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NOVEMBREÊ -Ê DESEMBREÊ 10

S Serveis
ANTIGA CASA INGLÉS

Pesca

15%

KINE

Fisioteràpia

20%

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Carburants

dte.
litre

Carburants

0,03€
litre

Lloguer cotxes

20%

CASELLES

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Carrasquet

E. S.
JAMAICA
E. S. JAMAICA

AVIS

Hípica

15%

ILTRIDA

Viatges

CONDICIONS
ESPECIALS

Paradors de
Turisme

Parador

5%

Òptica

20%

MULTIÓPTICASÓPTICA LUX

Aggio

RESTAURANT
MANELLI

Restaurant

Assegurances

ATLANTIS

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

CONDICIONS
ESPECIALS

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

Ecocentre

10%

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.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto

Clínica dental

10%

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.

Restaurant

10%

LES OBAGUES

ILERDENT

10%

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

RESTAURANT
LA PARRA

ROCHER
Taller mecànic

Club esportiu

SÍCORIS CLUB

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Teatre

CONDICIONS
ESPECIALS

40%
INSCRIPCIÓ

15%

Premsa

SEGRE

Mobiliari

TEDAL MOBLES

Hotel

NH Hotels

10%
15%
5%

GIMNË S

ENERGY -SPORT

PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

LAUREN

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

10%
20%
en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

Bar Restaurant

10%

Salut

CONDICIONS
ESPECIALS

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz
Cal Menut

Bio Oleics
Bio Oleics

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

RESTAURANT
AGGIO

FUTBOLBAR

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

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

Europcar

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

RESTAURANT

HÍPICA

MASSOTERES

ROCHER

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

CONDICIONS

Oli d’oliva ESPECIALS

Cal Menut
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UNIÓ COMARCAL
DE LES TERRES
DE LLEIDA
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.
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
DELEGACIÓ DE VIELHA
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

H Horari

De les 9 del matí a les 6 de la tarda.
No tanquem al migdia.
Més informació i moltes
més promocions a:

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

Mira-te’ls abans de comprar!
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Les reformes posen rumb
a la precarietat laboral i social
La reforma laboral, que va motivar la vaga general del passat 29 de setembre, ja ha començat a donar els
seus fruits en forma de nous aturats i aturades que, al dany de la pèrdua de la feina i d’unes indemnitzacions
molt inferiors, hi han d’afegir una bateria de retallades socials i augments dels costos del consum bàsic. La
reforma que havia de portar estabilitat i generació d’ocupació, a la pràctica, ens ha dut més inestabilitat, més
atur i més precarietat. La realitat ens dóna la raó, però no és la raó el que volem, sinó solucions justes per
sortir d’una crisi que els treballadors no hem provocat. S’ha obert una etapa d’abús en la rescissió contractual, més fàcil i més barata, i en la contractació, que utilitza modalitats de contracte amb finalitats distintes
per a les quals foren creades, com la de becaris o la de pràctiques no laborals o els contractes a temps parcial.
Al full de ruta governamental per sortir de la crisi, hi figuren dos noves reformes: les pensions i la negociació
col·lectiva que, com en la primera reforma, apunten en direcció als que no tenen altre patrimoni que el seu
salari. Sembla que l’esquena de la classe treballadora és una diana fàcil, soferta i estoica. I es va deixant per
a més endavant, seguint l’estela d’aquell rètol castís que diu: “avui no es fan rebaixes, demà sí”, les reformes que afecten els poderosos i el capital. Per a més endavant queden les reformes fiscals i la lluita contra
l’especulació, l’economia submergida i el frau fiscal.
Per allargar l’edat de jubilació i els anys de còmput de la prestació, el Govern es justifica en les recomanacions
del Pacte de Toledo, al temps que manté pendent culminar, entre altres, la separació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, recomanades també pel Pacte de Toledo l’any 1995, que fixen, a les cotitzacions
socials, només la responsabilitat del finançament de les prestacions contributives.
En la negociació col·lectiva, la patronal hi veu una oportunitat històrica per debilitar la capacitat negociadora
dels treballadors i treballadores, buidant de contingut la capacitat col·lectiva de negociació, derivant-la cap a
àmbits més reduïts, i, en conseqüència, més febles, i finalment individualitzant-la si és possible. Tot això amb
el lloable objectiu de sortir de la crisi. Una crisi fabricada en laboratoris ben allunyats dels treballadors i les
treballadores i molt propers de l’espai patronal, que ara, lluny de posar-hi l’espatlla, vol aprofitar per treure’n
profit a costa dels treballadors.
Els passats 15 i 18 de desembre CCOO vam convocar mobilitzacions i manifestacions de rebuig a les reformes imposades i per posar fre a les polítiques de càstig a la classe treballadora. El Govern coneix les alternatives sindicals per sortir de la crisi, i sap que són viables per sortir-ne tots junts sense trencar la cohesió social.
CCOO mai ens hem amagat de les nostres responsabilitats, sempre hem estat en la solució dels conflictes,
des del rigor i la justícia, i sempre estarem enfront de l’abús i la imposició.
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E Entrevista
Josep Tous
El Josep ha dedicat tota la seva vida laboral a la banca sense oblidar ni la
muntanya ni el contrabaix ni CCOO, ara, quan el banc queda endarrere,
les excursions, la música i CCOO continuen omplint la seva vida.

1. Fa molts anys que estàs lligat a CCOO, ens podries parlar de quina ha
estat la teva trajectòria dins del sindicat? I quina és la teva tasca actual?
Vaig entrar a Banesto als 14 anys i m’hi he jubilat als 60, és a dir, que tota la meva
vida laboral ha estat lligada a la mateixa empresa, un rècord si ho comparem al
mercat laboral d’avui en dia.
Les meves inquietuds envers la classe treballadora van fer que m’afiliés, en un primer moment, a la UGT, l’únic sindicat democràtic que en aquells moments estava
organitzat al sector bancari, però al poc temps vaig veure que no era la classe de
lluita en la qual volia col·laborar.
Passat el temps, el meu amic sindicalista i company de treball, Antoni Moya, com
una formigueta obrera, anava parlant amb els companys de feina del nou sindicat, de CCOO, i vaig demanar-li que m’hi afiliés. A les primeres eleccions sindicals
democràtiques, l’any 1978, ara n’ha fet 32, amb una plantilla de 65 treballadors
vam poder afiliar, amb molts treballs, cinc companys, tots de Lleida, a la província
va ser impossible. En aquestes primeres eleccions, al Banesto, vam aconseguir 1
delegat, a les segones eleccions, cap. Però, després d’un bon treball d’equip, visitant oficina per oficina i parlant company per company, en les següents eleccions
vam obtenir sis dels nou delegats del comitè de Banesto a Lleida.
D’afiliat de base vaig passar a formar part del comitè d’empresa i vaig ser el responsable de CCOO de Banesto a Lleida fins a la jubilació. La meva satisfacció ha
estat poder deixar el sindicat com a líder i amb més delegats que cap altre sindicat
dintre de la meva empresa. Actualment, continuo col·laborant amb el sindicat
com a membre de la Comissió Executiva i responsable de Finances de COMFIA a
Lleida.
2. Quan parlem de COMFIA parlem d’una federació molt diversa: banca, assegurances, oficines,
despatxos, tecnologies de la informació, notaries,
ONG... Què tenen en comú tots aquests sectors
per estar agrupats en una mateixa federació?
Totes són empreses del sector serveis, algunes són molt
grans, bancs i caixes, i tenen centres de treball molt
dispersos per tot el territori i amb pocs treballadors, per
això crec que era convenient agrupar aquest sector per,
d’aquesta manera, tenir més força sindical.

