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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%

Restaurant

10%

CASELLES

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Carrasquet

E. S.
JAMAICA
E. S. JAMAICA

AVIS

a l’ediﬁci de l’avinguda de
Catalunya, 2 de Lleida
GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora.
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A
TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessor: Antoni Moya
Lleida, horari: dilluns i dimecres, d’11 a 14 h i
de 15 h a 18 h.
Cervera, horari: dimarts de 10 a 14h, al
Consell Comarcal; i de 17 a 19h, a la Paeria
de Cervera.
Mollerussa, horari: el 3r dijous de cada mes,
de 10 h a 14 h.
Tàrrega, horari: els dijous, menys el tercer de
cada mes, de 10 h a 14 h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

RESTAURANT

HÍPICA

MANNELLI

MASSOTERES

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

ILTRIDA

Paradors de
Turisme

Hípica

15%

RESTAURANT
MANELLI

Viatges

OFERTES
ESPECIALS

ATLANTIS

Parador

MULTIÓPTICASÓPTICA LUX

Òptica

5%
20%

Aggio

Assegurances

Ecocentre

LES OBAGUES

Clínica dental

ILERDENT

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.

CONDICIONS
ESPECIALS

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15 h a 18 h.
SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres,
de 9.30 h a 13.30 h.

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

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.

LA PARRA

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Taller mecànic

CONDICIONS
ESPECIALS

RESTAURANT
AGGIO

RESTAURANT
LA PARRA

Restaurant

10%

Premsa

10%

ROCHER
ROCHER

Club esportiu

SÍCORIS CLUB

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Teatre

SEGRE

40%
INSCRIPCIÓ

TEDAL MOBLES

15%

NH Hotels

Mobiliari

Hotel

15%
5%

*,01±6
(1(5*<63257

PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

LAUREN

Europcar

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

10%
20%
en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

FUTBOLBAR

Bar Restaurant

10%

Calucho Bicis

CONDICIONS
Salut ESPECIALS

Cal Menut

%LR2OHLFV
Bio Oleics

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz

CONDICIONS

Oli d’oliva ESPECIALS

Cal Menut

Bar Restaurant

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. i dimarts
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.

CONDICIONS
ESPECIALS

H Horari

CONDICIONS
Esports ESPECIALS
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UNIÓ COMARCAL
DE LES TERRES
DE LLEIDA

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!

Sumari S
ENTREVISTA
Miquel Tarrés

4
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És hora de fer sentir la nostra veu!
Des de l’inici de la crisi, els portaveus neoliberals, ja sigui a cara descoberta o emparats en etiquetes independents,
han bastit un discurs teoritzant sobre la responsabilitat que ens ha dut a la situació actual. Les seves conclusions
n’assenyalen com a màxim responsable el mercat de treball. Un mercat, diuen, excessivament rígid i protegit,
que cal obrir perquè l’economia funcioni correctament.
L’anàlisi d’aquesta gent passa de puntetes per les causes que van motivar la crisi ﬁnancera, primer, i l’econòmica,
desprès, i se situa directament en les solucions que s’han de prendre perquè tot canviï sense canviar res
que afecti els seus interessos. Una espessa amnèsia cobreix el passat recent on determinats actors polítics i
econòmics s’enorgullien del suposat miracle espanyol, construït a base d’especulació, propaganda i desídia.
La crisi ﬁnancera es va incubar durant la dècada prodigiosa del totxo i amb projectes inviables, sense altre
objectiu que la glòria personal dels seus mentors, que han portat a determinades caixes d’estalvi a la ruïna.
Uns i altres n’obtingueren sucosos beneﬁcis i reconeixements. La llista dels beneﬁciats, però, l’han esborrat de
la memòria popular els mateixos que fan recaure la culpabilitat de la crisi sobre les espatlles dels treballadors i
les treballadores.
CCOO, un cop més, hem demostrat amb fets la nostra responsabilitat signant acords que requereixen sacriﬁcis
de la classe treballadora per tal de garantir instruments bàsics de benestar i cohesió social. Però també
demostrem la nostra responsabilitat oposant-nos amb fermesa a mesures que lesionen els drets fonamentals
dels treballadors i treballadores.
No hem d’acceptar ni resignar-nos al paper de boc expiatori, ni assistir impassibles a la demolició de l’estat
social. Exigim que els especuladors i els irresponsables paguin pels seus actes i restitueixin els danys causats al
conjunt de la ciutadania. És inaudit que els promotors de la crisi econòmica més greu de la història recent no
tinguin nom ni cognoms.
És hora de fer sentir la nostra veu! Fer-la sentir en tot àmbit i ocasió, perquè només compten les veus que se
senten. Fem-la sentir el proper Primer de Maig, a les 12 del migdia, a la plaça del Treball de Lleida.
Fem-la sentir signant la iniciativa legislativa popular per modiﬁcar la reforma laboral imposada. Fem-la sentir en
contra de les retallades als serveis de salut, educació, protecció social... És hora de fer sentir la nostra veu amb
força davant la veu omnipresent que ens fa responsables de tot.
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E Entrevista
Miquel Tarrés
Tot i que nasqué en un petit poble de l’Alt Urgell, és un home cosmopolita.
Li agrada caminar i si al ﬁnal del camí hi ha alguna pedra vella, la seva
felicitat és completa. No es diverteix amb els jocs de pilota, però sí que
és un fan del teatre, de la natura i de llegir per devoció.

