida, com a entitat organitzadora, assistí a la
manifestació convocada per Omnium per defensar l’Estatut.
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V Vaga
Vaga General
Pròleg
El pròleg de la vaga general del 29 de setembre fou l’assemblea de delegats i
delegades del 25 de juny a Lleida, que comptà amb la presència de Simon Rosado,
secretari d’Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya, malauradament
mort el passat 11 d’octubre; i la manifestació del 30 del mateix mes. Aquesta fou
una mobilització prèvia a la vaga general contra la reforma laboral aprovada pel
Govern de Zapatero.

perquè abusa de la temporalitat; perquè dóna més poder als empresaris; perquè
congela les pensions; i perquè retalla salaris i drets socials i laborals.
Els secretaris i la secretària van voler també remarcar que s’anava en la bona direcció i aquest fet quedava demostrat per la quantitat i la virulència dels atacs que ens
arribaven des de diversos estaments i mitjans de comunicació.
Dia 29, el seguiment
Els puntals de l’economia lleidatana, que són les indústries del metall
l’agroalimentació i la construcció, van seguir massivament la vaga general. I un
76% dels treballadors i treballadores de la província de Lleida van donar el seu
suport a la vaga general.
A les comarques de Lleida van tancar el 70% dels polígons: 3 al Segrià; 2 al Pla
d’Urgell, 1 a la Noguera, 1 a l’Urgell i 1 a la Segarra. Van tancar, entre d’altres, les
empreses: Jaume Costa, Ros-Roca, Sorigué, Arnó, Sagra, Argal, Cooperativa de
Guissona...
Ilnet, l’empresa de neteja de Lleida va fer vaga la nit i matinada del 29 i els serveis
de transport urbà van funcionar en serveis mínims: de 19 línies en van funcionar
8, és a dir de 40 busos en van sortir 8, un per línia.
En canvi, el seguiment de la vaga a les escoles va ser molt feble, la majoria estaven obertes, hem de recordar, però, que l’ensenyament, durant el 2010, ha fet 5
vagues sectorials.

Escalfant motors
Durant tot l’estiu, i fortament des de finals d’agost, CCOO de les Terres de Lleida organitzà diverses accions divulgatives. Durant tot aquest temps, companys
i companyes del sindicat van anar a Balaguer, a Cervera, a Tàrrega, a Tremp, a
Mollerussa, a les Borges Blanques, a la Seu d’Urgell, a Torrefarrera, a Alcarràs...
per enganxar cartells, repartir enganxines i fer xerrades informatives, adreçades a
l’afiliació, als delegats i delegades i a la resta de la societat. Els companys i companyes de les federacions es van encarregar de visitar les fàbriques i centres de
treball per explicar, directament als treballadors i les treballadores, els motius de
la vaga general.
El dia 9 de setembre un grup de més de 60 delegats i delegades de CCOO de les
Terres de Lleida assistí a l’assemblea de Madrid, al Palau de Vista Alegre; i el 14
de setembre, més d’un centenar de delegades i delegats assistiren a l’assemblea
de la Farga de l’Hospitalet. Amb aquestes assemblees CCOO volia reiterar que la
reforma laboral afecta negativament la majoria de la ciutadania, ja que significa un
pas més en la retallada generalitzada de drets socials que s’està impulsant des del
Govern. Una retallada que afecta no només els treballadors i les treballadores, sinó
també les persones pensionistes, aturades, dependents i, d’una manera o altra, la
majoria de la població.
El 23 de setembre, l’assemblea conjunta de delegats i delegades de CCOO i de la
UGT per preparar la vaga general fou a Lleida i hi assistiren més de 400 persones.
Hi van intervenir els secretaris generals de CCOO i UGT de Lleida, Josep M. Baiget
i Rosa Palau, respectivament; i Joan Carles Gallego i Josep M. Álvarez, secretaris
generals d’ambdós sindicats a Catalunya.
Baiget, Gallego, Palau i Álvarez van recordar i explicar detalladament quins són els
motius per plantar cara a la reforma laboral impulsada pel Govern i que podem
resumir en cinc punts fonamentals: perquè fa més fàcil i barat l’acomiadament;
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Vaga V
Durant tota la jornada de vaga no es va produir cap incident i la resposta dels
treballadors i treballadores als companys i companyes dels piquets informatius va
ser molt cordial.