Els

5. Durant els anys hauràs vist com, gràcies a l’acció sindical, algunes de les
condicions de treball de les persones de la teva federació han canviat per
millorar, quin d’aquests canvis destacaries i per què?
Els diferents convenis i acords en l’àmbit de l’empresa han anat, al menys en el
sector de la banca i l’estalvi, que és el que conec més, posant ordre als horaris,
a les categories professionals, als salaris, etc. I han permès durant els últims anys
que la transformació del sector no fos traumàtica. Per exemple, s’ha aconseguit
de fer festa els dissabtes, s’han fet avenços prou importants en aspectes com la
igualtat i la conciliació, la prevenció de riscos laborals, l’assetjament... Avenços
que en molts casos, després, han acabat sent lleis. És a dir, hem aconseguit exportar a d’altres sectors els avenços del nostre.

6. Creus també que hi ha alguna cosa que ha empitjorat o pot empitjorar
properament?
Com he dit abans un dels punts més importants que pot empitjorar en el futur
serà conseqüència de com es resolgui la reforma de la negociació col·lectiva. Si no
tenim un conveni fort del sector i sindicats disposats a
defensar la negociació col·lectiva per sobre dels pactes
puntuals d’empresa, assistirem a un retrocés important
clients acostumen
de totes aquelles millores que hem aconseguit en els
a descarregar
últims 30 anys de lluita sindical al nostre sector.

les seves problemàtiques i
frustracions en l’empleat
o empleada de torn.

3. Quin és el problema principal que tenen els treballadors i treballadores
de COMFIA?
La pressió actual a què estem sotmesos amb uns objectius cada vegada més exigents que s’han de complir en un entorn econòmic molt difícil i hostil, sobretot per als treballadors de banca i estalvi, a això s’hi suma el fet que els clients
acostumen a descarregar les seves problemàtiques i frustracions en l’empleat o
empleada de torn. En altres sectors com gestories, consultories, notaries, etc.
s’està produint un ajustament de plantilles que molts no havíem vist mai. Però la
problemàtica més greu en el futur proper serà la desregularització del sector amb
la reforma de la negociació col·lectiva que permet la reforma laboral.
4. Al llarg de la teva trajectòria sindical, com ha canviat aquest sector?
La informàtica, els nous processos que s’hi han implantat i també la incorporació
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majoritària de les dones han produït un canvi espectacular en aquest sector que
s’ha feminitzat com cap altre. Les prejubilacions han estat un mal menor, ja que
han permès una reconversió ordenada i no traumàtica, sense costos per a les
arques públiques, perquè, al contrari del que hem sentit últimament en alguns
mitjans, llevat d’excepcions puntuals, tots els costos de les prejubilacions han estat assumits per les empreses. No com en altres sectors en els quals l’aportació de
diners públics ha estat molt important.

7. Com afecta la crisi als treballadors i treballadores de COMFIA?
En l’àmbit del treball, genera molt estrès, el sector financer té part important de culpa de l’actual crisi i els
clients acostumen a identificar l’empleat de banca com
a culpable, quan, en realitat els empleats i empleades
només són una víctima com ells. D’altra banda les empreses han elevat les seves
exigències per obtenir millors resultats econòmics, cosa que fa que els treballadors
i treballadores del sector es trobin en mig d’un foc creuat, que els genera tensions
i estrès i que moltes vegades desemboca en depressions i altres patologies mes
greus.
8. Quins són els reptes que es planteja la teva federació al nostre territori?
El creixement i la consolidació en els sectors minoritaris, com ara gestories, consultories, registres, notaries, etc., així com la incorporació dels treballadors i treballadores dels nous sectors emergents, com el telemàrqueting, tecnologies de la
informació i la comunicació, enginyeries... És per això que estem destinant recursos tant materials com humans dels sectors ja consolidats com la banca, l’estalvi
o les assegurances a aquests nous sectors.

Serveis S
Servei Lingüístic
Supressió del Ministeri
d’Igualtat
CCOO rebutgem la supressió del Ministeri d’Igualtat, perquè suposa un pas
enrere en les polítiques d’igualtat; encara més, la conversió del ministeri en
una secretaria d’estat del Ministeri de Sanitat debilita notablement l’estratègia
de la transversalitat -eix central de les polítiques de gènere- i li fa perdre entitat, pes i protagonisme per exercir com a estructura dinamitzadora de les
politiques públiques d’igualtat. L’única alternativa a la supressió del Ministeri
d’Igualtat, si realment el Govern vol que sigui una prioritat política, seria la
d’integrar la secretaria d’estat en el Ministeri de la Presidència, ja que aquesta
és l’única manera de fer transversals les polítiques.
Per a CCOO, a més, aquesta supressió trenca els compromisos d’igualtat
europeus i internacionals que ordenen, als governs, el tractament dels temes
d’igualtat des dels nivells i les responsabilitats més altes.
CCOO valora positivament el treball que havia desenvolupat el Ministeri
d’Igualtat que és imprescindible per avançar en la consolidació i la integració,
en la cultura ciutadana, de les polítiques d’igualtat i per trencar estereotips
sexistes tot possibilitant un pas endavant en les mentalitats.
CCOO continuarà treballant per fer avançar les polítiques d’igualtat en l’àmbit
laboral i en la societat i reclamarà a les administracions públiques el desenvolupament dels seus compromisos i l’aplicació efectiva de la normativa igualitària.
Finalment, CCOO denuncia que, novament, les retallades pressupostàries tenen un clar impacte de gènere, el mateix que succeeix amb la reforma laboral
i amb les retallades en despesa social, ja que tenen una incidència més gran
sobre les dones, perquè la seva precarietat és mes gran en l’ocupació, perquè
tenen les pensions més baixes i perquè és sobre les dones on recau la feina de
la cura a la dependència.
Secretaria de Polítiques d’Igualtat

La Teranyina digital
Aprofitem aquest espai per presentar-vos La Teranyina digital, que trobareu a
http://teranyina.ccoo.cat. La Teranyina és una revista produïda per les confederacions sindicals de CCOO del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya que debat
i reflexiona sobre temes vinculats a la llengua i la cultura catalanes, i que parteix
de l’aposta de les tres organitzacions per defensar la unitat de la llengua catalana.
La Teranyina vol consolidar aquest canal de comunicació que pretenem que afavoreixi l’enriquiment cultural mutu i difongui una part significativa de les actuacions
sindicals de les nostres organitzacions. El concebem com un espai dinàmic, obert
i participatiu en què intervindran un ampli ventall de persones col·laboradores
representatives de la nostra rica i plural realitat cultural i lingüística.
Aquest nou projecte, del qual es faran tres edicions cada any, dóna continuïtat a
una llarga trajectòria de col·laboració entre les tres confederacions, i més concretament a l’espai de reflexió que ja va existir fa una dècada amb la publicació en
paper de l’aleshores també anomenada La Teranyina.
Ara, la nova Teranyina, en format digital, pretén afavorir l’enriquiment cultural
mutu i fer difusió de les actuacions que es duen a terme en l’àmbit d’actuació de
les tres confederacions, i per fer-ho aprofita l’ús generalitzat de les noves tecnologies que en els darrers anys han transformat els mitjans de comunicació.
El tema central amb el qual inaugurem aquesta nova etapa és la transformació de
la informació i el periodisme, l’aparició de les noves tecnologies de la informació
en el sector i la irrupció del periodisme digital. Conté també espais específics de
continguts, com ara documentació, informes i documents vinculats amb la cultura
i la llengua catalanes; recomanacions de llibres, pel·lícules, còmics, exposicions, espectacles, etc.; memòria social i històrica i informació d’actualitat sindical juvenil.
Hi trobareu entrevistes, articles d’opinió, crítiques culturals i un espai multimèdia
de vídeos i arxius sonors aptes per a diferents tipus de suports digitals.
Esperem que aquest nou projecte, que també podeu consultar en format de llibre
electrònic, esdevingui un espai de trobada.
Servei Lingüístic

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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N Notícies
Inauguració del nou local
de CCOO a Tàrrega

