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S Serveis
ANTIGA CASA INGLÉS

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

CASELLES

Pesca

Música

15%
20%

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Carrasquet

KINE

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Fisioteràpia

20%

Carburants

dte.
litre

E. S.
JAMAICA
Carburants

0,03€
litre

Lloguer cotxes

20%

E. S. JAMAICA

AVIS

a l’edifici de l’avinguda de
Catalunya, 2 de Lleida
GABINET TÈCNIC JURÍDIC 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)

Morillo
de Tou

MULTIÓPTICASÓPTICA LUX

Hípica

15%

RESTAURANT
MANELLI

Centre de
vacances

14%

ATLANTIS

Òptica

20%

LES OBAGUES

Restaurant

Assegurances

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.

10%

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

CONDICIONS
ESPECIALS

Ecocentre

10%

Clínica dental

10%

Restaurant

10%

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

Aggio
RESTAURANT
AGGIO

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

ROCHER
ROCHER

ILERDENT

LA PARRA

Taller mecànic

Club esportiu

SÍCORIS CLUB

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Teatre

CONDICIONS
ESPECIALS

40%

RESTAURANT
LA PARRA

INSCRIPCIÓ

SEGRE

15%

TEDAL MOBLES

PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

LAUREN

Premsa

10%

Mobiliari

15%

Hotel

NH Hotels

5%

GIMNÀS

ENERGY -SPORT

Europcar

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

FUTBOLBAR

Bar Restaurant

10%

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona)

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

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

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

10%
20%
en diversos
tractaments

CONDICIONS

Oli d’oliva ESPECIALS

Salut

CONDICIONS
ESPECIALS

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz
Cal Menut

Calucho Bicis

UNIÓ COMARCAL
DE LES TERRES
DE LLEIDA

CONDICIONS

Esports ESPECIALS

Cal Menut
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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.

Gabinet
Pedra Ruíz

Bio Oleics
Bio Oleics

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.

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!

HORARI D’ESTIU
De l’1 de juliol al 31 d’agost,
de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
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Organitza’t la indignació!
La crisi està servint de coartada per retallar drets laborals i socials. No hi ha dia sense que algun personatge, dels
que diuen saber el que es fan, se’ns coli al cafè matinal i ens ordeni que cal estrènyer-se més el cinturó. Amb veu
greu i rictus seriós apel·len el mercat, el poder suprem sense rostre, i ens exigeixen capteniment. El poder polític
democràtic s’ha doblegat als seus requeriments, fonamentats en l’aforisme neoliberal de “menys estat i més
mercat”, que, en la praxi, ens ha dut la crisi econòmica i social més greu en gairebé cent anys.
Els escolanets del mercat, a través dels potents altaveus instal·lats a la xarxa audiovisual, repeteixen una vegada i
una altra el dogma que la sortida de la crisi passa forçosament per la reducció de la despesa en política social i dels
salaris dels treballadors i les treballadores. CCOO defensem que de la crisi se’n pot sortir augmentant ingressos.
L’opció de reduir la despesa i els salaris la paguem exclusivament la classe treballadora. L’augment dels ingressos
el paguem tots. També aquells que volen sortir d’aquest mal pas sense cost.
El darrer episodi d’aquesta sèrie d’iniciatives basades en les retallades laborals i socials ha estat el fracassat diàleg
per a la reforma de la negociació col·lectiva. La CEOE ha fet volar pels aires un acord de modernització de la
negociació col·lectiva que, tot i no ser el que CCOO volíem, anava en una bona direcció. La patronal, en un
moviment tàctic irresponsable, ha posat per davant l’expectativa d’una possible victòria electoral amiga, que li
permeti imposar les seves tesis, a un pacte entre els legítims agents socials que garanteixi la pau laboral i la cohesió
social.
En aquest estat de coses és lògica la creixent indignació popular. Una indignació legítima perquè és indigne que,
mentre que a la població se li exigeixen sacrificis salarials, fiscals, precarització de l’ensenyament, de l’assistència
sanitària i del benestar social, els beneficiats del mercat continuïn vivint còmodament instal·lats en sous
estratosfèrics, en bons milionaris, abrigats en ports fiscals francs on tenen emmagatzemats els patrimonis, gaudint
de regalies tributàries i monopolitzant les oportunitats de fer nous grans negocis amb les despulles d’indústries
guarides amb fons públics. La gent ja n’està farta d’aguantar el concert d’aquesta orquestra que sempre desafina.
De cadascú de nosaltres depèn transformar la pròpia indignació en una eina per canviar les regles del joc social.
És al nostre abast que la societat tingui un caràcter social o mercantil. Tenim al davant el repte d’impedir unes
relacions laborals individualitzades en les quals tot el poder de decisió estigui en mans de la patronal i unes
relacions socials individualitzades en què tots els drets estiguin a l’arbitri del capital. És l’hora del compromís en la
lluita pels drets laborals i socials presents i futurs. CCOO és el fruit d’un anhel nascut de la indignitat d’un temps
sense drets, que va esdevenir organització per a la defensa dels interessos de la classe treballadora. Suma-t’hi, hi
tens un lloc!
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E Entrevista
Alejandro Martínez
Com a bon gallec, li agrada el mar, la platja i viatjar. Des que va arribar
a Catalunya hi ha anat posant els seus granets d’arena perquè aquest
país sigui el que és.