1. Fa 12 anys que ets formador de l’Escola de Formació Sindical de CCOO
de Catalunya, ens agradaria saber quina ha estat la teva trajectòria dins
del sindicat?
Estic aﬁliat a CCOO des de 1991. Quan vaig entrar al sindicat formava part de la
Federació de Comerç. A la primera convocatòria que vaig rebre del sindicat m’hi
vaig presentar tot il·lusionat, acabava d’instal·lar-me a Lleida procedent d’Andorra,
on els drets sindicals eren inexistents. Vaig col·laborar tot el que vaig poder en
activitats sindicals de tota mena, aleshores no érem gaire gent al sector del comerç
i el company Guillem Revés (que llavors era l’esperit i la cara visible del sindicat en
aquest sector a Lleida) sempre agraïa un cop de mà per enganxar cartells, anar a
comissions negociadores de convenis, preparar manis, etc.
Més tard vaig formar part de la Comissió Executiva del Sindicat de Comerç a
Lleida i del Consell de la Federació i també vaig anar com a delegat a uns quants
congressos. Finalment vaig vincular-me amb el sindicat d’una manera professional
fent de formador sindical.
Actualment, tot i que no formo part de cap òrgan de direcció del sindicat, la meva
implicació en les mobilitzacions i altres activitats del sindicat és la mateixa. Una
cosa és clara, per fer de formador sindical cal tenir militància.
2. Per què el nostre sindicat ha de tenir una escola de formació sindical?
L’Escola va néixer per donar resposta a les necessitats formatives de contingut
sindical dels quadres sindicals i dels delegats i delegades de CCOO. Pel que fa
als representants dels treballadors i treballadores, una vegada elegits, han de
començar a caminar en un món que sovint els és totalment nou. Els cal conèixer
els drets que tenen reconeguts com a delegats i delegades, han de saber quin és
el nostre sistema de relacions laborals, tenir nocions de legislació laboral, saber-se
moure pel sindicat, utilitzar les eines sindicals de la manera més eﬁcaç, però també
s’han d’impregnar dels principis i valors de CCOO. Per això, CCOO de Catalunya
va tenir el gran encert de crear l’Escola de Formació Sindical, una eina del sindicat
per fer sindicalisme en termes qualitatius.
3. Quins són els objectius que vol assolir el sindicat a través de la formació
sindical?
La formació sindical té com a missió fonamental donar eines per a l’acció sindical.
Cadascú ha de saber actuar dins del seu àmbit d’una manera autònoma i
coordinada amb la resta de l’estructura sindical. Cal saber-se part d’una xarxa,
moure-s’hi amb eﬁciència i eﬁcàcia i conèixer quin paper hi tens, dins l’engranatge.
A més, hem de transmetre i treballar els coneixements, habilitats, actituds i valors
sindicals suﬁcients per desenvolupar la responsabilitat sindical encomanada. No
es tracta de fer formació asèptica, sinó profundament compromesa amb la nostra
gent, la classe treballadora. A banda, la formació sindical és un instrument per
desenvolupar organització, en termes de captació de quadres que ens permetin
reforçar la nostra estructura a la secció sindical i al centre de treball o també a
l’estructura territorial i federativa.
4. Qui són els alumnes i les alumnes que segueixen els cursos de l’escola i
què hi vénen a aprendre?
L’Escola va destinada als delegats i delegades, quadres sindicals i aﬁliats i aﬁliades
de CCOO. La nostra oferta formativa per a delegats i delegades intenta donar
resposta a tot tipus de necessitats formatives de contingut sindical i estructura
un itinerari formatiu que passa des d’un nivell bàsic de coneixements generals,
per un d’aprofundiment i acaba per un últim d’especialització. Abordem des de
coneixements en temes sindicals, contractació i subcontractació, salari i nòmines,
protecció social, prevenció de riscos laborals, habilitats (tècniques de comunicació
i negociació), inspecció de treball, gestió de la diversitat, plans d’igualtat i un llarg
etcètera.
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5. La formació sindical, quins àmbits abasta? A l’escola de formació, com
distribuïu els diferents temes de què tracteu?
Els nostres cursos s’emmarquen dins els àmbits següents: organització sindical,
habilitats, àmbit socioeconòmic, prevenció de riscos laborals, medi ambient i
mobilitat; àmbit de diversitat al món del treball i àmbit lingüístic. Som un equip
de dotze formadors i formadores d’experiència acadèmica i sindical molt diversa,
especialitzats en la impartició de cursos de continguts molt diferents i ens movem
per tot Catalunya, encara que alguns, com en el meu cas, tenim preferència dins
les terres de Lleida.
L’oferta formativa està perfectament estudiada, intenta donar resposta a les
prioritats sindicals de cada moment i les accions formatives s’elaboren en
col·laboració amb l’estructura de CCOO especialitzada en cada cas segons la
matèria que calgui treballar.
Altra cosa és la programació de cursos. Quan tenim un grup suﬁcient de persones
amb un perﬁl homogeni, muntem el curs. En aquest sentit sí que podríem dir que
treballem a la demanda de les federacions i unions. Cal tenir clar, però, que és
important respectar l’itinerari formatiu, no es tracta de fer cursos aleatòriament,
sinó que els delegats i delegades han de fer els cursos en l’ordre deﬁnit.
6. La formació sindical que es du a terme a les nostres comarques és
diferent de la d’altres comarques de Catalunya?
El pla de formació sindical és únic per a tot el país. La gent de les nostres comarques
té el mateix dret a la formació sindical que una persona que visqui a l’àrea
metropolitana de Barcelona. Ara bé, les terres de Lleida tenen unes característiques
concretes. La realitat d’un territori com el nostre és radicalment diferent d’altres
indrets de Catalunya, això vol dir que hem de fer un esforç especial per arribar a
tot arreu.
7. La crisis que estem vivint actualment, com afecta la formació sindical?
Hi ha diferències entre les demandes de formació que teníeu fa uns anys
amb les d’ara?
La crisi afecta la formació sindical fent que els seus continguts s’adaptin a la realitat
del moment, però això també ho provoquen les prioritats sindicals de tota mena.
Des de l’Escola intentem donar resposta a les necessitats estructurals i conjunturals
de la nostra gent. Si ara estem en crisi, hem d’adaptar els nostres objectius docents
i continguts a aquesta realitat.
Si el sindicat convoca una vaga, treballarem a tots els cursos les raons que ens han
portat a convocar-la i la importància de secundar-la i fer-ne apologia. Si signem
un acord sobre les pensions, treballarem les argumentacions perquè els delegats i
delegades sàpiguen explicar les raons i les millores que obtenim amb l’acord.
8. Fent una mirada cap al futur, m’agradaria que ens expliquessis quins són
els reptes que es planteja l’Escola de Formació Sindical de CCOO?
L’Escola s’ha consolidat com una eina de CCOO de Catalunya prou eﬁcaç en
l’assoliment dels objectius que van portar a crear-la. Per fer-nos una idea del
seu abast, formem quasi 6.000 persones a l’any, programem i executem més de
12.000 hores anuals en formació sindical, a través de més de 350 cursos.
L’Escola ha de seguir donant resposta a les demandes formatives de contingut
sindical que es vagin produint i que les diferents estructures sindicals considerin
necessàries per desenvolupar les habilitats, actituds i coneixements de l’actiu
sindical. Tot i això, creiem que hem de continuar donant estabilitat a la formació
sindical bàsica, reforçar la formació adreçada a equips de direcció i a quadres
i dirigents sindicals i obrir un camí a la formació a distància amb un nivell alt
d’especialització per arribar a més aﬁliats i aﬁliades.

Serveis S
Les dones en el mercat
de treball a Lleida
La Secretaria de Polítiques d’Igualtat de CCOO de les Terres de Lleida ha fet un estudi sobre la
situació de les dones en el mercat laboral a Lleida a partir de les dades de l’EPA (Enquesta de Població Activa), de l’atur registrat i de les contractacions.
Segons les dades de l’EPA, al quart trimestre del 2010, la població activa a la demarcació de Lleida
es distribuïa per sexes de la següent manera: 90.200 dones (43%) i 117.900 homes (57%). En
un any, l’ocupació femenina s’ha reduït un 7,5%. La reducció de la població ocupada masculina
s’estima, en canvi, en un 6%. El nombre de dones desocupades se situa en 14.100 i augmenta
un 10,6% en un any i la taxa d’atur femení tanca el 2010 amb un valor superior, un 15,69%. En
la taxa d’activitat, la diferència per sexes continua sent accentuada: per als homes se situa en un
65,56% i es redueix ﬁns a un 49,65% per a les dones.
Les últimes dades de l’atur registrat a les oﬁcines del Servei d’Ocupació de Catalunya xifren en
12.898 el nombre de dones desocupades a la demarcació lleidatana, una variació d’un 8% respecte al febrer de 2010, la crisi econòmica afecta també el col·lectiu femení. Les dades d’atur
registrat per ocupació i activitat econòmica evidencien la segregació ocupacional horitzontal del
mercat laboral, amb ocupacions i sectors d’activitat altament feminitzats o masculinitzats: al gener
del 2011, al sector serveis, s’hi concentraven el 50% de les persones aturades a la demarcació de
Lleida, d’aquestes, els homes representaven el 40% i les dones, el 60%.
Al gener de 2011, un 33% de les dones desocupades tenien més de 45 anys i les dones amb un
període d’atur superior a 12 mesos representaven també un 33%, percentatge que es redueix
ﬁns al 24,5% per als homes. En el grau d’ocupabilitat, les dones majors de 55 anys superen els
homes en baixa ocupabilitat. També segons dades de gener d’enguany, el percentatge de demandes d’ocupació entre les persones amb un nivell d’estudis universitaris és més alt per al col·lectiu
femení (19%) que per al col·lectiu masculí (7%).
Pel que fa a les contractacions, les dones subscriuen un 40% del total de contractes inicials
formalitzats durant l’any 2010. El 47% de la contractació total de les dones és a temps parcial,
percentatge que es redueix ﬁns al 25% en el cas dels homes. Cal destacar que només el 37% dels
contractes indeﬁnits de dones són a jornada completa, percentatge que en el col·lectiu masculí
arriba al 61%. Del total de contractes temporals subscrits a dones l’any 2010, un 62% són a
temps parcial, percentatge que es redueix ﬁns a un 38% per als homes. En l’anàlisi dels contractes
subscrits per ocupacions es constata que són molt poques les ocupacions que tenen una presència
paritària d’homes i dones, la gran majoria dels contractes subscrits a les dones pertanyen a ocupacions del sector serveis vinculades al comerç, al servei de la restauració i l’hoteleria, als àmbits
sanitari, educatiu, a la funció pública, d’atenció al públic, de la cura, de la neteja...
Secretaria de Polítiques d’Igualtat