Concentració davant la Paeria

Dia 29, la manifestació de Tàrrega
La manifestació convocada per CCOO de les Terres de Lleida a Tàrrega aconseguí
aturar el centre comercial de la capital de l’Urgell i comptà amb la participació
d’unes 400 persones.
Dia 29, la manifestació de Lleida
L’èxit de la vaga general del 29 de setembre culminà amb una gran manifestació
a Lleida que aplegà unes 4.000 persones. La manifestació va acabar amb els parlaments dels secretaris generals de CCOO i UGT de Lleida, Josep M. Baiget i Rosa
Palau, respectivament.
El passat 22 de setembre, la Federació de Serveis a la Ciutadania participà de
forma nombrosa a la concentració que es va fer davant la Paeria. El personal
de l’administració local de Lleida treballadors i treballadores del l’Ajuntament, la
Diputació i el Consell Comarcal del Segrià van manifestar-se en contra de les mesures anticrisi del Govern i la reforma laboral, tots i totes estaven d’acord: la crisi,
que la pagui qui l’ha provocada.
Carme Besora
Responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les Terres de Lleida

La direcció de Tradema
impedeix fer una assemblea
La Secció Sindical de Fiteqa-CCOO de Tradema de Solsona vol mostrar el seu rebuig i la seva indignació per la negativa de la direcció de l’empresa a facilitar un
local per dur a terme una assemblea informativa sobre la vaga general del 29-S.
Jordi Casas, delegat de la secció sindical i president del comitè d’empresa, considera aquest fet com “una vulneració del dret de la vaga i del dret d’informació
dels treballadors”. Casas també vol remarcar que en les nombroses assemblees
que s’han realitzat en tot el territori lleidatà, cap empresari ha posat cap impediment per fer aquestes tasques informatives, ans al contrari, tot han sigut facilitats
i bones maneres en les empreses visitades. Aquest és un pas enrere en les llibertats
sindicals i d’informació i per això cal denunciar-lo.
Jordi Casas
President del Comitè d’Empresa de Tradema

Descompte per a l’afiliació de CCOO

www.multiopticaslux.com
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N Notícies
Acció Jove,
a Lleida i a Istanbul

Renovació del conveni
de col·laboració entre el CITE
i la Diputació
El passat 9 de juliol va tenir lloc, a la Diputació de Lleida, la signatura de la renovació del Conveni de Col·laboració entre el Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) de CCOO de les Terres de Lleida i la Diputació de Lleida. La
signatura es féu a tres bandes, per part de CCOO de les Terres de Lleida firmà el
seu secretari general, Josep M. Baiget; per part de CCOO de Catalunya signà el
secretari d’Immigració, Ghassan Saliba; i per part de la Diputació de Lleida, el seu
president, Jaume Gilabert.

Acció Jove és la secció dels joves del sindicat, a Lleida van començar el passat 22
de juliol una nova etapa amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar per millorar
la situació del jovent de les terres de Lleida.
Tot just uns dies abans, el 29 i 30 de juny i 1 de juliol, un representant d’Acció
Jove de Lleida assistí a Istanbul, juntament amb altres 5 membres d’Acció Jove de
Catalunya, on es va reunir amb 64 joves més, membres dels principals sindicats
europeus, en el marc del Fòrum Social Europeu 2010, i assistí al seminari que havia
de servir per teixir una estratègia sindical conjunta per fer front a l’ofensiva neoliberal que amenaça l’estat del benestar i posa en risc els serveis públics i els drets
socials que tantes lluites han costat.
Aquest seminari entre regions europees que tenen unes característiques similars
a Catalunya tant sindicalment com industrialment i econòmicament va servir per
conèixer moltes situacions diferents a la nostra, altres formes d’entendre el sindicalisme i de dur-lo a terme; es va discutir sobre les aspiracions del jovent europeu,
la seva precarietat i les diferències entre els nostres països i situacions.
L’elecció del lloc per desenvolupar el seminari és una mostra de la voluntat de
cooperació i de solidaritat sindical. Les condicions laborals dels joves turcs i les dificultats a les quals ha de donar resposta el sindicalisme a Turquia són molt grans.
La presència i el suport d’altres sindicats i països ajuda el sindicalisme i la societat
turca a tenir mes força i a seguir endavant. La unió i la cooperació són també una
forma d’estendre els drets laborals i sindicals.
Durant aquests dies, els joves van treballar estratègies per combatre la precarietat, fomentar els nous jaciments d’ocupació vinculats a la sostenibilitat i a la cura
del medi ambient, així com noves formes d’organització per ser més eficaços i
eficients a l’hora de construir xarxes socials i una consciència col·lectiva més solidària. De tota la tasca feta, en sortí un manifest que recull quines són les principals
aspiracions dels joves sindicalistes europeus, entre les quals destaca la defensa dels
serveis públics i dels drets socials.
La conclusió principal és que els joves sindicalistes europeus tenen un somni: un
somni anomenat Europa. Una Europa social forta i cohesionada, no discriminatòria, justa, igualitària i que generi igualtat d’oportunitats.
Guillem Muedra
Responsable d’Acció Jove
CCOO de les Terres de Lleida

Amb aquest conveni es garanteix l’atenció del CITE a les oficines de CCOO de Lleida i de Tàrrega. A les oficines del CITE, hi poden acudir les persones estrangeres
que vulguin assessorar-se i informar-se sobre tots els aspectes relacionats amb la
normativa d’estrangeria, com ara: obtenció de la nacionalitat, reagrupament familiar, arrelament social, renovacions de permisos de residència i treball...
Durant l’acte de la signatura, es va aprofitar per presentar als mitjans de comunicació les dades del primer semestre del 2010 de la memòria d’actuacions del CITE
a les nostres contrades.