Eleccions sindicals a la FSC

El passat 21 d’octubre, una cinquantena de persones van assistir a la inauguració
oficial del nou local de CCOO a Tàrrega; la seu del sindicat a la capital de l’Urgell
és a la Via Lacetània, 17-19.
La inauguració comptà amb la presència i els parlaments de l’alcalde de la ciutat,
Joan Amézaga; del secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego;
i del secretari general de CCOO de les Terres de Lleida, Josep M. Baiget.
Aquest nou local, amb la millora que comporta, servirà per fer una atenció més
eficaç i còmoda a tota l’afiliació, als delegats i delegades i al públic en general de
Tàrrega, de la comarca de l’Urgell i de les comarques veïnes

La Federació de Serveis a la Ciutadania ha començat l’any d’eleccions sindicals i
fins a finals del 2011 tenim previst fer unes 80 renovacions. Durant tot el procés
esperem renovar i, fins i tot, millorar els resultats.
Ja hem començat aquesta cursa i hem aconseguit un delegat a Interparking Lleidatana, Lerigraf, Departament de Salut (personal laboral), Ambulàncies Terraferma,
Ajuntament de Torà, Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra SL; dos
delegats a l’Orfeó Lleidatà; tres a l’Ajuntament de Juneda; i cinc a Forestals de
Catalunya, SA i al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les
Terres de Lleida

Eleccions al sector de la
Generalitat, CCOO torna a
guanyar
El dia 30 de novembre de 2010 es van realitzar eleccions al sector de la Generalitat. Tots els treballadors i treballadores de l’Administració de Catalunya (agents rurals, serveis penitenciaris, bombers, personal d’administració i serveis), dels serveis
territorials (personal tècnic i d’administració) i de l’Hospital de Santa Maria van ser
cridats a les eleccions sindicals per escollir 25 delegats i delegades a la demarcació
de Lleida. La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC), durant tota la campanya
electoral i el mateix dia de les eleccions va estar donant suport a les companyes i
els companys del sector de la Generalitat.
Les votacions es van dur a terme el dimarts, 30 de novembre, i van transcórrer
amb tota normalitat. Els resultats van ser: CCOO manté els 12 representants, UGT
n’obté 7 i el CSIF i CATAC es queden amb 3 representants cadascun.

Calendari laboral 2011

Aquest resultat, cal dir, que és el reflex del treball constant i acurat de les persones
responsables d’aquest sector, que han sabut enfocar la seva tasca sindical segons
les necessitats que anaven sorgint.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les
Terres de Lleida
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Targeta vermella
El més important: prevenir,
reconèixer i tractar
Sóc el responsable de FITEQA Lleida i delegat de prevenció de l’empresa
on treballo, que és del ram del tèxtil i s’hi fa confecció i gènere tèxtil
de punt.
Les malalties més comunes en aquest sector són les de tipus musculoesquelètic per postures forçades, moviments repetitius i manipulació
manual de càrregues, inflamació de tendons de les mans, dels dits, dels
canells, de l’espatlla, sobrecàrrega i contractures dorsals, lumbars...
Ja fa més d’un any que a una companya se li va detectar el que es
denomina dit de ressort, aquesta companya en fer moviments de motricitat fina o en flexionar els dits, se li quedava el dit bloquejat i necessitava l’ajut de l’altra mà per estirar completament el dit... La solució
per a aquesta afecció és la intervenció quirúrgica per tal d’alliberar
els tendons del lloc on es troben comprimits. Vaig saber després, preguntant a la treballadora, que en aquest cas la mútua no es va voler
fer responsable de la curació d’aquesta malaltia derivada del treball
adduint que el seu origen era comú i que no estava causada per les
tasques que es realitzaven a la feina.

Informació I
Setè Cicle de Cinema
i Drets Humans
Durant el mes de novembre ha tingut lloc el 7è Cicle de Cinema i Drets Humans,
del qual CCOO n’és coorganitzador juntament amb l’Ajuntament de Lleida, la
UdL, la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, l’Ateneu Popular de Ponent i Amnistia Internacional. En aquest cicle, hi col·labora el diari
Segre, i ho coordina, tot plegat, l’associació de periodisme Fora de Quadre.
En cadascuna de les sis sessions s’ha pogut veure un documental, escoltar una
conferència i participar del debat; els temes que s’han tractat en aquesta edició
han estat diversos: les drogodependències, la llibertat de vacunació, l’ocupació de
Palestina, el cinema i els drets humans, el dret a l’aigua i els transgènics. Les projeccions i les conferències s’han fet a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL.
Paral·lelament al cicle s’han fet dos exposicions, una a l’Ateneu Popular de Ponent, titulada Cinema i pau, que a través d’alguns exemples de pel·lícules ens ha
permès reflexionar sobre el dret a la pau; i l’altra Dibuixant lo nou mil·lenni. Crida
internacional, amb il·lustracions de dibuixants d’arreu del món sobre els Objectius
del Mil·lenni, ha estat exposada a l’Edifici Polivalent del Campus de Cappont de
la UdL.

Al cap d’uns mesos, jo em vaig trobar en la mateixa situació quan em
van detectar la mateixa malaltia. Quan vaig acudir al metge de capçalera per demanar la baixa laboral per a l’operació quirúrgica, aquest
em va dir que era una malaltia laboral i que, per tant, qui s’havia de fer
càrrec de l’operació era la mútua que tingués contractada l’empresa.
Aleshores em vaig posar en contacte amb la Secretaria de Salut Laboral de CCOO de Lleida per tractar el tema. Efectivament, em van corroborar que aquesta malaltia estava enquadrada al grup 2 de malalties
professionals causades per agents físics del Reial decret, 1999/2006,
de malalties professionals. Aquesta documentació, la vaig presentar
a la direcció de l’empresa i a la mateixa mútua, que va rectificar i es
va fer càrrec de la meva intervenció quirúrgica i de la baixa mèdica. A
partir d’aquell moment l’experiència va servir de precedent, ja que uns
mesos més tard una altra companya de la mateixa empresa es va veure
afectada pel mateix problema i la mútua se’n va fer responsable des
del primer moment.

Nova campanya
de voluntariat lingüístic
a CCOO de les
Terres de Lleida

Aquest ha estat un cas dels molts casos en els quals les mútues no
s’han volgut fer responsables quan la realitat és que moltes de les
lesions i malalties que patim o bé són dins el “quadre de malalties
professionals” o bé, si no hi són, tenen com a causa principal les condicions del lloc de treball.

CCOO de les Terres de Lleida, a través del seu Servei Lingüístic, s’adhereix per cinquena vegada a la campanya Voluntariat per la llengua, que té com a objectiu
posar en contacte persones que estan aprenent a parlar en català i volen practicar
la llengua oral amb persones que ja parlen català i volen ajudar algú a practicar-lo.