Servei Lingüístic
Llenguatge
no sexista en la
negociació col·lectiva
El Servei Lingüístic de CCOO ha editat recentment la Guia
de bones pràctiques per a l’ús d’un llenguatge no sexista
en la negociació col·lectiva, que és un exhaustiu treball
que posa a l’abast de tothom les eines i els recursos per
a la no-discriminació per qüestió de sexe des d’una perspectiva de l’ús de la llengua, i alhora fer cada cop més
visible, més igualitària i més justa la realitat femenina en
el món del treball.
La Guia, elaborada pel Servei Lingüístic amb la
col·laboració de la Secretaria de la Dona, adequa el llenguatge aplicable a la negociació col·lectiva d’acord amb
les referències legislatives vigents. També recull exemples
de bones i males pràctiques en la redacció de convenis
des de la perspectiva de la igualtat entre homes i dones, i
presenta exemples concrets i alternatives a les disjuntives
que planteja l’ús de referències als dos gèneres.
La Guia es presenta en un context en què el sindicalisme confederal, a través del diàleg social, enceta una
negociació amb la patronal de reforma de la negociació
col·lectiva amb l’objectiu d’exercir el nostre poder contractual; ens interessa especialment que la nostra força
sigui més eﬁcient i més útil per a tots i totes per preservar
les conquestes socials aconseguides i per continuar millorant les condicions i els drets laborals del conjunt de
treballadores i treballadors.
Servei Lingüístic
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I Informació
Jo signo contra la reforma
laboral!

Fernández Toxo
visita la CAG

CCOO ha posat en marxa una iniciativa legislativa popular (ILP) per aconseguir que es
modiﬁquin els aspectes més negatius de la reforma laboral i que es reorientin les polítiques
econòmiques i socials del Govern.

Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO, va realitzar, el passat 15 de
març, una visita a les instal·lacions de la Cooperativa Agropecuària de Guissona,
on va participar, a primera hora del matí, en les assemblees informatives que el
sindicat havia organitzat en aquesta empresa amb motiu de les eleccions sindicals.

Una ILP és un instrument legal que permet que els ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol
proposin noves lleis o introdueixin modiﬁcacions en altres que ja estan en vigor.

En l’acte, Toxo va estar acompanyat, entre altres, pels secretaris generals de CCOO
de Lleida, Josep Maria Baiget, i de Catalunya, Joan Carles Gallego. El secretari
general de CCOO, sindicat majoritari a l’empresa actualment, va lloar la marxa de
l’empresa, que “no ha deixat de créixer en els últims anys, cosa que és d’agrair
en aquest país”, i va destacar també la integració d’una plantilla amb el 93% de
contractes estables, i en la qual al voltant del 40% dels seus 3.400 treballadors són
estrangers i més del 30%, dones.

Si vols signar, pots fer-ho adreçant-te a la teva federació, a la Unió Intercomarcal (Av. de
Catalunya, 2 de Lleida) o a les delegacions de CCOO a Tàrrega, Vielha, la Seu d’Urgell i
Solsona.
Objectius de la ILP
Aquesta ILP vol afavorir l’ocupació, especialment dels joves i de les persones aturades de
llarga durada i que es millorin els serveis públics d’ocupació. Amb la ILP es pretén combatre
la segmentació del mercat de treball i la precarietat laboral que pateixen massa treballadors
i treballadores. Es busca que es creïn llocs de treball estables i de qualitat i que s’acabi amb
la temporalitat injustiﬁcada en la contractació a les empreses.
La iniciativa també busca que els acomiadaments que s’hagin de produir tinguin sempre una causa certa, justa i amb garanties per als treballadors i treballadores afectades.
Que es reinstauri la possibilitat legal de declarar un acomiadament nul i que, en cas
d’acomiadament improcedent, el treballador o treballadora pugui triar entre la indemnització o la reincorporació al seu lloc de treball.
Una altra de les propostes de la ILP és que davant de qualsevol circumstància econòmica
negativa a les empreses o d’un necessari canvi en la seva organització, es negociïn, amb
caràcter previ, mesures de ﬂexibilitat interna amb els sindicats com a alternativa a l’ús de
l’acomiadament com a primer (i a vegades únic) recurs.
Joan Riba
Secretari d’Organització

Ilerdent i CCOO renoven el conveni de col·laboració
La Clínica Dental Ilerdent renova l’acord de
col·laboració amb CCOO de les Terres de Lleida i ofereix més avantatges i facilitats de pagament. L’aﬁliació del sindicat i els seus familiars
gaudiran de més serveis i avantatges exclusius, a
més d’una millora de les facilitats de pagament.
Seguint la seva línia de col·laboració social endegada fa més de quinze anys amb diversos
col·lectius i entitats lleidatanes, Miquel Gensana,
director d’Ilerdent, va formalitzar l’acord –aquest
mes d’abril– amb Jaume Beà, secretari de Recursos i Serveis de CCOO de les Terres de Lleida.
L’institut dental, centre de referència a tot Catalunya pel que fa a la implantologia avançada, ga-
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ranteix una satisfacció total amb el treball
més eﬁcient i el mínim temps possible,
amb cirurgians de reconegut prestigi i tècniques i materials de darrera generació.
A més, Ilerdent disposa, des de fa un any, d’un
nou punt de servei al Policlínic Lleida, centre
de consultes amb professionals de la sanitat, ja sigui privada o d’assistència a mútues.
La consulta, situada al carrer de l’Alcalde
Sol, núm. 3, compta amb els mateixos
serveis d’implantologia avançada, ortodòncia i odontologia genèrica que
ofereix Ilerdent a la seva seu central.

Targeta vermella
L’atracament a la feina és un
risc laboral
A Catalunya aquests darrers mesos, treballadors i treballadores d’oﬁcines
bancàries han mort al seu lloc de treball víctimes de la violència dels atracaments. Evitar i prevenir aquests accidents de treball, i d’altres que s’havien
produït anteriorment, ha estat una contínua reivindicació de CCOO, especialment dels delegats i delegades del sector de la banca i l’estalvi i de les
gasolineres. Aquesta violència s’ha tractat ﬁns fa molt poc temps com un
problema exclusiu de seguretat ciutadana i no se n’exigia cap responsabilitat a l’empresariat.
Arran de la constant lluita sindical i de la recent jurisprudència del Tribunal
Suprem, que estableix amb claredat que “la violència externa que pateixen
els treballadors i treballadores a causa de la seva activitat laboral implica
un risc laboral i, en conseqüència, és responsabilitat de l’empresariat la
prevenció de la violència física exercida contra el seu personal en el lloc
de treball”, la Direcció General de la Inspecció de Treball i de la Seguretat
Social ha emès el Criteri tècnic 87/2011 sobre actuacions inspectores en
relació al risc laboral d’atracament. En aquest document es reconeix el
risc d’atracament i s’exigeix el compliment empresarial de les obligacions
preventives previstes a la Llei de prevenció, com en el cas d’un altre risc
laboral, en els següents sectors d’activitat:
− Joieries, argenteries, galeries d’art i botigues d’antiguitats.
− Estacions de servei i unitats de subministrament de combustibles i carburants.
− Oﬁcines de farmàcia, administracions de loteria, despatxos d’apostes
mútues i establiments de joc.
− Bancs, caixes d’estalvi i entitats de crèdit.
− I en tots aquells als quals les autoritats competents haguessin ordenat
l’adopció de mesures de seguretat general, recollides al Reglament de seguretat privada de 1994.