Revisions mèdiques
i eleccions sindicals a Atento
L’empresa Atento feia les revisions mèdiques solament al matí, i les treballadores
i treballadors del torn de tarda, si volien fer-se la revisió, hi havien d’anar al matí,
fora del seu horari de feina.
La secció sindical de CCOO d’Atento, amb la delegada de prevenció al capdavant,
després de detectar aquesta discriminació la va comunicar a l’empresa, que es
va fer la desentesa. Davant d’aquesta actitud, la secció sindical va interposar una
demanda a la Inspecció de Treball que al final ha donat la raó a CCOO i ha resolt
sancionar Atento per incompliment de l’article 60 del conveni col·lectiu, on diu
que l’empresa està obligada a fer revisions mèdiques a tots els seus treballadors.
Les revisions mèdiques s’han de fer en horari laboral i si no és possible fer-ho així
el temps emprat s’ha de compensar d’alguna manera.
El dia 28 de juny de 2010 es van celebrar eleccions a Atento de Lleida, hi va haver
una gran participació de treballadors i treballadores i els resultats van ser de majoria absoluta:
• CCOO: 80 vots que seran representats per 5 delegats i delegades
(abans, en teníem 3).
• UGT: 58 vots que seran representats per 3 delegats i delegades
(abans, en tenien 5).
• STC: 20 vots que seran representats per 1 delegat.
• 31 vots en blanc
Les tres delegades que hi havia fins ara, amb el seu treball acurat i constant, han
aconseguit capgirar el resultat. El treball ben fet té resposta!
Carme Besora
Responsable de Comunicació
FSC de CCOO de les Terres de Lleida
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Informació I
El cost de la baixa afiliació sindical
Segons un proverbi àrab antic: “Quan hom vol aconseguir una cosa, busca la manera. Quan hom no vol aconseguir una cosa, troba una excusa.“ Voler és poder.
Sovint a les tertúlies entre persones amigues i conegudes es parla amb enveja del
nivell de vida dels països del nord d’Europa, de les seves condicions socials, laborals, etc. i acabem comparant-les amb les nostres i adonant-nos com ho estem,
de lluny. És evident que per arribar a aquells resultats, hi han intervingut, al llarg
dels anys, diversos factors en els quals la classe treballadora d’aquells països hi ha
tingut un paper important.
Hi ha tres punts importants que voldria remarcar de la situació laboral d’aquests
països. Primerament, en la majoria d’aquest països, els treballadors i les treballadores tenen representació en els consells de vigilància i d’administració de les
empreses on treballen i, segons el país, prenen part, en major o menor mesura, en
les decisions relatives al futur industrial i econòmic de l’empresa.
En segon lloc, mitjançant lleis, acords o convenis, les empreses han d’invertir cada
any un percentatge dels seus beneficis en béns d’equipament, producció, formació, etc. L’empresariat d’aquests països ja té assimilada, des de fa anys, l’obligació
d’aplicar aquests dos punts. I això, que dura des de l’acabament de la Segona
Guerra Mundial, ha permès que les seves indústries es modernitzin contínuament.
Segons les dades de l’Eurostat, mentre l’empresariat espanyol en el període que
va des del 1995 fins al 2006, ha estat el que més diners ha guanyat a l’Europa dels
15, també ha estat el que menys ha invertit i els treballadors i treballadores a Espanya som els únics dels països membres de la OCDE (formada pels 30 països més
rics) que hem perdut poder adquisitiu. També amb dades de l’Eurostat, la poca o
nul·la inversió i el model productiu espanyol han estat les causes principals que
expliquen que Espanya estigui al capdavant de l’atur a Europa; mentre en altres
països europeus, l’atur augmentava un màxim d’un 10%, nosaltres hem passat de
tenir un 8% a tenir, avui, un 20% oficial.
En tercer lloc, el fet que els treballadors del nord tinguin representació amb veu i
vot als consells d’administració, no és degut a la benevolència del seu empresariat,
sinó que és degut, ni més ni menys, a la força dels seus sindicats. I per què aquests
sindicats són forts? Per la seva elevada afiliació.
I aquest és el tercer punt que vull remarcar, l’afiliació sindical. A l’Estat espanyol és
on més vagues es fan dels països d’Europa, però rarament van més enllà de dos
dies, els treballadors i les treballadores no poden aguantar gaires dies sense cobrar
i la lluita no és constant, mentre que a Europa es poden fer vagues de 15, 20, 30
i, fins i tot, 100 dies.
Com és que allí podent fer-ne tants dies? L’única explicació és la seva afiliació.
Detallem-ho: a l’Estat espanyol l’afiliació sindical està situada entre un 13 i un
15%, mentre que al nord, exceptuant França, que mereix una anàlisi a part, la
taxa d’afiliació és molt elevada, per exemple Suècia té una afiliació aproximada del
91%, Finlàndia del 80%, Bèlgica del 70%, Itàlia del 45%, Dinamarca del 80%,
etc. Aquests percentatges d’afiliació no solament donen “força” als sindicats quan