Amb aquest escrit vull animar tots els delegats i les delegades de prevenció a actuar de la mateixa manera en el cas de trobar-se davant
d’una situació igual o semblant, ja que les mútues, d’entrada, intenten
ignorar aquestes responsabilitats amb els treballadors i treballadores.
Hem de lluitar diàriament a les empreses perquè això no passi, i hi
lluitem de dues maneres, una, quan ja tenim el dany, acompanyant i
assessorant la persona afectada i investigant les causes que l’han provocat; i, una altra, amb antelació, avaluant els riscos ergonòmics i fent
modificar les condicions de treball que poden lesionar els treballadors
i les treballadores. Queda una tercera manera, la lluita sindical: que
moltes malalties de tipus musculoesquelètic (dolor lumbar, hèrnies discals, dolors cervicals, etc.) derivades de la feina, que encara no estan
incloses en el quadre de malalties professionals s’hi incloguin. Com
deia el lema d’una assemblea sindical de salut laboral: “Malalties professionals: reconèixer-les per prevenir-les”.
Josep Cabrera, delegat de Prevenció i
responsable d’àmbit funcional de FITEQA de CCOO de les Terres de
Lleida

Aquesta campanya a la qual ens adherim és impulsada per la Generalitat de Catalunya i els seus objectius són l’aprenentatge del català, la integració de les persones nouvingudes i la creació de parelles lingüístiques que comparteixin unes hores
de conversa en català. Aquesta iniciativa, a més de facilitar un interlocutor per poder conversar en català, vol incidir en els hàbits dels catalanoparlants i consolidar
la idea que el català és i ha de ser llengua d’acollida.
El compromís de les parelles que es puguin formar és de parlar 10 hores en català.
Els temes de conversa, els llocs, els dies i les hores on i quan desenvolupar-la es
podran triar lliurement. La tasca del servei lingüístic serà la de posar en contacte
les diferents parelles i facilitar-los l’ajut que necessitin.
Si voleu fer de voluntaris o voluntàries o voleu més informació de la campanya
Voluntariat per la llengua encara hi sou a temps! Adreceu-vos al Servei Lingüístic de CCOO de les Terres de Lleida (avinguda de Catalunya, 2, tel. 973 26 36 66;
sl-lleida@ccoo.cat).
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I Informació
Projecte de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
a Casablanca
En el marc del Solidàrium 2010, va tenir lloc l’exposició d’una experiència de lluita contra la pobresa a través del treball digne, l’explicació anà a càrrec d’Imane
Zaghloul que és la coordinadora tècnica del projecte: “Facilitació de l’accés a la
formació i a l’ocupació per a les treballadores del sector de la confecció i el tèxtil

feina o per no perdre-la, amb la vigilància i el respecte dels seus drets i de les seves
condicions laborals. El projecte ofereix:
- Formació inicial i ocupacional en l’ofici de la confecció i les diferents modalitats
del tèxtil per a dones que no han tingut experiència laboral prèvia i que troben
moltes dificultats per accedir al mercat de treball.
- Formació contínua per a dones que ja treballen o que han treballat i que necessiten, per poder mantenir la feina, formació específica i actualitzada de perfeccionament de la tècnica, de la introducció al disseny en la creació i de la gestió de la
producció.
De forma transversal, es realitza l’acompanyament i el seguiment de la inserció
d’aquestes dones al mercat de treball, facilitant-los la contractació laboral en les
empreses i vigilant el compliment dels contractes realitzats i les condicions de
treball i de formació posterior. La formació que reben aquestes dones no només
es limita a la confecció, sinó que a més reben formació sobre informàtica bàsica i
Internet i xerrades sobre drets laborals, seguretat i higiene en el treball i drets sindicals. El projecte compta també amb un servei d’assessoria sindical per aconseguir
acabar amb l’espiral de pobresa i d’explotació laboral.

dels barris perifèrics de Casablanca”, que executa la CDT (Confédération Démocratique du Travail), a Casablanca (Marroc), amb el suport de la Fundació Pau
i Solidaritat - CCOO Catalunya. Aquest projecte s’executa des de l’any 2006 i,
actualment, compta amb el finançament majoritari de l’Ajuntament i la Diputació
de Lleida i dels ajuntaments de Blanes i de Badalona.
Volem aprofitar aquesta revista per explicar-vos en què consisteix el projecte.
L’experiència que es du a terme a Casablanca pretén contribuir a l’accés i el manteniment de l’ocupació entre les dones de dos barris problemàtics i amb una taxa
molt elevada d’atur d’aquesta ciutat marroquina, a través de la formació ocupacional i contínua i el seguiment i acompanyament a aquestes dones per trobar

Descompte per a l’afiliació de CCOO

www.multiopticaslux.com
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El nombre de persones que s’han beneficiat d’aquest projecte durant l’any 2010
és de 122. Des de l’any 2006 que treballem amb la CDT en temes de formació,
de les persones que han gaudit de la formació que se’ls ofereix, el 100% que es
formaven per aconseguir feina per compte aliè, l’han aconseguida.
La visita d’Imane Zagloul i la seva conferència tenien com a objectius la sensibilització de les persones que assistiren a la seva conferència i la realització d’un treball
tècnic sobre la gestió del projecte i l’estudi de la seva continuïtat en el futur, tant
des del punt de vista econòmic com de les perspectives de futur de les treballadores beneficiàries formades mitjançant el projecte, per això Imane Zagloul va fer per
als responsables del sindicat i de la Fundació Pau i Solidaritat una petita descripció
dels principals eixos del projecte i de les seves etapes d’execució i es va comprometre a transmetre, a la seva organització, els comentaris recollits de CCOO.
Imma Romeo, secretària de Polítiques d’Igualtat

Tu i nosaltres ja som
de CCOO, saps d’algú
que no ho sigui?
Anima’l a fer-se’n!

Notícies N
Assemblea de la Federació
d’Indústria

Signat el conveni de
l’Ajuntament de la Vall de Boí
Després de gairebé 3 anys, aquest mes de novembre del 2010 hem signat el Conveni de l’Ajuntament de la Vall de Boí. Encara que la voluntat negociadora de
l’ajuntament va ser bona des del començament i que hi ha hagut acord en gairebé
totes les matèries, la realitat ha estat que per raons alienes a les parts la signatura
del conveni ha patit un endarreriment enorme.
Es tracta del primer conveni que regularà les condiciones de treball del personal de
la Vall de Boí. En el conveni, hi han quedat reflectits tots els drets i obligacions i s’hi
han inclòs la totalitat de drets de la Llei de conciliació de la vida personal, familiar
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya amb
tots els permisos i les excedències de les administracions públiques.
Al mateix temps es va signar una acta amb un acord que regularà el calendari
laboral durant la vigència del conveni i es va elaborar una taula de retribucions
actualitzada de tot el personal de l’ajuntament.

El passat 12 de novembre va tenir lloc una assemblea de delegats i delegades de
la Federació d’Indústria de CCOO de Lleida. L’assemblea fou conduïda per Carles
Asensio, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de Lleida, i hi van
participar Javier Pacheco i Juan Alcántara, secretari general i responsable d’Acció
Sindical, respectivament, de la Federació Indústria de Catalunya.
En l’assemblea es van tractar diversos temes, el primer va ser la valoració de la vaga
general del 29 de setembre i de la seva repercussió. El segon la nova campanya de
mobilització sostinguda contra la política de retallades del Govern. Aquest segon
punt es planteja com un procés que dóna continuïtat a les reivindicacions que van
motivar la vaga general i s’estructurarà en tres grans línies.
La primera és l’impuls d’una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per modificar la
reforma laboral, la Federació d’Indústria es compromet a treballar intensament
per recollir el màxim nombre d’adhesions a aquesta iniciativa que ha de servir
per modificar el cos de la reforma laboral. L’objectiu és aconseguir presentar, des
de Lleida, un bon nombre de signatures per palesar el rebuig contundent de les
persones treballadores i del conjunt de la ciutadania a la reforma laboral i per
invalidar-ne els aspectes més negatius.
La segona línia que centrarà l’actuació de la Federació d’Indústria és l’impuls a la
negociació col·lectiva tant en l’àmbit sectorial com en el d’empresa, per desencallar l’actual situació de bloqueig. I el tercer eix d’actuació és la participació activa
en les mobilitzacions dels dies 15 de desembre, contra el bloqueig de la negociació
col·lectiva, i 18 de desembre, contra les polítiques del Govern.
Finalment en l’assemblea es van posar de relleu les propostes sindicals que són
l’alternativa a les polítiques econòmiques i socials del Govern per sortir de la crisi. Aquestes propostes són, entre d’altres, el reforçament del marc laboral i el
treball per canviar el model productiu, que han de permetre recuperar els nivells
d’ocupació; i la promoció d’una reforma fiscal per combatre el frau i la defensa del
sistema de pensions que ens hauria de proporcionar un alt nivell de cohesió social
i un estat del benestar fort.
Carles Asensio
Secretari general de la Federació d’Indústria
CCOO de les Terres de Lleida