Informació I
Nova versió del mètode
d’avaluació i prevenció de
riscos psicosocials
El 24 de març, CCOO de les Terres de Lleida va organitzar una jornada per presentar
la nova versió del mètode CoPsoQ-Istas21 d’avaluació i prevenció de riscos
psicosocials, a la qual assistiren més de vuitanta persones que treballen la prevenció,
ja sigui des de la perspectiva sindical o des de la perspectiva tècnica.
La jornada es va dividir en tres parts. En la primera, es presentà una experiència
d’avaluació dels riscos psicosocials en un centre de treball d’Almacelles, avaluació
que comptà amb la participació molt activa de les delegades i el delegat de prevenció
de CCOO i el consens de la part empresarial i tècnica. Es tracta d’un exemple
d’intervenció preventiva amb un model participatiu fonamentat en el diàleg social.
El segon punt que es tractà durant la jornada fou la presentació concreta de la nova
versió del mètode CoPsoQ-Istas21 d’avaluació i prevenció de riscos psicosocials, que
incorpora nous aspectes a partir de la pràctica preventiva als centres de treball. La
presentació d’aquesta versió anà a càrrec de Neus Moreno, membre de l’equip del
Centre de Referència de l’Organització del Treball d’Istas, que explicà que la nova
versió facilita el treball tècnic de manera que la generació de l’informe preliminar
s’automatitza i permet dedicar més recursos a la interpretació dels resultats i a la
proposta de mesures preventives.
Per ﬁnalitzar la jornada hi hagué una taula rodona que comptà amb les intervencions
de Loly Fernández, responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya i Jaume de
Montserrat, subdirector de Seguretat i Salut del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya. Ambdues intervencions van fer un balanç de la
situació actual de la prevenció dels riscos psicosocials i van raonar la necessitat
d’anar més enllà de l’avaluació per aconseguir una prevenció eﬁcaç i avançar en la
millora de les condicions derivades de l’organització del treball que afecten la salut.

La nostra valoració, en relació a aquest criteri, és que s’ha realitzat un
pas endavant per a la protecció de la seguretat i la salut laboral d’uns
col·lectius amb molta exposició al risc d’atracament, perquè permetrà
l’actuació inspectora en el control de l’eﬁcàcia preventiva dels centres
de treball i també respecte de les mesures de seguretat privada. Creiem
que aquest criteri ha de servir a la totalitat dels treballadors i treballadores que desenvolupen la seva feina en els centres de treball dels sectors
d’activitat esmentats i que habitualment ho fan amb subcontractes, ETT o
treball autònom depenent (seguretat privada, neteja, transport o missatgeria, serveis informàtics...).
Cal que la Inspecció de Treball catalana ampliï aquest reconeixement de
risc laboral i d’obligacions preventives a altres sectors d’activitat també
afectats greument per aquest risc, com són: comerç i hostaleria. I també
cal que s’ampliï el concepte de violència externa a la feina i s’intervingui
per millorar la prevenció d’agressions de persones usuàries, o no, de serveis sanitaris, sociosanitaris, educatius, de cura, custòdia i atenció de les
persones, transport públic...
Més enllà de la previsió normativa i de l’ampliació de les tasques inspectores sabem que per a la prevenció real i eﬁcaç als llocs de treball cal lluitarhi amb la participació activa de les treballadores i els treballadors i la seva
representació sindical. Per a CCOO, les violències, ni a dins ni a fora de la
feina. En salut laboral sabem que tot allò que no es coneix ni es reconeix
no es preveu. Amb l’objectiu de protegir la salut dels treballadors i les
treballadores continuarem fent acció sindical en salut laboral.
Si voleu accedir al document íntegre del Criteri tècnic de la Inspecció de
Treball, demaneu-lo a la Secretaria de Salut Laboral de la Unió Intercomarcal: lcuadrat@ccoo.cat o bé tcastella@ccoo.cat.
Secretaria de Salut Laboral de CCOO de les Terres de Lleida

CCOO aconsegueix
una nova millora social
A partir d’ara podran gaudir de targeta de bus gratuïta totes les persones jubilades
i pensionistes empadronades a Lleida amb independència de l’edat que tinguin,
ﬁns fa poc hi tenien dret només els jubilats amb una renda igual o inferior a
l’IPREM. Aquest dret social, el recull el Pacte Social per a la Ciutadania de Lleida, i
fou acordat per la Paeria i CCOO.
Per poder gaudir d’aquest dret, les persones han d’estar empadronades a Lleida
i a més tenir un d’aquests requisits: tenir l’edat de jubilació obligatòria; tenir 62
anys o més i estar totalment o parcialment jubilat o jubilada; ser pensionistes de la
Seguretat Social amb incapacitat permanent absoluta; ser beneﬁciari d’una pensió
no contributiva per malaltia o assimilables; tenir un reconeixement de disminució
igual o superior al 65%; i acreditar una renda igual o inferior a l’IPREM.
Tota la documentació s’ha de tramitar a l’Oﬁcina Municipal d’Atenció Ciutadana
(OMAC) de la Paeria.
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I Informe
Memòria del CITE Terres de Lleida 2010
Les dades que recull la memòria del CITE són les de les persones usuàries de la
nostra xarxa de 7 oﬁcines distribuïdes a les comarques del Pla d’Urgell, la Segarra,
l’Urgell i a Lleida ciutat. L’elevat nombre de persones ateses i la distribució territorial de les oﬁcines ens permeten posar sobre la taula determinades tendències
vinculades a la realitat de la immigració a la nostra demarcació.
Durant l’any 2010, les oﬁcines del CITE a les terres de Lleida han rebut 2.039 visites, de les quals 1.419 (un 70%) han estat d’homes i 620 (un 30%), de dones.
Això ha comportat que s’hagin atès 1.164 persones, que han plantejat 5.160
consultes. En relació a l’any 2009, s’observa un lleuger increment del nombre de
persones ateses i de visites generades, tot i el tancament de les oﬁcines de Bellpuig
i Agramunt a partir del mes de juliol del 2010.

Principals països d’origen
El cinc primers països per nombre de persones ateses són el Marroc (20,4%), Senegal (13,7%), Mali (11,4%), Colòmbia (6,0%) i Bolívia (5,6%). De les persones
usuàries del Marroc, el 68% són homes i el 32%, dones. En el cas de Senegal i
Mali són homes el 95% i el 92% respectivament. Mentre que en el cas de Colòmbia i Bolívia la composició per sexes de les persones ateses canvia: les dones
representen el 56% i el 66%, respectivament.

Tipus de consulta
Les principals consultes realitzades per les persones ateses a les nostres oﬁcines
han estat l’arrelament social (26%), la renovació d’autorització de treball (19%),
el reagrupament familiar (9%) i la renovació de l’autorització de residència (6%).
En aquest sentit, els efectes de la crisi i l’increment de l’atur són al darrere de
l’augment de les consultes sobre les renovacions, ja que moltes persones no disposen de contracte de treball o no han cotitzat el mínim demanat per poder renovar
les seves autoritzacions de treball. Les diﬁcultats relacionades amb la crisi econòmica són les que explicarien la reducció de les consultes de reagrupament. D’altra
banda, les consultes sobre l’arrelament social posen de manifest l’existència d’un
nombre important de persones que porten més de 3 anys en situació irregular i
que ja poden acollir-se a aquest procediment de regularització. Convé destacar les
diﬁcultats que comporta la situació actual per aconseguir un contracte de treball,
requisit indispensable per poder acollir-se a aquest procediment.