1. Fa 36 anys que ets de CCOO, ens podries explicar quina ha estat la teva
trajectòria dins del sindicat?
Arribo a Lleida el febrer del 1974 i entro a treballar a la Milsa. Aquest mateix any
el company Rafael Giménez em va introduir al sindicat, que encara estava a la
clandestinitat. Allí vaig conèixer els companys José Rodríguez i David Fernández,
tots dos de CCOO. En aquell moment CCOO era un moviment i tenia una coordinadora que es reunia al carrer Acadèmia, jo vaig entrar a formar part d’aquella
coordinadora.
Al cap d’un temps a la coordinadora decideixo presentar-me a les eleccions sindicals, les últimes del sindicat vertical, però no vaig poder fer-ho perquè la llei exigia
2 anys d’antiguitat a l’empresa i a mi em faltaven dos dies.

bitllets de bus...) relacionada amb temes socials. Les decisions de la Coordinadora
són tingudes en compte i generalment aplicades pels ajuntaments i consells comarcals.
3. Avui en dia, quins són els problemes principals que tenen els treballadors i treballadores, comparant-los amb els que tenien quan tu vas entrar
al sindicat.
Abans s’havia de treballar molt, s’havien de fer moltes hores i els salaris eren molt
minsos. Ara, el principal problema és que no hi ha feina. La culpa d’aquesta situació, l’atribueixo a les multinacionals, a les quals no s’ha exigit cap cànon, han
vingut, “han fet les Amèriques” i han tornat a marxar i ens han deixat pitjor que
abans; per exemple l’empresa DOUX, va comprar per pocs diners el grup Porta, al
qual pertanyia Milsa, i en va fer molts, de diners. Després un cop l’empresa ja estava explotada, se la va treure de sobre i apa adéu. Avui, les condicions dels treballadors en aquesta empresa són pitjors que als anys 80.

Després de la mort de Franco, CCOO va impulsar eleccions sindicals lliures i a
la meva empresa se’n van convocar, però com que no
hi havia normativa legal van haver de repetir-se per
El sindicat del futur ha d’estar
adequar-se a la nova llei. Vam guanyar-les totes dues
davant les candidatures de la UGT i de la CSUT -que
unit, ha de ser fort i lluitador i
era una escissió de CCOO que no estava d’acord amb
ha d’anar a totes.
el fet que CCOO fos una central sindical en lloc d’un
moviment sindical com era durant el franquisme-.
Vaig presidir el comitè d’empresa de Milsa diversos cops, fins que vaig dimitir per
donar pas a d’altres companys. A més a més de les negociacions en l’àmbit de
l’empresa, també vaig negociar el conveni d’aus i conills d’àmbit estatal diverses
vegades.
A la dècada dels 80 vaig ser secretari d’Acció Sindical a la Unió i secretari general
de la Federació Agroalimentària de CCOO de Lleida. Des de mitjans dels anys 90
sóc un afiliat de base, tot i així he col·laborat a l’hora de fer eleccions sindicals amb
el sindicats de comerç, del tèxtil i del metall, d’aquest últim vaig ser-ne secretari
d’Organització fins al 2004.

Nosaltres vam lluitar per aconseguir llibertats i aquestes
llibertats s’han convertit en lleis que, amb tanta lletra
petita, permeten nombroses i variades interpretacions.
Caldria legislar més clarament, i potser no farien falta
tants advocats ni tants jutges ni tants tribunals.

4. Com creus tu que hauria de ser el sindicalisme?
El sindicalisme es fa a les empreses i no als despatxos. Ara tenen massa força les federacions en detriment de les unions. Les unions haurien de ser el far de referència
de tots els treballadors i treballadores. No hi ha coordinació, cadascú fa la guerra
pel seu compte i això no és bo, si els interessos són comuns hem d’anar tots junts,
perquè si no perdrem la guerra i no aconseguirem res. La Unió és la unió de tots
els rams, si ens separem, perdrem, perquè el capital sí que està unit, no podem ser
corporativistes, això és dolent per al sindicat i bo per al capital.

Ara sóc membre de la Federació de Pensionistes i Jubilats i represento CCOO a la
Coordinadora de Pensionistes de Lleida. CCOO és un dels promotors de la Coordinadora, de la qual va ser un dels fundadors el company Broto.