van a negociar amb la patronal o el govern, també donen “poder”perquè aquests
saben que al darrere dels sindicats hi ha tota una massa social forta que els dóna
suport. Però hi ha alguna cosa més, al darrere d’aquesta afiliació hi ha la cotització, els diners que el sindicat rep de l’afiliació.
Aquests sindicats amb una part dels diners de la seva nombrosa afiliació han pogut
crear “la caixa de resistència“, que permet, en cas de vaga, que l’afiliació cobri
entre un 60 i un 70% del seu sou corresponent als dies de vaga, la qual cosa permet resistir i pressionar més en cas de conflicte; la patronal, sabedora del grau de
resistència dels treballadors i treballadores, abans d’arribar a una vaga s’asseu a la
taula a negociar, per això hi ha menys vagues en aquests països, la patronal hi té
molt a perdre si no negocia.
Nosaltres, a Espanya, sense aquesta resistència som vulnerables, no podem aguantar i això també ho sap la nostra patronal, amb un 13% d’afiliació els nostres
sindicats no poden crear aquesta caixa, són més valents els nòrdics? No, el que poden és defensar molt millor els seus interessos afiliant-se, així tenen uns sindicats
(treballadors i treballadores afiliades, que un sindicat no és més que això) forts,
potents, temuts, amb capacitat de resistència, per això la patronal té por de les
vagues, aquesta resistència impedeix els acomiadaments i els tractes vexatoris. Per
això aquests sindicats ofereixen, a la seva afiliació, serveis que difícilment podran
donar les nostres organitzacions sindicals. La nostra eina de pressió és la vaga i en
les condicions actuals no la podem exercir en les mateixes condicions en què ho
fan els treballadors i treballadores del nord.
La classe treballadora del nord s’ho treballa, actua, no té la queixa com a eix central; les queixes no són solucions, són excuses i així ens va a nosaltres, sense poder
de reacció, només ens queixem, però més enllà la implicació queda per a d’altres.
Si a l’inici de la democràcia portàvem 40 anys de retard en relació al nord, ara en
portem 70 i cada dia ens n’allunyem més.
Estar afiliat o afiliada és confidencial, depèn de la persona interessada fer-ho públic, a més això et permet gaudir d’una sèrie d’avantatges i serveis que t’ofereix el
sindicat. Si aconseguíssim un percentatge elevat d’afiliació, podríem tenir aquesta
caixa de resistència que ens permetria de ser forts i al cap del temps aconseguir
millors condicions de treball, millors sous, millores socials, en una paraula, millor
qualitat de vida, ens aproparia a Europa. Els treballadors i treballadores europees
ens ensenyen el camí i de nosaltres depèn de seguir-lo.
La situació actual que vivim, l’elevat atur, les precàries condicions de treball, els
sous més baixos d’Europa, sous indignes, pensions miserables, la poca capacitat
de resistència, els empresaris que no inverteixen... Aquest és el preu que paguem
per la baixa afiliació. Quin món deixarem als nostres fills i filles? Sense un elevat
percentatge d’afiliació no ens en sortirem. À nous de choisir le chemin. Per una
millor qualitat de vida, no ploris, lluita, afilia’t!
Josep Maria Moyà Sumalla
Responsable de Salut Laboral
Federació d’Indústria de CCOO de les Terres de Lleida

15%
de dte.

C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com
www.moblestedal.com
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N Notícies
“Les Gabardines” de Balaguer
han tancat

CCOO
al Solidàrium 2010

El dissabte, 16 d’octubre, en el marc del Solidàrium 2010, va tenir lloc l’exposició
de l’experiència de lluita contra la pobresa a través del treball digne, conferència
que anà a càrrec de la senyora Imane Zaghloul, coordinadora de projectes de cooperació internacional de la Confederació Democràtica del Treball de Casablanca
(Marroc), aquesta experiència és un dels projectes de la Fundació Pau i SolidaritatCCOO.
El Solidàrium d’enguany es va dur a terme a Lleida, durant els dies 14,15, 16 i 17
d’octubre, organitzat per la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració,
l’Oficina de Cooperació i Solidaritat de la UdL i la Coordinadora d’ONGD i altres
Moviments Solidaris de Lleida.