Situació legal
En el 2010 s’ha continuat reduint la irregularitat i enguany mostra 7 punts de
diferència en relació amb el 2009: la irregularitat passa del 46% al 39%. Aquesta reducció està vinculada directament a la crisi econòmica i a una frenada de
l’arribada de persones d’origen estranger a causa de les diﬁcultats per trobar una
feina. Per països de procedència, el Senegal és el primer país en el total de persones en situació irregular (26%), seguit de Mali (16%), el Marroc (14%), Gàmbia
(6%) i Bolívia (5%).
La situació d’irregularitat de les persones procedents de Bolívia estaria vinculada a
la imposició de visat el 2006, fet que ha comportat un gran nombre de consultes
sobre arrelament social, ja que porten més de tres anys en situació irregular al
nostre país; això sí, amb les diﬁcultats per trobar un contracte de treball, que és un
dels requisits per poder-se acollir a aquest procediment.
En el cas de Marroc, hi actuarien dues forces oposades, d’una banda, l’antiguitat i
l’estabilització de la població immigrada d’origen marroquí en el nostre país, afavoririen la regularitat; però, per l’altra, la proximitat geogràﬁca afavoriria l’arribada
de persones en situació irregular. També s’hi hauria de sumar la caiguda en la
irregularitat de persones que ja tenien legalitzada la seva situació administrativa a
causa de la crisi, ja que aquest col·lectiu és un dels més afectats per l’atur.
L’increment de les persones procedents del Senegal, Mali i Gàmbia estaria vinculat, en molts casos, al fet que les persones arribades en els grans episodis de les
pasteres a les illes Canàries de fa uns anys ja portarien 3 anys en situació irregular
i podrien acollir-se, també, a l’arrelament social.
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Informe I
Per països, afecta especialment Senegal (15% del total), un col·lectiu altament
masculinitzat; seguit de Bolívia (13%), un col·lectiu molt feminitzat; Mali (11%),
molt masculinitzat; i Marroc i Colòmbia, feminitzats si ens referim al treball irregular.
Si analitzem el comportament dels darrers anys, veiem com després de la important caiguda del treball irregular, fruit del procés de regularització extraordinària
del 2005 que va deixar-lo en un al 18% al 2006, es va produint un increment
successiu en els anys següents.

Situació laboral
Al 2010 s’ha produït un increment de 2 punts percentuals del nombre de persones
que treballen respecte de l’any anterior: així s’ha passat del 38% de les persones
ateses que treballaven el 2009 al 40%, el 2010. És a dir, que a les terres de Lleida,
on des de l’any 2008 hem anat observant com creixia el nombre de persones sense
feina, l’any 2010 hi ha un lleu canvi; malgrat l’intent de dir-ho en positiu la situació
és que el 60% de les persones ateses no treballa.
Es conﬁrma que la caiguda de l’ocupació afecta més els homes que les dones. El
53% dels homes atesos no treballa, mentre que en al cas de les dones el percentatge és del 43%.
Per sectors, en primer lloc, es troba l’agricultura i en segon lloc la indústria, sectors
fortament masculinitzats i que representen, respectivament, el 24% i el 23% de
les persones que treballen. En tercer lloc es troba el servei domèstic, totalment
feminitzat, amb el 16%, i en quart i cinquè lloc la construcció i altres serveis (fonamentalment empreses de neteja) amb un 9,5% i un 9%, respectivament.
La caiguda d’ocupació afecta especialment les persones originàries de Marroc,
que representen el 24% del total de persones que no treballen, seguit de Senegal
(17%), Mali (12%), Colòmbia (8%) i Gàmbia (6%). Excepte en el cas del col·lectiu
de Colòmbia, on són majoria les dones que no treballen, a la resta d’aquests països són els homes els que majoritàriament no treballen.

Conclusions
Les dades presentades posen de manifest, com ja vam poder veure l’any 2009, la
forta incidència de la crisi econòmica entre les persones immigrades, ﬁns al punt
de constituir l’eix explicatiu de la memòria presentada. Això conﬁrma que, malgrat
el que determinades declaracions interessades ens han volgut fer creure, les persones estrangeres són tan víctimes de la crisi com les espanyoles. És per això que
rebutgem tots els discursos que culpen la immigració de la crisi econòmica, l’atur
o del dèﬁcit del nostre estat del benestar i donen una visió utilitària que veu les
persones immigrades com a recursos vinculats a les necessitats del nostre mercat
laboral.
Les dades també ens mostren que una de les conseqüències indirectes de la crisi
econòmica pot ser l’increment de la irregularitat sobrevinguda de moltes persones estrangeres que no poden renovar les seves autoritzacions, perquè es troben
en atur o no han cotitzat a la Seguretat Social el mínim necessari per fer-ho. Per
tant, aquesta realitat posa de manifest la necessitat d’incrementar les mesures de
ﬂexibilització dels tràmits de renovació de les autoritzacions de treball aprovades
pel Govern espanyol el juliol del 2009 per fer front a aquest possible augment de
la irregularitat sobrevinguda.
D’altra banda, l’important percentatge de treball irregular també hauria de comportar una intervenció decidida de la Inspecció de Treball contra aquest frau a
la Seguretat Social i als drets dels treballadors i les treballadores. I en concret,
l’important pes del servei domèstic posa sobre la taula la necessitat d’impulsar la
reiteradament ajornada desaparició del Règim Especial de Treballadores de la Llar i
la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social. També s’haurien de potenciar els procediments existents, com ara l’arrelament laboral o la col·laboració amb
la Inspecció de Treball, previstos a la legislació per donar sortida als treballadors
i treballadores estrangeres que es veuen abocats a treballar de manera irregular.

Treball regular i treball irregular
Durant l’any 2010 s’ha observat un increment de 2 punts del treball irregular respecte el 2009, i encara representa el 36% del total de les persones que treballen.
El treball irregular afecta especialment el sector de l’agricultura, per als homes,
que representa el 32,5% de les persones que treballen en el sector, i el servei
domèstic per a les dones, que representa el 29,5 % del total de persones que
treballen en el sector.

Per últim, rebutgem qualsevol tipus d’instrumentalització política que potenciï una
imatge negativa de la immigració i jugui amb els sentiments irracionals, la por i
el desconeixement de la ciutadania per obtenir rèdits electorals. En aquests moments complicats a causa la crisi econòmica és més necessari que mai treballar per
promoure la cohesió social i la convivència.
Imma Romeo, secretària de Polítiques d’Igualtat

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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A Actes
Celebració del 8 de Març
Amb el lema “Davant la crisi, les dones som clau”, CCOO de les Terres de Lleida
celebrà el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Vam tornar a reaﬁrmar el
nostre compromís amb l’eliminació de totes les formes de discriminació contra
les dones, en un any marcat per les conseqüències de la crisi i de les mesures que
s’han pres per pal·liar-la, que han agreujat les situacions de desigualtat estructural
que ja pateixen les dones.
Per commemorar aquest dia la Secretaria de Polítiques d’Igualtat de CCOO de les
Terres de Lleida organitzà una jornada en la qual va presentar, a les delegades i
delegats que hi van assistir, l’Informe sobre la situació de les dones en el mercat
de treball a Lleida, elaborat per la mateixa secretaria; aquest informe es presentà
paral·lelament a l’Informe sobre la situació de les dones en el mercat de treball que
conté les dades generals de tot Catalunya.
Segons aquests informes, les dones continuen tenint menys taxa d’activitat i
més atur de llarga durada; són, també, juntament amb les persones joves i les
immigrades, les que suporten la precarietat i la desigualtat salarial més grans, i la
seva vulnerabilitat s’ha agreujat. Moltes dones no tenen dret a la prestació d’atur
(autònomes, treballadores de la llar) i la mitjana de les que reben prestacions ho
fan en menor quantitat i temps. Tot això accentua la pobresa femenina.
Posteriorment, les delegades i delegats que van assistir a la jornada van anar en
manifestació ﬁns a la Subdelegació del Govern central per, un cop allí, fer una
“mocadorada violeta” per fer sentir les seves reivindicacions i llegir el manifest de
CCOO de Catalunya per a aquest dia.