Resulta molt satisfactori signar convenis i acords en aquests moments tan durs i
difícils, en què tant les empreses com els treballadors i treballadores passen situacions complicades, econòmicament parlant, i dia a dia veiem com molts llocs de
treball van desapareixent.
Lourdes Montes
Secretària general de la FSC de CCOO de les Terres de Lleida

CCOO signa un conveni
amb Bio Oleics i el restaurant
Cal Menut de Belianes
Aquest conveni permet, als afiliats i afiliades a CCOO de les Terres de Lleida, gaudir
d’un producte de primeríssima qualitat, l’oli ecològic, i d’un restaurant singular,
tot això en un entorn que ha sabut conservar la genuïnitat: Belianes i la comarca
de l’Urgell.
Ara que ben aviat serà el moment de comprar l’oli d’enguany Bio Oleics Belianes
us ofereix oli d’oliva verge extra de primera premsada en fred, que prové d’oliveres
a les quals no s’afegeix cap tipus d’adob o plaguicida químic de síntesi. Aquest oli
procedeix del fruit natural de les olives arbequines conreades a les finques de la
Vall del Corb.
Per la compra d’un mínim de 21 litres d’oli ecològic, rebreu l’obsequi d’un envàs
de 3 litres, l’oferta es manté per cada 21 litres que compreu. Si la compra és d’oli
convencional l’oferta varia: per la compra d’un mínim de 50 litres d’oli, en rebreu
5 de regal, l’oferta es manté per cada 50 litres que compreu.
El restaurant Cal Menut obsequiarà els afiliats i afiliades de CCOO que acreditin
la compra d’un mínim de 21 litres d’oli ecològic o 50 litres d’oli convencional a
Bio Oleics Belianes i a més realitzin una comanda de més de 4 comensals amb un
menú gratuït en el seu restaurant.
Trobareu Bio Oleics a Belianes, al carrer del Molinet, s/n (tel. 608 69 62 07), i el
restaurant Cal Menut també a Belianes, a la plaça del Comandant Serret, 16 (tel.
973 33 12 43).
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N Notícies
Mobilitzacions a Correos
CCOO denuncia que els pressupostos de Correos per al 2011 condemnen l’empresa
a un irreversible desmantellament, són una renúncia clara a enfortir l’operador i
n’encobreixen la privatització. Per a CCOO, el Govern ha destinat, a aquesta empresa,
una partida pressupostària insuficient, cosa que suposarà un afebliment de l’operador
públic perquè redueix la quantitat econòmica destinada a inversions i a la prestació del
servei als ciutadans, i això quan només falten dos mesos per a la liberalització del sector.
A Lleida, la partida pressupostària s’ha reduït, respecte del 2008, en 2.595.000 d’euros,
un 73,38 %, cosa que ha significat la pèrdua de 10 llocs de treball en l’entorn rural i la
disminució de l’espai reservat a la prestació del servei públic postal als ciutadans. La política de retallada aplicada per l’Executiu s’ha saldat, a més, amb una reducció de plantilla
d’un 10% en els contractes eventuals, el tancament d’oficines com la de Barruera i la
disminució d’horaris d’atenció al públic, cosa que significa barris sense repartir, creació
de bústies concentrades..., en definitiva, una disminució del servei prestat als ciutadans.
La partida pressupostària destinada a la construcció, adaptació i compra de locals, oficines, pavellons i carteries ha fet un descens de 2.399.000 d’euros, un 94%, malgrat les
deficiències localitzades en oficines com les d’Alpicat, Alguaire, Sant Guim de Freixenet,
la Fuliola i Almacelles.
Per a CCOO, la política de retallada postal del Govern suposa un pas més en la renúncia
del compromís de l’Estat de finançar el dret públic de la ciutadania i de l’espai on aquest
dret es presta. El Govern ha renunciat a la viabilitat de Correos i, per contra, ha apostat
pel seu abandonament i el conseqüent enfonsament.
L’empresa segueix sense cap pla estratègic, que desenvolupi les intencions del projecte
de Llei postal que es troba actualment en el tràmit parlamentari. Un projecte de llei
que no regula, sinó que fragmenta, i està mancat de finançament per sostenir la xarxa
postal pública. Sota aquesta premissa, CCOO, unitàriament amb la majoria sindical de
Correos, seguirà pressionant, a través de la mobilització, durant els pròxims mesos, per
tractar de modificar la voluntat del Govern d’enfonsar el correu públic i afavorir el privat.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC
de CCOO de les Terres de Lleida

El sector ferroviari
es manifesta
La manifestació del sector ferroviari a Madrid, el dia 27 de novembre, va servir per reivindicar un ferrocarril públic, viable, segur i amb garanties de manteniment dels nivells
d’ocupació i dels drets laborals. El motiu de la manifestació va ser per la decisió del Ministeri de Foment de canviar la consideració dels trens, ara ja no serien trànsits d’interès
general (servei públic) amb el que això comporta de supressió de trens i, per tant, de
tancament de línies i destrucció d’ocupació en el sector.
El Ministeri de Foment ha començat a estudiar totes les línies i les que siguin deficitàries
es planteja de cancel·lar-les.
A Lleida, tenim diferents problemes en el sector ferroviari que es poden agreujar amb
aquests canvis que fa el Ministeri. En primer lloc, si per diferents motius no hi ha maquinistes se suspenen els trens regionals; en segon lloc els trens regionals no fan parada a
Almacelles; i en tercer lloc, els viatgers entre Lleida i Balaguer han augmentat, però el
comboi que utilitzen no és l’adient per fidelitzar-los.
Des de CCOO seguirem defensant el ferrocarril com un element de vertebració i de
cohesió territorial i social, que és respectuós amb el medi ambient i evita els efectes
negatius del canvi climàtic.
El futur del ferrocarril està en joc i és necessari potenciar-lo com a mitjà de transport.
Cal prioritzar les inversions a les xarxes de proximitat per garantir plans de mobilitat per
a la majoria de la ciutadania, cal fer una aposta clara pel transport de mercaderies i tot
això en el marc d’una política intermodal i integrada que permeti fer possible el veritable
canvi del model productiu del país.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO
de les Terres de Lleida
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CCOO comptarà amb un
delegat al comitè del
Carrefour de Lleida
Després d’un procés electoral molt complicat, la FECOHT (Federació de
Comerç Hostaleria i Turisme) de CCOO de les Terres de Lleida ha obtingut, per primera vegada, un delegat en el comitè d’empresa del Carrefour de Lleida.
L’important, en aquest cas, no és el nombre, sinó haver aconseguit
presència en aquest centre, presència que ens ha de permetre, amb el
treball del sindicat, mostrar als treballadors i treballadores del Carrefour
de Lleida que batallarem per millorar les seves condicions de treball i per
recuperar els drets que s’han perdut en el nou conveni de grans magatzems.
El mes d’octubre passat es va iniciar a tot Catalunya el procés d’eleccions
sindicals a l’empresa Carrefour. Al Carrefour de Lleida s’inicià també el
procés electoral i els companys i companyes de la FECOHT van aconseguir
el compromís i la participació dels treballadors i les treballadores en les
candidatures de CCOO. A Lleida, per primera vegada en aquest centre,
CCOO hi tenia candidatura. A partir d’aquest fet, l’empresa va iniciar una
campanya sistemàtica de pressió sobre els candidats i les candidates de
CCOO perquè abandonessin aquesta candidatura. De la mateixa manera
que a Lleida, l’empresa també va fer pressions als candidats i candidates
de CCOO en altres centres de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.
Malgrat les pressions, però, el nostre sindicat va aconseguir presentar la
candidatura i, el dia de les eleccions, els treballadors i les treballadores
del Carrefour de Lleida van poder votar els representants, homes i dones, que millor plasmessin els seus interessos. CCOO amb el seu treball
aconseguí que aquest procés fos lliure i democràtic i que es respectés de
forma escrupolosa tot el procediment electoral.
Manuel Romero
Secretari general de la FECOHT de CCOO de les Terres de Lleida