Aquest article vol ser un homenatge a totes les treballadores i treballadors de
l’empresa Stylmode, altrament coneguda com “Les Gabardines” de Balaguer, que
han generat dinamisme econòmic a capital de la Noguera, principalment, des de
l’any 1966.
En aquesta empresa ens dedicàvem a elaborar col·leccions de roba amb disseny
propi. Amb els fils i les teles, les treballadores fèiem els patronatges, la confecció,
els acabats finals (planxa, botons i control de qualitat), l’empaquetat i el repartiment. El procés de producció ha estat sempre igual fins al darrer dia, de màxima
qualitat gràcies a la professionalitat del treball artesà de les cosidores. Així s’ha
premiat dins del sector tèxtil, fins i tot, en l’àmbit internacional.
Algunes dades de la història laboral d’aquesta empresa fan prou evident l’evolució
negativa en termes de llocs de treball i desenvolupament econòmic del sector del
tèxtil a casa nostra. El nombre de treballadores: els anys d’inici havíem estat prop
de 500 entre Balaguer, Camarasa, Sant Llorenç, Gerb, Menàrguens, Castelló de
Farfanya, Algerri i Alfarràs i, fins i tot, Tamarite i Monzón, a la província d’Osca.
L’any 2010 el nombre havia passat a 48 treballadores. Se servien anualment unes
50.000 peces de vestir, totalment confeccionades artesanalment. Avui, el nombre
s’havia reduït a 15.000. Part de la producció s’exportava a Europa, ara el seu
recorregut es quedava a ciutats i pobles veïns.
La lluita sindical amb la unió de totes les treballadores ha fet que haguéssim resistit els cops de les crisis del sector tèxtil fins enguany. La plantilla, la formàvem
majoritàriament treballadores, amb una mitjana d’edat de 55 anys i una antiguitat
mitjana de 35 anys al mateix centre de treball; és a dir, per un costat, professionals
altament expertes en confecció i, per un l’altre, professionals de difícil recol·locació
laboral. Al centre de treball hi continuen uns deu treballadors en tasques de logística.
Ara que és a punt de convertir-se en un supervendes la novel·la de María Dueñas
El tiempo entre costuras hem de saber que la confecció artesana dels vestits que
portem és una espècie en perill d’extinció a casa nostra.
Concepción Muñoz, Carme Vall i Carme Mata
Delegades sindicals d’Stylmode

Aquest any 2010 és l’Any Europeu contra la pobresa i l’Exclusió Social i per tal
de seguir en la línea de recolzament dels Objectius del Mil·lenni, el Solidàrium se
centrarà en l’objectiu número 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam.
Inma Romeo
Secretària de Polítiques d’Igualtat

Formació sindical a Lleida
La Secretaria de Formació i Ocupació de CCOO de les Terres de Lleida preveu realitzar els següents cursos, inclosos en la programació per al l’any 2010 de l’Escola
de Formació Sindical:
Curs: salari i nòmina. Aquest curs s’iniciarà el 30 de novembre del 2010 i acabarà el 10 de març del 2011, dura 20 hores i es fa en quatre sessions.
Curs bàsic de formació sindical. Aquest curs s’iniciarà el 28 d’octubre del 2010
i acabarà el 17 de febrer del 2011, dura 25 hores i es fa en cinc sessions.
Curs bàsic de formació sindical. Aquest curs s’iniciarà el 16 de novembre del
2010 i acabarà el 17 de març del 2011, dura 25 hores i es fa en cinc sessions.
Els tres cursos es faran en sessions de matí i s’impartiran a l’aula de la 5a planta de
l’edifici del sindicat, a l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida
Els delegats i delegades que hi estigueu interessats, heu de posar-vos en contacte
amb la Ramona Criado, secretària de Formació i Ocupació de CCOO de les Terres
de Lleida, al telèfon 973 26 36 66 o a l’adreça electrònica: rcriado@ccoo.cat
Ramona Criado
Secretària de Formació i Ocupació