Informació del bus urbà de
Lleida, al moment
Quan ens movem en transport públic la informació veraç d’horaris, freqüències,
temps d’espera i línies disponibles és importantíssima. Segur que alguna vegada
haureu arribat a la parada i no sabeu si l’autobús ja ha passat o bé dubteu sobre quina
línia és la més ràpida per arribar a la vostra destinació. Sempre queda la possibilitat
de preguntar-ho a alguna persona que sigui a la parada abans que vosaltres, però
no sempre hi ha algú o si hi és no té la informació exacta. A Lleida, algunes parades
disposen de pantalla informativa a temps real, però la gran majoria, no. L’empresa
d’Autobusos de Lleida ha posat en marxa un servei d’informació mòbil de la xarxa
de busos. Amb l’ús de les noves tecnologies de la comunicació es facilita informació
en temps real a través del telèfon mòbil. Les parades compten amb un codi QR
(quadrat blanc i negre) que poden llegir els mòbils amb connexió a Internet i de forma
automàtica i sense cost afegit es rep la informació corresponent d’aquella parada:
quines línies estan a punt de passar i el temps estimat d’espera.
Es tracta d’un projecte que vol facilitar l’ús del transport públic, incentivar-lo i donar
més servei a les persones usuàries. I és especialment interessant per a aquelles parades
amb connexió amb altres mitjans de transport (tren, autobús interurbà). La informació
rebuda és en català. Més endavant, des d’alguns indrets de la ciutat on s’aniran
col·locant codis QR podrem saber quines parades d’autobús ens queden més a prop
i quines línies d’autobusos hi passen.
Molts telèfons disposen de programes gratuïts que permeten la lectura dels codis
QR i si no poden descarregar-se a través de la plataforma de cada tipus de mòbil.
Algunes de les pàgines per descarregar aquestes aplicacions i instal·lar-les al terminal
són: www.quickmark.com, http://reader.kaywa.com i www.i-nigma.com
Interessa també que el reforç informatiu menys tecnològic, però igualment valuós
per a les persones usuàries com és la instal·lació del gràﬁc de la totalitat de la xarxa
d’autobusos a les parades es garanteixi a totes les marquesines i l’edició actualitzada
de mapes de les línies en paper, estigui també disponible.
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Notícies N
Pensions i aﬁliació a
Pensionistes i Jubilats

CCOO de Lleida guanya les
eleccions sindicals a l’ICS

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya va organitzar a ﬁnals
del mes de febrer una jornada de reﬂexió i debat amb el títol de “Pensions, sanitat
i dependència”.

La Federació de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida rep el suport dels treballadors i les treballadores i aconsegueix una bona representació en els centres
sanitaris públics.

La sala d’actes de CCOO de Catalunya estava plena de gom a gom i les persones
assistents, arribades des de diferents llocs de Catalunya, van poder sentir les
diverses ponències: dret a la revalorització de les pensions, posició de CCOO
davant la reforma de les pensions, de l’assistència sanitària pública i de la protecció
de la situació de la dependència.
Cal destacar, especialment, la ponència de Cristina Faciaben, secretària de Socioeconomia CCOO de Catalunya, referent a la posició del sindicat davant la reforma de les pensions que va generar un interessant debat entre les persones
assistents.
Per concloure la jornada, el secretari general de la Federació Estatal de Pensionistes
i Jubilats de CCOO, Julián Gutiérrez, va aplaudir la iniciativa i l’èxit de la convocatòria,
i remarcà la necessitat, per part de tota l’estructura del sindicat, d’anar prenent
consciència de la importància cabdal que tenen temes com la dependència, les
pensions o la salut. Són aspectes, va dir, que van molt més enllà de ser només un
tema que afecti les persones jubilades o pensionistes.
Pel que fa a l’aﬁliació, es va comentar que cal incrementar els traspassos dels
aﬁliats i aﬁliades, després de la jubilació, al sindicat de pensionistes i jubilats.
Francesc Josep Bademunt, secretari general de la
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de les Terres de Lleida

De caixes a bancs, la ﬁ del
compromís amb la societat?
CCOO de les Terres de Lleida, Òmnium i l’Ateneu Popular de Ponent van convocar, el passat 23 de febrer, un acte per defensar el paper de les caixes d’estalvi i la
seva funció d’impuls econòmic i social del territori i del país; l’acte va tenir lloc a
la Universitat de Lleida.
Durant l’acte es féu un debat sobre el compromís de les caixes d’estalvi amb la
societat en el qual va intervenir Dolors Llobet, secretària de Comunicació i Imatge
de CCOO de Catalunya. Al ﬁnal de l’acte el vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació, Pere Solà, va llegir el manifest “En defensa de la seva funció
d’impuls econòmic i social del territori i del país”.
És molt important que totes les entitats del nostre territori, igual que ho estan fent
a la resta de Catalunya, hàgim posat de manifest la nostra preocupació perquè
aquest procés de bancarització no posi en perill el model i la funció social que fan
les caixes a través de les seves obres socials.

El passat 23 de març, van tenir lloc les eleccions sindicals a tots els CAP de les
zones del Pirineu i de Lleida i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. En aquestes eleccions el nostre sindicat ha aconseguit augmentar la seva representació de
delegats i delegades.
CCOO reitera el seu compromís amb la defensa dels drets de tots els treballadors
i treballadores de l’ICS, sense exclusions i continuarà lluitant per mantenir una
sanitat pública de qualitat. Finalment, CCOO es compromet a treballar durant els
propers 4 anys per no defraudar la conﬁança dipositada en nosaltres i mantenir-la
i incrementar-la en el futur.

Helena Motos, secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de
les Terres de Lleida

CCOO guanya les eleccions
sindicals a Pilsa
El passat 7 de març, van tenir lloc les eleccions a l’empresa Pilsa de Lleida, el resultat va ser de 9 vots per a CCOO, 5 per a la UGT i 2 en blanc, cosa que signiﬁca que
la delegada que representarà el personal de l’empresa serà de CCOO. Anteriorment, a aquesta empresa, li corresponien 3 delegades i eren de la UGT.
La Federació d’Activitats Diverses de CCOO de les Terres de Lleida vol agrair a tots
els treballadors i treballadores i als aﬁliades i aﬁliades la conﬁança que han dipositat en el nostre sindicat.
Emilia Gutiérrez, secretària general d’Activitats Diverses de CCOO de les
Terres de Lleida

Eleccions a Autobusos
de Lleida
El passat mes de febrer es van celebrar eleccions sindicals a l’empresa Autobusos
de Lleida. CCOO hi manté la representació amb 6 delegats (un del col·legi de
tècnics i cinc del col·legi d’especialistes). La secció sindical està formada per 7
delegats, tres d’aquests delegats ho són de prevenció.
Cal destacar que malgrat ser una empresa amb molta presència masculina, dels
132 treballadors i treballadores, 10 són dones de les quals 4 són conductores.
CCOO com a sindicat majoritari, ha aconseguit establir, en aquesta empresa, un
pla d’igualtat del qual destaquem un protocol d’embaràs i lactància, gràcies al
qual una treballadora després de comunicar el seu embaràs a l’empresa fou canviada de lloc de treball i continuà cobrant el mateix; les treballadores també poden
acumular la lactància en 20 dies; i com a acció positiva volem destacar que en la
borsa de treball a igual puntuació les dones tenen preferència.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les
Terres de Lleida
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N Notícies
Convocatòria de vaga al
Conveni del metall de Lleida
sector de pasta, paper i cartró
L’actitud empresarial del sector del paper, pasta i cartró de no aplicar el conveni
2010-2012 provocà que tots els treballadors i treballadores, per unanimitat, acordessin de fer vaga els dies 23 de febrer i 3 de març.
La vaga del dia 23 de febrer va ser un èxit, ja que van fer-ne el 95% dels treballadors i treballadores. Després de l’èxit de la vaga, la patronal demanà reunir-se amb
els sindicats més representatius.
En la reunió es pactà un augment del 3% per l’any 2010; l’IPC real d’Espanya per
a l’any 2011, a compte un 1% des de l’1 de gener d’enguany; i per l’any 2012,
l’IPC real d’Espanya del 2012 i a compte un 1% des de l’1de gener del 2012;
es prepararà una proposta que modiﬁca el sistema de classiﬁcació professional
actual i deﬁneix els grups professionals adequant-los a la realitat del sector, amb
l’objectiu d’incrementar la polivalència funcional; també es comprometeren a actualitzar el tema de la jubilació parcial.
Davant d’aquesta nova situació es decidí desconvocar la vaga del dia 3 de març.
Una vegada més es demostra que la unió fa la força!