CCOO guanya les
eleccions a les caixes
de Catalunya
CCOO va guanyar les eleccions sindicals realitzades, el 24 de novembre,
a les caixes d’estalvi de Catalunya. Amb els resultats d’aquestes eleccions,
la Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO de Catalunya
(COMFIA) revalida els resultats obtinguts en anteriors comicis i assoleix la
representació majoritària a les caixes on hi ha hagut eleccions.
En els diferents processos electorals que s’han realitzat a les 12 caixes
catalanes, dels 578 delegats i delegades que s’han escollit, 279 (48,27%)
són de CCOO; 92 (15,92%), de la UGT; 106 (18,34%), del CIC; 72
(12,46%), del CSICA; i els 29 restants (5,02%) d’altres sindicats.
S’ha de tenir en compte, si es compara amb altres comicis, que aquesta
vegada s’han escollit un 5,5% menys de representants, ja que les entitats
s’han reduït de 16 a 12 a causa de les fusions d’entitats.

Informació I
La teva força és decisiva
Aquesta tardor, a la majoria de les empreses de la província de
Lleida, s’inicien les eleccions sindicals que ens han de portar a
configurar el marc de representació sindical per als propers 4
anys. Aquesta representació exercida pels delegats i delegades
de CCOO és la que ens dóna la força per reivindicar més drets i
millorar les condicions laborals de tots nosaltres, els treballadors
i les treballadores. Ara, més que mai, necessitem ser forts i per
això la teva participació és decisiva des del senzill gest d’anar a
votar fins a l’opció de presentar-te com a delegat o delegada.

amb els salaris baixos i la precarietat laboral; volem garantir
que es respecti la jornada laboral i el dret efectiu a la conciliació de la vida laboral i personal; volem aconseguir seguretat a
la feina amb mesures de prevenció que evitin accidents de treball i malalties professionals; i volem avançar en la implantació
de polítiques d’igualtat.
Amb el teu suport, CCOO fomentarem la negociació col·lectiva
davant dels intents de la patronal d’individualitzar les relacions
laborals, i aconseguirem que la negociació col·lectiva i el marc
català de relacions sociolaborals siguin els instruments fonamentals, tant en la lluita contra la crisi com en la consecució
d’unes condicions de treball dignes i amb drets.

Les nostres mobilitzacions i lluites, les nostres propostes de negociació en tots els àmbits, amb els governs i els empresaris, tenen
un doble objectiu: el més immediat és protegir socialment les
persones en situació més difícil i les persones en situació d’atur;
i a més llarg termini contribuir a la construcció d’un model de
desenvolupament econòmic i social sostenible, que defensi les
nostres condicions de vida i de treball.
La teva participació és la que ens ha de permetre que CCOO
puguem garantir que la crisi no la pagarem com sempre els mateixos; és la que ha d’evitar l’aplicació de polítiques laborals injustes que afebleixin
la nostra escarransida estabilitat laboral i que incrementin l’excessiu nombre de
persones que estan en atur; i és la que ha d’impedir l’allargament de l’edat de
jubilació fins als 67 anys. El sistema públic de pensions ha estat sempre un dels
objectius prioritaris de CCOO. El caràcter públic, contributiu i de repartiment s’ha
de mantenir i alhora s’ha de garantir la millora de les prestacions i l’ampliació dels
drets.

CCOO, amb tu, volem continuar sent el sindicat més representatiu a Catalunya amb més de 187.000 afiliats i afiliades
i 26.000 delegats i delegades. Molts companys i companyes
confien i necessiten que apostis, amb el teu vot, pel projecte
de CCOO i que treballis per aquest projecte fent-te delegat o
delegada.
A Lleida, CCOO hi té 10.104 persones afiliades, segons dades de finals de novembre d’enguany, i 1.455 delegats i delegades; en el quadre que trobareu al final
de la pàgina podreu veure, per sectors de feina, el nombre d’afiliats i afiliades i de
delegats i delegades.
Confiem en tu, la teva força és decisiva!
Joan Riba. Secretari d’Organització

CCOO, amb al teva contribució, volem ser la garantia, a les empreses, per acabar
FEDERACIONS
Acció Jove
Activitats Diverses
Federació Agroalimentària
Federació de Serveis Financers i Administratius (COMFIA)
Federació de la Construcció i Fusta
Federació d’Ensenyament
Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme (FECOHT)
Federació d’Indústries Tèxtils, Químiques i Afins (FITEQA)
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC)
Federació d’Indústria
Pensionistes i Jubilats
Federació de Sanitat
TOTAL

Nombre d’afiliats i afiliades
16
416
1.382
1.325
506
1.741
813
295
2.263
689
204
454
10.104

Nombre de delegats i delegades

49
212
95
123
124
187
88
326
159
92
1.455

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
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap
a les Dones, jornada de sensibilització a les empreses
CCOO de les Terres de Lleida, en el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les Dones, va voler denunciar i condemnar les diverses formes de violència exercides contra les dones -que en l’àmbit laboral es manifesten per mitjà de
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe-, tot reiterant el seu compromís
amb l’eliminació i l’eradicació d’aquest mal social.
Per commemorar aquest dia les companyes i companys del sindicat van fer una jornada de sensibilització a les empreses, jornada que començà, al matí, a l’Hospital
Arnau de Vilanova i va continuar, al migdia, al Plus Ciutat Campus on es van
repartir tríptics entre les treballadores i els treballadors. En aquests tríptics, s’hi
explica en què consisteix la violència de gènere en l’àmbit laboral, quines són les
seves manifestacions, com identificar-la i com eradicar-la a través de la informació
i l’assessorament que pot oferir el sindicat.
CCOO de les Terres de Lleida participà també en l’acte institucional conjunt, organitzat per l’Ajuntament de Lleida, de suport a totes les dones en situació de violència masclista; i durant la setmana següent la secretària de Polítiques d’Igualtat
del sindicat va col·laborar en dos xerrades, a la Seu d’Urgell i a Vielha, per fer
conèixer els protocols d’assetjament sexual o per raó de sexe i els plans d’igualtat
d’oportunitats al personal de l’administració pública que treballa a la Vall d’Aran
i a l’Alt Urgell.
Imma Romeo, secretària de Polítiques d’Igualtat