AVÍS

Acord amb Viatges Iltrida

A partir de l’1 de novembre
d’enguany, l’acord que CCOO de les Terres de Lleida tenia
amb l’agència de viatges Iltrida canvia: les ofertes per als
afiliats i afiliades a CCOO seran de productes puntuals que
es donaran a conèixer a mesura vagin sortint al mercat.
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Formació F
Impuls de l’emprenedoria
entre l’estudiantat d’FP
El passat mes de juliol tingué lloc la primera reunió del plenari del Consell de la Formació Professional, d’aquest plenari, en formen part 64 institucions, associacions,
gremis i institucions relacionades amb formació professional de Lleida, entre les
quals hi és CCOO de les Terres de Lleida.
El Consell va decidir instaurar el Dia de la FP amb l’objectiu de fer un reconeixement públic als alumnes i empreses més destacades, ja sigui pels seus expedients
acadèmics o per la seva col·laboració en la formació professional, respectivament.
En el ple del Consell s’han presentat nombrosos projectes adreçats als joves entre
els quals destaca un projecte educatiu innovador de creació de miniempreses,
que impulsa l’emprenedoria entre els estudiants de formació professional i ESO.
En aquest projecte entre 120 i 140 estudiants de cinc centres de formació professional de Lleida i província desenvoluparan una activitat econòmica real perquè
gestionin la seva pròpia empresa, però en un entorn protegit i amb finalitats pedagògiques. Aquests alumnes rebran un suport especial perquè el desenvolupament
del programa preveu premis per als seus projectes empresarials que els podrà
permetre realitzar intercanvis amb altres empreses o tenir l’oportunitat de crear la
seva pròpia empresa en el futur viver d’empreses d’FP de Gardeny.
CCOO, tot i que valorem positivament tots aquests projectes, pensem que estan
massa enfocats cap a la gent jove, ampliar el concepte de formació professional a
formació ocupacional permetria obrir tot aquest ventall de projectes cap als adults,
persones de més de 45 anys que realment estan molt mancades d’una formació
adequada a les seves necessitats.
Els representats del nostre sindicat al Consell de la Formació Professional són: al
Plenari, la secretària de Formació i Ocupació, Ramona Criado; a la Comissió Permanent, el secretari general, Josep M. Baiget; i a la Comissió Tècnica, el responsable de la Fundació Paco Puerto a Lleida, Àngel Fondevila.

Validacions professionals
El passat 7 d’octubre va tenir lloc, a Lleida, la 2ª Jornada de l’Orientació Professional a les Terres de Lleida, de la qual CCOO de les Terres de Lleida és col·laboradora.
El tema central d’aquesta Jornada van ser les competències, el domini i l’avaluació
de les quals es planteja com l’objectiu fonamental que cal assolir des del camp
educatiu passant pel professional. L’aprenentatge de les competències va en la
direcció de mobilitzar el coneixement per donar resposta i trobar solucions de
manera autònoma en situacions i entorns determinats.
Durant aquesta jornada es va fer una tertúlia-debat sobre el present i el futur del
programa “Qualifica’t”, programa que ha aixecat moltes expectatives en el món
educatiu i empresarial. Durant la tertúlia s’explicà com poder acreditar i validar
l’experiència professional del treballadors i treballadores de cara a poder millorar la
seva qualificació i poder mantenir, promocionar o requalificar la seva ocupabilitat
en el mercat laboral actual... En el debat van sorgir diversos interrogants sobretot
en allò que fa referència a la posada en pràctica del programa: quins organismes
són els que han de validar? Qui ha de fer la formació? Com es valida l’experiència
professional? Qui s’encarrega de fer els itineraris als treballadors i treballadores?...
En resum, els dubtes principals sorgeixen en el moment de dur a la pràctica la
teoria del programa que d’altra banda és ben engrescadora.
CCOO a través de la Fundació Paco Puerto ha firmat un conveni amb el Departament d’Educació per dur a terme les validacions de la formació que fa amb la FP.
Aquí a Lleida s’han signat convenis amb un seguit d’instituts per validar, cadascun segons la família professional que imparteix, la formació; els instituts són els
següents: IES La Caparrella, Escola d’Hostaleria i Turisme, Escola del Treball, IES
Guindavols, IES Torrevicens, IES Mollerussa i IES Costafreda de Tàrrega. Si en voleu
més informació, podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto.
Ramona Criado
Secretària de Formació i Ocupació

Formació Contínua
Cursos subvencionats i inclosos en el Contracte Programa de Formació Contínua
sol·licitat per CCOO de Catalunya corresponent a la programació de l’any 2010.
Els cursos s’adrecen a treballadors i treballadores per compte d’altri, fixos discontinus, autònoms i autònomes, i treballadors i treballadores del règim agrari o especial de la llar i treballadors i treballadores en atur fins a un 40% de les places.
Tot seguit trobareu la llista de cursos i les poblacions on es faran. Tots els cursos
començaran a partir del novembre del 2010.
Curs