Concentració al centre
penitenciari de Ponent

Fa pocs dies s’han actualitzat les taules salarials del sector del metall de Lleida,
l’actualització ha estat automàtica i ha representat un increment mínim del 2,75%
que estableix el conveni, més un complement salarial que varia en funció del grup
professional. El problema és que només es beneﬁcien d’aquest complement els
treballadors i treballadores que perceben exclusivament els salaris previstos en el
conveni, ja que als que tenen millores per sobre del conveni, les empreses els estan
absorbint i compensant aquestes millores, de manera que al voltant d’un 80%
dels metal·lúrgics i metal·lúrgiques de Lleida estan cobrant el mateix salari que
l’any 2008. Pel que fa a la jornada, aquesta es manté en 1.769 hores anuals, la
més llarga del sector a Catalunya.
Paral·lelament, la Federació d’Indústria de CCOO ha iniciat els treballs per millorar
les condicions salarials i laborals dels treballadors i treballadores del metall de Lleida i intentar equiparar-les a les dels altres convenis provincials. I abans que acabi
l’any denunciarà l’actual conveni, que ha de negociar-se l’any que ve. Recordem
que la Federació d’Indústria de CCOO no va signar el conveni actual (2008-2011),
ja que considerava que era insuﬁcient i que no garantia els mínims en matèria
salarial i de drets socials dels treballadors i treballadores.

Carles Asensio, secretari general de la Federació d’Indústria CCOO de les
Terres de Lleida

El secretari general de CCOO
de Lleida visita Voith Paper
El passat 15 de març, Josep M. Baiget va visitar l’empresa Voith Paper, multinacional
Alemanya, instal·lada a Guissona des dels anys 70. La Voith de Guissona es dedica
a la fabricació de teixits tècnics –feltres de premsa i assecadors- per a les indústries
papereres d’Espanya i per a l’exportació a la resta d’Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia.

El passat 30 de març, un centenar de treballadors i treballadores de CCOO del
Centre Penitenciari de Ponent es van concentrar davant del centre. El motiu
de la concentració era mostrar el seu rebuig a la política del Departament de
Justícia, i per extensió al Govern de la Generalitat, per la retallada de personal
que compromet la seguretat de la plantilla i també la dels mateixos interns, al
temps que fa impossible el compliment del mandat constitucional de reinserció i
rehabilitació de la població reclusa.
Paradoxalment, als serveis penitenciaris, aquestes retallades només afecten els llocs
base, perquè al mateix temps que es retalla, es convoca una plaça de comandament
de subdirector al centre penitenciari que no ha tingut mai aquest lloc de treball,
sense que hi hagi, ara, una justiﬁcació objectiva de pes per destinar-hi una partida
econòmica important. Davant d’aquesta política arbitrària, el personal exigeix una
rectiﬁcació immediata que passa ineludiblement pel manteniment dels llocs de
treball i per no engreixar els llocs de comandament.
Recordem que la plantilla del centre està treballant amb unes ràtios molt precàries:
l’àrea de tractament només disposa d’un 60% del personal necessari per treballar
de forma òptima i l’àrea d’interior està sota mínims, amb mòduls de 150 interns
que només disposen de dos funcionaris de vigilància. A tot això, cal afegir-hi la
massiﬁcació, en aquests moments la població reclusa és de 1.200 interns.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les
Terres de Lleida
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A Voith Paper, que pertany a la Federació del Tèxtil, Químiques i Aﬁns (FITEQA), hi
treballen més de 80 persones i destaca perquè està ampliant la seva plantilla, fent
ﬁxos els treballadors i treballadores que tenia contractats temporalment i creant
nous llocs de treball; actualment té previst establir un quart torn de treball per
poder donar sortida als seus productes. A més aquesta empresa destaca perquè té
un índex de sinistralitat del 0% des de fa més d’un any i mig.
Aquesta empresa té un comitè de 5 delegats i delegades, tots de CCOO i la
previsió és que, amb els nous llocs de treball que es crearan, el comitè arribi a ser
de 9 persones.
Josep Cabrera, responsable de FITEQA de CCOO de les Terres de Lleida

Formació F
Les mateixes estrelles,
a CCOO de Lleida
El passat divendres 11 de març, va tenir lloc la presentació del nou llibre de la
col·lecció Llegim de lectura fàcil: Les mateixes estrelles de Núria Martí.
L’eix central de la presentació fou la xerrada de l’autora, que ens parlà del procés
de creació del seu llibre, i el diàleg que es va establir entre la Núria Martí, l’alumnat
dels nivells bàsic i elemental del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, que
prèviament havien llegit i treballat el llibre a l’aula, i altres persones de la trentena
que assistiren a la xerrada. A través d’aquest diàleg vam anar coneixent aspectes
que l’autora va tenir en compte a l’hora d’escriure el llibre i també matisacions
importants sobre l’aprenentatge de la llengua catalana, la lectura fàcil...
L’acte organitzat pel Servei Lingüístic de CCOO de les Terres de Lleida juntament
amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida, amb el suport de la
Biblioteca Pública de Lleida, comptà amb la salutació inicial de Josep M. Baiget,
secretari general de CCOO de les Terres de Lleida; i Laura Corsà, coordinadora
d’Ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de Lleida.

5ª Fira de Formació
Professional i Treball
CCOO de les Terres de Lleida participà novament a la ﬁra F&T, des del nostre
l’estand, compartit per la Secretaria de Formació i Ocupació i la Federació
d’Ensenyament, s’informà els visitants de les tasques que es desenvolupen al
sindicat relacionades amb l’ocupació: serveis d’orientació, cursos, atenció a les
treballadores i treballadors.
La ﬁra és un punt de trobada entre l’oferta i la demanda alhora que un aparador
per donar-se a conèixer d’una manera directa i efectiva. La ﬁra també representa
una estreta col·laboració entre el món educatiu i l’empresarial i dóna prioritat a la
formació professional i suport a la formació continuada.

Nou servei d’orientació
per a les qualiﬁcacions
professionals
Des del gener del 2011, el Servei d’Orientació per a l’Ocupació de la Fundació
Paco Puerto de CCOO forma part del SIOP a Lleida (Sistema Integrat d’Informació
i Orientació Professional). Aquest servei ofereix orientació general per conèixer i
identiﬁcar el sector professional i les ocupacions associades cap a les quals adreçarse i considera la persona i la seva interacció amb el món laboral.
A més, en funció de la demanda, les persones usuàries podran ser adreçades a
altres serveis del Sistema de Qualiﬁcacions Professionals, per tal d’assolir els objectius següents:
- Programa Qualiﬁca’t: programa dirigit a reconèixer els aprenentatges assolits al
llarg de l’experiència laboral.
- Formació professional: sistema de formació adreçat a qualiﬁcar professionalment
les persones, que té en compte totes les modalitats formatives.
- Sistema d’orientació laboral: sistema dirigit a assessorar els usuaris i usuàries que
cerquen una feina o millorar la que ja tenen.
Per sol·licitar el Servei d’Orientació, cal entrar a l’apartat Orienta’t del web www.
orientat.cat i fer la sol·licitud a través de “Sol·liciti’l”, una vegada entrades les
vostres dades poseu-vos en contacte amb el Servei d’Orientació, situat a la 5a
planta de l’ediﬁci del sindicat –a l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida- per demanar una primera visita, els dilluns a les 3 de la tarda.
Servei d’Assessorament per a l’Ocupació

Exposició “Sahrauís”
L’exposició “Sahrauís” és un recull de fotograﬁes fetes per l’Antonio Rosa als campaments de refugiats del Sàhara. En les fotograﬁes, hi podem veure les condicions de vida i treball de les dones, els homes i les criatures refugiades. L’exposició
ha estat exposada, durant la primera quinzena de març, al Cafè del Teatre de
l’Escorxador de Lleida i, durant la segona, a la seu CCOO de les Terres de Lleida.