“La violència contra les dones constitueix una violació
dels drets humans i de les llibertats fonamentals”
(Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides per l’eliminació de la violència contra la dona, 1993)
La constatació quotidiana del fenomen de la violència contra les dones resulta d’una magnitud insostenible i, per tant, es necessiten més esforços dels diferents àmbits de responsabilitat institucional, jurídica i social. Des de CCOO
de Catalunya considerem que és imprescindible un canvi en els valors i les
pautes introduint un nou escenari social basat en el respecte dels drets i les
llibertats fonamentals i d’igualtat entre homes i dones.
La violència contra les dones està vinculada al desequilibri en les relacions
de poder entre els sexes en els àmbits laboral, social, econòmic, religiós,
polític…, malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat. Això
és fruit de la perpetuació d’un sistema social, polític i econòmic dominant
contra les dones: el sistema patriarcal, un sistema que, evidentment, no és
del segle XX, sinó que s’ha anat consolidant des de fa mil·lennis, amb una
intensitat variable en funció de les diferents cultures.
Per tot això:
• Comissions Obreres de Catalunya promourà que, des de l’acció sindical
i la negociació col·lectiva, es tinguin en compte les mesures recollides en la
Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes i en la Llei orgànica
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, concretant,
garantint i millorant, si escau, l’aplicació dels drets relatius a les condicions
laborals que preveuen aquestes lleis.
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• Comissions Obreres de Catalunya insta els governs central i autonòmic
a implicar-s’hi més i afavorir les dotacions pressupostàries i de recursos humans i materials per millorar la coordinació, la col·laboració i l’actuació dels
organismes i les institucions responsables.
• Comissions Obreres de Catalunya ens hem marcat l’objectiu d’afavorir
la formació i el coneixement del conjunt dels delegats i delegades sindicals
sobre la llei, per poder intervenir des de l’acció sindical en la defensa i la protecció de la víctima a les empreses.
• Comissions Obreres de Catalunya reclama, als organismes de relacions
laborals i a les empreses, actuacions justes i la resolució immediata de les
situacions de violència en el treball.
• Comissions Obreres de Catalunya fa una crida a la justícia internacional
perquè persegueixi com a delicte el feminicidi i aturi el tràfic de dones amb la
finalitat d’explotar-les sexualment.
• Comissions Obreres de Catalunya creu que és necessari definir i abordar
la violència contra les dones com a tema social, econòmic i polític; considera
la violència com un atemptat contra els drets humans; i afavoreix una estratègia més eficaç des dels diferents organismes internacionals que proporcioni
una resposta global.

Premis P
Convocatòria dels Premis Llanterna Digital
Enguany s’arriba a la cinquena edició
La Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic de
CCOO forma part, ha convocat la cinquena edició dels premis Llanterna Digital. El
lema d’enguany és “Parlaré”, que proposa una reflexió sobre les idees de llengua
i futur.

de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida, que és el premi extraordinari atorgat
per votació popular, consistirà en el prototip del que a partir de l’edició 2012 serà
el guardó i nova icona dels premis i que es lliurarà, a partir d’aquella edició, a tots
els guanyadors, juntament amb el premi corresponent.

Una de les novetats d’aquest any és que el premi concedit pels Serveis Territorials

Tot seguit podeu llegir les bases de l’edició 2011 del concurs:

1. PRESENTACIÓ
S’estableixen tres categories:
1. Centres d’educació primària i secundària. El centre és qui opta al premi, a partir
de la participació de l’alumne, alumna o grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.
2. Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria
individual o de grup.
3. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.
Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària i en la categoria Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. Per a
la categoria Membres de la comunitat universitària, caldrà acreditar la vinculació a
un centre universitari dins del termini de presentació de l’obra, de totes les persones que figuren com a responsables del curtmetratge.

- Comunitat universitària: 700 euros
- Oberta: 700 euros
- Fins a 60 segons
- Oberta: 700 euros
Els responsables de les obres premiades rebran una acreditació documental
d’aquest fet. En el cas de centres d’educació primària i secundària, la rebran tots
els centres participants.
S’aplicarà a l’import dels premis la deducció dels impostos corresponents.
5.2 S’estableix un premi extraordinari, atorgat per votació popular a través del
web, a la millor obra, sigui quina sigui la categoria en què concursa. Aquest premi, concedit pels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida,
consisteix en una creació d’un o d’una artista local. Les votacions es podran fer des
de l’1 fins al 31 de maig de 2010.
5.3 Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels
premis, que tindrà lloc, el dia 1 de juny, a Lleida, al Castell del Rei (Turó de la Seu
Vella).
5.4 Les obres guanyadores tindran difusió a través de les sales de cinema de les
diferents entitats col·laboradores, així com en els certàmens cinematogràfics amb
els quals l’organització pugui establir acords de col·laboració.

2. REQUISITS
2.1 Les obres han de ser originals. El lema de la convocatòria és “Parlaré” i proposa una reflexió sobre les idees de llengua i futur.
2.2 La llengua ha de ser el català o l’occità, en qualsevol de les seves variants, o bé
s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.
2.3 S’estableixen dues modalitats:
a) Obres d’una durada no superior a 3 minuts.
b) Obres d’una durada no superior a 60 segons. Només en categoria oberta.
Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de
l’obra i uns crèdits finals amb l’autoria. La durada de la presentació i dels crèdits
no computa en la durada total.
El títol de l’obra no podrà coincidir exactament amb el lema de la convocatòria.
2.4 Les obres s’han de presentar en format digital.
2.5 Les persones responsables de les obres garanteixen que poden disposar dels
diferents elements que hi apareixen (imatges, música...).
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Fins al 31 de març de 2011.
4. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS
4.1 Les obres s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Secretaria de Política
Lingüística a Lleida (Lluís Companys, 1. 25003 Lleida), juntament amb el formulari
que hi ha a www.llanternadigital.cat, emplenat i amb la signatura original dels
autors. També es podrà, mitjançant el correu electrònic (llanternadigital@llanternadigital.cat), indicar una adreça d’Internet des d’on es pugui descarregar l’obra.
En aquest cas, no es considerarà presentada l’obra mentre no es rebi la confirmació per part de l’organització del fet que la descàrrega ha estat feta amb èxit.
4.2 L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne
l’adequació a les bases. L’admissió es notificarà per correu electrònic.
4.3 Les obres admeses es podran veure al web: www.llanternadigital.cat.
5. PREMIS
5.1 S’estableix un premi per categoria, en la modalitat de fins a 3 minuts, i un
premi per a la modalitat de fins a 60 segons:
- Fins a 3 minuts
- Centres d’educació primària i secundària: videocàmera digital, o lot de productes
audiovisuals de valor equivalent, per al centre, i lot d’obsequis per a cada membre
de l’equip autor de l’obra.

6. JURAT
6.1 El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats
que participen en l’organització o que hi col·laboren i n’exercirà la presidència
d’honor el Sr. Àlex Gorina, crític de cinema.
6.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres al foment de l’ús del català o de
l’occità, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.
6.3 En cas que el jurat consideri que les creacions presentades a una determinada
categoria o modalitat no reuneixen un mínim de qualitat, podrà declarar el premi
desert.
7. PROPIETAT DE LES OBRES
7.1 Les obres admeses a concurs seran propietat de l’organització. Es publicaran
sota llicència Creative Commons (BY-NC-ND) i, per tant, se n’autoritzarà la còpia,
la distribució i l’exhibició sempre que se n’especifiqui l’autoria, que no es faci servir
amb finalitats comercials i que no se’n faci una obra derivada.
7.2 Sense perjudici del punt 7.1, les persones que figuren com a realitzadores dels
curtmetratges, podran disposar dels seus treballs lliurement.
8. OBSERVACIONS
L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin
a les bases.
L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les
bases de la manera que consideri més adequada.
La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2011 implica l’acceptació
plena de les bases.
Qualsevol consulta sobre aquestes bases es podrà plantejar a l’organització a través del correu electrònic llanternadigital@llanternadigital.cat.
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O Opinió
La ploma
convidada
Ramon Morell
Economista