Localitat

Acadèmia

Anglès nivell 2

Mollerussa

British Centre

Anglès nivell 2

Lleida

Formemp

Anglès nivell 3

Mollerussa

British Centre

Anglès nivell 4

Mollerussa

British Centre

Aspirant a escorta privat

Lleida

General d’Estudis

Aspirant a vigilant de seguretat

Lleida

General d’Estudis

Aspirant a vigilant d’explosius

Lleida

General d’Estudis

Cad 2D

Mollerussa

British Centre

Disseny de pàgines web. Nivell avançat

Mollerussa

British Centre

Disseny de pàgines web. Nivell bàsic

Per determinar

Per determinar

Disseny gràfic. Nivell inicial

Almenar

Aesform

Full de càlcul

Per determinar

Per determinar

Integració d’aplicacions ofimàtiques

Per determinar

Per determinar

Mobilització de pacients

Lleida

Formemp

Navegació i comunicació per Internet

Lleida

Formemp

Navegació i comunicació per Internet

Per determinar

Per determinar

Prevenció de l’estrès

Lleida

Formemp

Radioscòpia

Lleida

General d’Estudis

Informació i inscripcions:
• Fundació Paco Puerto (Av. de Catalunya, 2, 5è de Lleida. Telèfon 973 27 95 07)
o consultar el web www.ceprom.org.
• A Mollerussa: British Centre (973 71 21 02) i Escola d’Oficis Pla d’Urgell
(973 71 27 90).
• A Almenar: AESFORM (973 77 13 77).
• A Lleida: General d’Estudis (973 28 08 88), FOINTEC (902 99 64 27).
Formació Terres del Segre (973 25 77 41) i FORMEMP (973 27 47 66).
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O Opinió
La ploma
convidada
Joan Carles Gallego i Herrera
Secretari general de CCOO de Catalunya

La dictadura dels mercats
El 29 de setembre ha fet evident l’alt rebuig social a les mesures del Govern per
encarar la crisi econòmica. El context de la vaga general era molt difícil: la crisi
econòmica, les dificultats que tenim molts treballadors i treballadores i l’atur que
és el principal problema social. Però la convocatòria era necessària i imprescindible
per expressar el rebuig a com s’estan fent les coses. I la convocatòria era útil per
aconseguir que, a partir de la rectificació, el Govern negociï altres mesures més
equilibrades i solidàries.
Avui ja sabem que el 29-S ha estat un èxit de convocatòria, de participació i de
percepció. La vaga s’ha fet en un context de profunda crisi econòmica, però també
enmig d’una gran desinformació: la reforma s’aprovà en ple mes d’agost i enmig
d’una campanya per fomentar la resignació i el no hi ha res a fer, i on s’atacava fortament la convocatòria i els convocants. Moltes veus volen qüestionar la incidència
de la vaga, però l’evidència de l’important seguiment és clara, només calia mirar el
trànsit a les vies urbanes i carreteres, l’ús dels serveis mínims en els transports, les
xifres de vendes comercials d’aquell dia o la caiguda del consum elèctric. El 29-S
les ciutats i els pobles de Catalunya van estar al ralentí, més o menys paralitzats,
per expressar el rebuig majoritari. El Govern no pot mirar cap a una altra banda,
no pot amagar que el conflicte social ha emergit i, per tant, ara, el conflicte s’ha
de gestionar: o ens instal·lem en el que representa de conflictivitat creixent o el
superem, a través de la negociació que s’ha d’obrir a partir que el Govern entengui
que ha de rectificar la manera d’encarar la crisi.
Ha quedat clar que la majoria de la societat rebutja les mesures del Govern. I mal
que els pesi, a alguns, les organitzacions sindicals ens hem legitimat i hem demostrat la capacitat de connectar amb la gent treballadora. El 29-S ha demostrat la
capacitat dels sindicats per convocar, organitzar i articular el conflicte social real.
Però no ens val l’autosatisfacció, hem d’analitzar detalladament el seguiment de
la vaga per conèixer la realitat i millorar les formes d’organització, de participació,