Formació sindical a Lleida
La Secretaria de Formació i Ocupació de CCOO de les Terres de Lleida preveu realitzar dos cursos, inclosos en la programació de l’any 2010 -2011 de l’Escola de
Formació Sindical: Curs de salari i nòmina i Curs de tècniques de negociació. Els
delegats i delegades que hi estigueu interessats, heu de posar-vos en contacte amb
Ramona Criado, al telèfon 973 26 36 66 o a l’adreça electrònica: rcriado@ccoo.cat.
Ramona Criado
Secretària de Formació i Ocupació
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O Opinió
La ploma
convidada
Francesc Pla i Falip
President de la Coordinadora d’ONGD
i altres Moviments Solidaris de Lleida

Moure’s contra la indiferència
La gent sempre necessita projectar les seves ires, les seves pors, el seu
desconeixement, les debilitats cap a un lloc o altre, sembla que necessitem alguna
cosa per poder descansar cada dia més tranquil·lament. Malgrat això no mirem
gaire més enllà del nostre sofà, bé sí, a través de la pantalla de la televisió o
mitjançant les ones de ràdio i, evidentment, avui també a través de la xarxa... Tot
allò que la tecnologia ens deixa fer ho veiem de bon grat, ﬁns i tot ho utilitzem
per anar un xic més enllà i deixar alguna empremta de la nostra insubmissió, de
la nostra clara i contundent aﬁrmació de la llibertat, de la democràcia... de la
indiferència? Sovint ens expressem amb força contra totes les menes d’esclavatge,
contra tota agressió als drets humans, però... i després?
En un marc com aquest és més necessari que mai lluitar contra aquesta indiferència,
mirar de dotar la nostra societat civil de les eines, les capacitats i, per damunt de
tot, la convicció clara i ferma d’opinar, de prendre partit, de creure. I és aquí
on té un paper important la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris
de Lleida, un paper fonamental en el marc de la sensibilització i l’educació de
la societat civil: per una banda, nois i noies de les escoles, professorat, el món
universitari... i per l’altra la ciutadania en general. Tot mitjançant campanyes com
“Som un ingredient més per cuinar un món diferent” o la campanya dels ODM
amb la col·laboració dels humoristes gràﬁcs de Lleida o l’escola de mestres... A
més, també s’intervé mitjançant el suport tècnic i l’assessorament en projectes
i en associacionisme, fent acompanyament d’entitats i voluntariat, treballant en
la creació de nous projectes, i sense oblidar el paper de difusor, de comunicador
d’idees, iniciatives i notícies de les diferents entitats i ONGD a través de la premsa
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i Internet, especialment de les xarxes socials. Tot plegat, un paper importantíssim
per tal d’ajudar a una consciència millor, més clara i, especialment, més justa
d’aquesta ciutat, d’aquest territori, d’aquest món en què vivim. Sovint explico als
meus nois i noies que ells, els agradi o no, seran d’aquí uns anys els que portaran
aquest país i tot el món; per tant, si ara aconseguim que creguin en la justícia i
en un món millor que aquest, sense armes i solidari (utòpic?) qui els podrà parar
després? Potser és una utopia o un ideal irrealitzable, però ara fa que hi caminem,
per tant queda menys tros.
I en tot això, ens trobem en un context de “moderació” econòmica. Hom ha de
reduir despeses, és necessari salvar el món de la fallida i per això fem generosos
rescats d’unes entitats que continuen generant beneﬁcis... Ajudem un sector i una
manera de fer que ens ha dut ﬁns al que sembla un atzucac. Per fer això retallem
de tot arreu, ﬁns i tot dels sectors socials. I tot plegat és una autèntica misèria.
El Govern de l’Estat espanyol ha retallat de 600 milions d’euros el pressupost de
cooperació. Les organitzacions socials es pregunten: no es podien retallar d’un
altre lloc aquests diners que afecten milers de persones? 600 milions d’euros és el
que es gasta l’exèrcit espanyol durant 10 dies, i per fer què?
Aquells que han generat la crisi no l’estan pagant. Al contrari, aquesta crisi la
pagaran els més desfavorits i s’oposen amb tota l’energia a fer-ho.
La grandesa d’un país es mesura per la capacitat de moure’s en nom de la justícia
social, en nom de la seva gent... en nom d’un món millor per als nostres ﬁlls i ﬁlles.

Breus B
Ens ha deixat la Clotilde

Ella explicava que havia estat secretària de la Pasionaria i que tenia la Medalla de Francesc Macià i, tot passejant, s’arribava a la Unió de Lleida per
recollir el Mundo Obrero i parlar amb la gent, sempre amb simpatia, sempre
amb senzillesa i afecte.
Per tot això, l’acte de comiat a la companya, a la persona compromesa políticament, a la coneguda, a la Dona, amb majúscula, no va ser un acte trist.
Companys i companyes del sindicat i del món polític vam poder expressar
públicament el reconeixement a la seva persona i a la seva trajectòria sindical i política i també, per a algun de nosaltres, l’honor d’haver-la conegut i
d’haver après de les seves paraules i del seu exemple.
I agafant les paraules del poeta podem dir que per lluitar per la democràcia
política, per la justícia social i pels drets de les dones, com ho va fer la Cloti,
no demanem un camí planer, ni estels d’argent, ni un demà ple de promeses, sols un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg... Cloti:
¡Gracias y hasta siempre, compañera!
Francesc Josep Bademunt, secretari general de la
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de les Terres de Lleida
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ACCIDENTS DE TREBALL

Qualsevol acte de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida
tenia, d’antuvi, dues persones assistents, la Cloti i el Dionisio. La manifestació del Primer de Maig va comptar sempre, amb la seva presència, ﬁns i tot,
anant-hi amb cadira de rodes, i un globus de CCOO, i la gorra vermella... i
la seva característica rialla i els seus ullets desperts!

Accidents de treball amb baixa de gener a febrer del 2011

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS
AL CENTRE DE TREBALL

L’aﬁliada de més edat de CCOO de Lleida, Clotilde Ballesteros, “la Cloti”,
ens va deixar a ﬁnals del mes de febrer. Ha estat per a nosaltres una “pensionista de CCOO”: ﬁns i tot les persones aﬁliades a CCOO més veteranes
(aquelles que porten 20 o 30 anys d’aﬁliació) la recordem des de sempre
com a “jubilada”, i és que més de 90 anys de vida donen per a molt!

Accidents laborals a Lleida
AL CENTRE DE
TREBALL
LLEUS
GREUS
MORTALS
IN ITINERE
LLEUS
GREUS
MORTALS
TOTAL

Total registrats
gener - febrer 2011

Variació any anterior %

851
9
1

-9
-25
-100

91
2
1
955

- 13
0
-100
-9

662
189

9
0

1
0

Variació any
anterior %
-5
-22

50
209
150
442

0
3
2
4

0
0
0
1

-6
-16
-8
- 6’4 -6

PER SEXE LLEUS GREUS MORTALS
HOMES
DONES
PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

La seguretat i la salut són el teu dret, CCOO la teva força!
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