Lògica econòmica versus lògica del sistema
Una de les lliçons més importants que la crisi economicofinancera ens ha ensenyat
és que la lògica econòmica no té res a veure amb la lògica del sistema, fins i tot
aquesta contradicció és tan gran que l’economia no tindrà altra sortida que refer
moltes de les seves lleis. Intentaré argumentar, breument, aquestes diferències
amb tres consideracions.
La primera se centra en l’esclat de la bombolla immobiliària i l’aparició de les
subprimes. La crisi no sorgeix en el sector productiu, sinó en el financer i el que
provoca l’esclat immobiliari, i amb ell la crisi de l’economia real, són unes males arts filles de les finances. Un funcionament irregular (als EUA, també il·legal)
del sector financer, un sector financer molt dilatat, un sector financer molt poc
transparent i opac, un sector financer que s’ha desenvolupat moltíssim a partir
de la perestroika i de la caiguda del mur de Berlín (aparició i consolidació del neoliberalisme), un sector financer que ara, a través de les agències de qualificació,
no s’està d’alarmar del gran risc de títols sobirans de països com Grècia, Irlanda,
Portugal, Espanya i Itàlia (quan una part important d’aquests títols obeeixen a
la necessitat de finançar els diners que s’han hagut de gastar, precisament, per
rescatar bancs i caixes d’estalvi), però que va callar a l’hora d’avisar del perill dels
títols de renda fixa que s’emetien a partir de la titulització de les subprime, un
sector financer que és el responsable, no únic, però sí primer, de l’actual situació.
La segona consideració a fer és molt senzilla. Mai, en tota la història econòmica
(sobretot a Europa i als EUA), el tipus oficial d’interès (el que fixen els bancs centrals) havia estat tan baix, mai el cost del diner havia arribat als actuals nivells. Seguint el que diuen els manuals bàsics d’economia els governs no només segueixen
aquesta política de diner barat (per facilitar el crèdit i així incrementar el consum i
la inversió), sinó que no han deixat d’injectar liquiditat, comprant no només actius
tòxics en poder de bancs i caixes (recordem, només, els 30.000 milions d’euros
que es va gastar l’Estat espanyol), sinó també capitalitzant les institucions financeres i, quan no, comprant títols en operacions de mercat obert (com és el cas dels
EUA) per recuperar el nivell d’oferta monetària necessari per dinamitzar el mercat
monetari i, per tant, resoldre el finançament de les empreses, sobretot, les micro,
les petites i les mitjanes. Doncs bé, la política monetària clàssica ja no funciona,
tipus d’interès baix, injecció de diner per part del sector públic, i el crèdit no
s’anima i les dificultats financeres de les micro i pimes creixen dia a dia. Aquestes
són les preguntes que ens hauríem de fer els economistes: On va a parar aquest
diner? On és aquest diner? Com és que aquest diner en poder del sector financer
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no arriba al sector productiu como hauria de ser segons la lògica econòmica? Com
és que no hi ha crèdit amb un cost del diner de l’1% a la Unió Europea i del 0 al
0,25% als EUA? Això no s’ho pregunta ningú i aquest és el problema. Resulta que
la lògica econòmica diu que el sector financer capta l’estalvi del sector productiu,
el concentra i una part molt important retorna un altre cop en forma de crèdit al
sector productiu, a les empreses, les administració i les famílies. Aquesta és la lògica econòmica, però no la lògica del sistema que el que diu i fa és que l’estalvi, el
diner, en el seu poder el torna a col·locar, l’inverteix, en el propi sector financer no
en el sector productiu, la qual cosa genera un procés d’autoalimentació del diner,
es retroalimenta ell mateix sense la companyia necessària de la producció real, dels
béns i dels serveis. No cal dir-ho, això és insostenible.
La tercera i última consideració agafa sengles components de les altres dues ja
exposades: la dilatació del sector financer de la primera i el baix cost del diner de
la segona. El sector financer que, tal com he dit, tant s’ha expansionat resulta que
no treballa en funció del tipus d’interès, almenys aquesta sembla ser la seva lògica,
sinó que treballa col·locant el seu diner i els seus actius financers en l’amplia gama
de mercats secundaris que hi ha en el seu àmbit (la retroalimentació del paràgraf
anterior) i també en la proliferació de productes summament sofisticats que al
llarg d’aquests últims 15-20 anys ells mateixos han anat dissenyant. Això suposa
que busquen la rendibilitat no en el dividend (títols de renda variable) o en el tipus
d’interès (títols de renda fixa), sinó a tenir el mínim temps possible els títols en el
seu poder, és a dir, en la compravenda ràpida i immediata, en l’especulació més
pura i dura. D’aquesta manera ja és pot abaixar el cost oficial del diner i augmentar, al mateix temps, l’oferta monetària: el sector financer no està per la labor. És
evident que també la manca de confiança, la forta volatilitat dels mercats i els
nivells alts de morositat actuen contra l’augment del crèdit, però no hi ha dubte
que aquesta lògica del sistema, contrària a la lògica econòmica, explica una bona
part dels actuals mals.
El més preocupant, per acabar, és que aquest valor de la immediatesa, del diner
fàcil, del benefici ràpid i de les operacions especulatives, s’ha traslladat també a la
societat en general. L’èxit i la posició social es valoren molt més que la feina ben
feta i en la vida del treball habitual i de tot tipus de relacions, la màxima del futbol
que diu que l’important és guanyar sense tenir en compte com s’ha convertit en
paradigma sagrat i indiscutible en tots els àmbits de la societat.

Breus B
Que lo sepas

L’alt tribunal entén que “la sala no ignora el seu reiterat criteri –recollit en diverses sentències- en el sentit d’establir que la
possibilitat d’acudir a l’empresa o al centre de treball no és una
qüestió que quedi a l’arbitri del sindicat, sinó que està en funció
dels òrgans de representació dels treballadors per exercir el seu
dret de representació a l’empresa i que ha de ser el precepte orgànic que desenvolupa el dret fonamental de sindicació, i
no la possible norma col·lectiva que, també, pugui haver-hi en
atenció a la configuració més acurada d’aquest dret, el que en
sustenti la tutela judicial, sense que, com és obvi, pugui fer-se
una tria de normes a la carta per aconseguir la pretesa representació sindical”.

Accidents de treball amb baixa de gener a octubre del 2010

ACCIDENTS DE TREBALL

AL CENTRE DE TREBALL

Total registrats

LLEUS
GREUS
MORTALS
IN ITINERE
LLEUS
GREUS
MORTALS
TOTAL

DISTRIBUCIÓ

En l’empresa s’havia establert que perquè els sindicats amb
presència al comitè designessin un delegat sindical, era necessari comptar amb 100 treballadors al centre o empresa, d’aquesta
manera rebaixaven la xifra de 250 que estableix la llei. L’empresa
disposava, en una mateixa província, de diversos centres de treball, que havien estat agrupats per designar un comitè conjunt,
i tenien un total de 260 treballadors, sense que cap d’aquests
centres de treball en tingués més de 50. CCOO va sol·licitar la
designació d’un delegat sindical, a la qual cosa es va oposar
l’empresa invocant la doctrina que ha fixat reiteradament el Tribunal Suprem, en el sentit que per designar un delegat sindical,
el còmput dels 250 treballadors –o dels 100 exigits pel conveni–
s’havia de fer a cada centre i no acumulant centres. Davant de
la negativa es va presentar una demanda de tutela de llibertat
sindical per tal de declarar el dret a la designació d’un delegat
sindical, demanda que fou estimada pel Tribunal Superior de
Justícia. L’empresa interposà un recurs de cassació, que ha estat
desestimat pel Tribunal Suprem.

Accidents laborals a Lleida
gener - octubre 2010
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La seguretat i la salut són el teu dret, CCOO la teva força!

Si, d’acord a la doctrina jurisprudencial esmentada, la utilització
del nucli empresarial en el seu conjunt o del centre treball aïlladament ha d’estar en funció dels òrgans de representació establerts en el si de l’empresa, no es pot ignorar, en el cas que ens
ocupa, que en l’empresa es va constituir, des d’un bon principi,
un comitè d’empresa conjunt per als set centres de treball en els
quals es desplega l’activitat empresarial i que, en aquest comitè,
CCOO hi tenia una representació suficient de sis membres dels
tretze que conformaven l’esmentat òrgan de representació unitària. Si a això, hi afegim el fet indiscutible que l’empresa, en el
seu conjunt, compta amb més de 250 treballadors i deixem al
marge la millora establerta en el conveni col·lectiu, que ja no ve
al cas, el cert i veritable és que el tipus de representació unitària
establert en l’empresa s’ajusta a les previsions de l’article 10.1
de la Llei orgànica de llibertat sindical, raó per la qual el motiu
d’impugnació proposat ha de ser desestimat, cosa que comporta la desestimació del recurs.
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