de relació i d’explicació dels problemes reals en els diferents àmbits. El sindicat,
com a organització que agrupa interessos dels treballadors i treballadores, és una
eina imprescindible i útil per articular el conflicte social, per donar la resposta
col·lectiva, per construir alternatives, per avançar i per impedir retrocessos. Per
evitar, en definitiva, que avanci l’individualisme en les relacions laborals i socials i
que això generi més desigualtat i menys llibertat.
El 29-S constata la bretxa que hi ha entre la majoria de la ciutadania i el Govern.
Que el Govern justifiqui en els mercats o en l’exterior les mesures que pren afebleix
la democràcia, perquè se suplanta per la dictadura dels “mercats”. I això és un
problema. El 28 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i correm el
risc que l’abstenció sigui la resposta al malestar generat per les polítiques submises
amb els mercats i que es giren d’esquena als ciutadans. Per això hem d’aprofitar la
contesa electoral per reclamar, als partits polítics, compromisos amb els problemes
reals i, en primer lloc, amb l’atur. Que diguin les propostes polítiques per combatre’l,
per crear ocupació, per reactivar l’economia, i per garantir la protecció social i
els serveis públics propis del model social europeu. Que contrastin propostes,
que informin, que es comprometin perquè puguem lliurement anar a votar les
respostes socials que avui necessitem i que amb el nivell d’autogovern que té
Catalunya es poden dur a terme. La Generalitat pot fer polítiques al servei de
les persones, crear ocupació i fomentar l’activitat econòmica, millorar la cohesió
social, etc., i hem de reclamar que ens diguin què proposen. Així es fomenta la
participació democràtica per decidir com s’han de fer les coses que ens preocupen.
I si la vaga ha estat un èxit de participació, l’èxit real és la consecució dels seus
objectius. S’ha explicitat el conflicte real, ara el Govern ha de rectificar i negociar
reformes equilibrades i solidàries i retirar les retallades de drets laborals i socials.
Mentre, nosaltres hem de mantenir la pressió, mantenir la informació i mantenir
la participació.
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Breus B
Que lo sepas
Una parella de fet havia conviscut fins a la mort de l’home l’any 2007.
D’aquesta unió la parella tingué dos filles nascudes, el 1988 i el 1993. L’any
2008, després de l’aprovació de la Llei 40/07 de mesures en matèria de Seguretat Social, que introdueix per primera vegada, a la normativa de la Seguretat
Social, el reconeixement de la pensió de viduïtat a les parelles de fet, la dona
va sol·licitar la pensió de viduïtat d’acord a la disposició addicional tercera.
En aquesta disposició addicional es preveu una possibilitat excepcional del
reconeixement de la pensió de viduïtat a les parelles de fet quan la mort s’ha
produït amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. Aquesta via
estava subjecta a un termini de sol·licitud que coincidia amb l’any natural,
2008, a partir del qual ja no és possible demanar la prestació. Entre els requisits exigits hi ha: l’existència de fills comuns i l’acreditació d’una convivència
ininterrompuda com a parella de fet durant els sis anys anteriors a la mort,
mitjançant el corresponent certificat d’empadronament.
L’INSS va denegar la prestació perquè va considerar que mitjançant el certificat
d’empadronament només s’acreditaven cinc anys i nou mesos de convivència.
Es va interposar una demanda i, en l’acte del judici, la dona va acreditar una
convivència amb el causant de més de 20 anys, convivència que s’havia iniciat
abans del naixement de la primera de les seves filles, respecte de les quals el
causant figurava com a pare tant en el Registre Civil com en el Llibre de Família. En la testifical, els testimonis manifestaren creure que la parella estava
casada. El president del Col·legi de Metges manifestà que la parella –ambdós
metges de professió– figurava inscrita, al Col·legi, a la mateixa adreça a la
qual s’enviava la correspondència. En base a aquestes proves el Jutjat Social
considerà acreditada la convivència durant més de 6 anys i reconegué el dret
a la pensió de viduïtat.
L’INSS interposà recurs de súplica que fou estimat pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) i revocà la resolució perquè va considerar que la Llei només permet
acreditar la convivència mitjançant el certificat d’empadronament. Davant la
sentència del TSJ, la sol·licitant interposà un recurs al Tribunal Suprem (TS).
El TS assenyala que, d’acord amb la redacció del precepte, seria possible entendre que el certificat d’empadronament és requisit constitutiu de la prestació, però també seria possible considerar que és un mer element de prova de
la convivència. Finalment es decantà per aquesta segona interpretació basantse en els següents arguments:
- La considera “més acord amb el principi d’igualtat constitucional i amb el
sentit històric de l’evolució normativa en la qual s’insereix aquest nou article.”
- A la mateixa conclusió arriba des d’una interpretació sistemàtica del precepte que estableix que la convivència que s’acredita amb el certificat
d’empadronament ha de ser “estable i notòria”, i és clar que “notori és allò
que no necessita prova, allò que la seva existència s’evidencia per ella mateixa,
així doncs, no es pot exigir simultàniament que el fet en qüestió s’acrediti
exclusivament mitjançant una prova merament formal com és el certificat
d’empadronament”. Igualment el mateix precepte assenyala que “l’existència
de la parella de fet s’acreditarà mitjançant la certificació de la inscripció en
algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant un document públic on consti la
constitució de la parella...”
- També assenyala que l’esmentada interpretació presenta un altre avantatge:
el de permetre tenir una prova contrària, a favor de l’INSS, davant del que
podria ser un fals empadronament –que en el seu dia podia ser verdader-...
- La conclusió troba igualment fonament en el desconeixement que les parelles de fet tenien de l’exigència d’uns requisits formals que estaven fixats amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la norma.

El comptador de la sinistralitat
laboral a Lleida
Accidents de treball amb baixa de gener a agost
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al centre de treball
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TOTALS
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EVOLUCIÓ

Darrere de cada accident de treball hi ha
una persona que té família.
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