El sindicat del futur ha d’estar unit, ha de ser fort i lluitador i ha d’anar a totes. Ha
de reprendre els principis fundacionals, que ens han permès ser el que som, i augmentar l’afiliació i arribar als treballadors i treballadores. Han de ser els treballadors
i les treballadores els que prenguin les decisions, encara que ens diguin assemblearis, no passa res, quan ho hem sigut ens ha anat molt bé, hem de connectar amb
els treballadors i treballadores a l’empresa. Hem de fer de guia i no hem de perdre
el contacte amb la realitat del món del treball.

La Coordinadora es reuneix una vegada al mes i tracta els problemes que tenim
els pensionistes i de si s’ha de fer alguna petició (passos per a vianants, semàfors,

Pel que fa a persones com jo, som un potencial per al sindicat, estem jubilades,
però no retirades, i el sindicat ha d’aprofitar el potencial que té.

2. Actualment encara hi estàs lligat, al sindicat, quina és la teva tasca?
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Les dones, treballadores
del món
Actualment, malgrat els avenços produïts les darreres dècades, l’equitat de gènere,
és a dir, l’existència formal i real dels mateixos drets, llibertats, oportunitats, alternatives i responsabilitats per als homes i les dones de tots els grups d’edat, sectors
socials, cultures o ètnies, encara està lluny de ser aconseguida.
La discriminació de gènere en termes de desigualtat en l’accés i el control de recursos, la presa de decisions i el reconeixement dels drets que pateix la meitat de la
població mundial, és a dir, les dones, es tradueix en una situació global d’invisibilitat
de les condicions socials i econòmiques a les quals s’han d’enfrontar cada dia. Per
reforçar aquestes afirmacions, us oferim algunes dades significatives:
- Segons l’OIT, el 70% dels 1.400 milions de persones que viuen sota el llindar de la
pobresa més absoluta són dones.
- Les dones realitzen el 70% de les hores treballades en el món, però reben solament
el 10% dels ingressos salarials, i s’encarreguen de la major part del treball familiar,
domèstic i de cura no remunerat.
- La diferència salarial entre homes i dones arriba a ser, en alguns països, d’entre un
30% i un 40%.
- Les dones produeixen el 80% de l’alimentació familiar en els països en desenvolupament, però solament disposen del 10% de les terres.
- Les dones constitueixen solament el 18,4% de la representació parlamentària i
exerceixen només el 14% dels treballs directius. Solament 8 dels 192 caps de
govern dels Estats membres de les Nacions Unides són dones.
- Una de cada tres dones del món pateix algun tipus de violència al llarg de la seva
vida.
El treball és crucial per al benestar de les persones. A més de proporcionar ingressos,
aplana el camí cap al progrés social i econòmic i millora la situació individual, familiar
i comunitària. Tanmateix, un progrés d’aquest tipus suposa l’existència d’un treball
decent.
El treball decent resumeix les aspiracions de les persones pel que fa a les seves vides
laborals i implica oportunitats d’obtenir un treball productiu amb una remuneració
justa, seguretat en el lloc de treball i protecció social per a les famílies, llibertat perquè
els individus manifestin les seves preocupacions, s’organitzin i participin en la presa
d’aquelles decisions que afecten les seves vides, així com la no-discriminació per raó
de sexe, origen, orientació sexual, etc. Malgrat que les dones s’han incorporat, a
escala global, de forma massiva al mercat laboral, fan front a dificultats especials a
l’hora d’accedir a un treball decent; suporten un nivell de precarietat més gran en
el treball i tenen més probabilitats de treballar en l’economia informal i de viure en
la pobresa. Certes categories de dones estan particularment exposades a les desigualtats en el món laboral, com ara les dones rurals, les que treballen en l’economia
informal, les dones migrants, les joves, les dones grans i les que pateixen alguna
discapacitat. A més, en la majoria de les economies del món, les dones són responsables de tenir cura dels membres de la seva família i de les tasques de la llar. Per tant,
fan front a limitacions més grans que els homes quant a la quantitat d’energia que
poden dedicar a una ocupació remunerada.

Serveis S
Servei Lingüístic
No canviem de llengua!
CCOO de Catalunya i el Gabinet Tècnic Jurídic de Catalunya s’han adherit a la
campanya “No canviem de llengua”, una iniciativa promoguda per l’Associació de
Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, que té per objectiu fomentar l’ús social de
la llengua catalana en l’àmbit de la justícia. Aquesta adhesió s’emmarca en l’acord
de col·laboració que van signar les tres entitats per tal de promoure conjuntament
accions d’extensió de l’ús del català, fonamentalment en l’àmbit de l’Administració
pública i, més específicament, en l’Administració de justícia. Aquest acord ha servit
per reforçar les actuacions que des de ja fa força anys desenvolupen CCOO de
Catalunya i el seu Gabinet Tècnic Jurídic per avançar en l’ús del català en l’àmbit
sindical i judicial.
La campanya “No canviem de llengua”, a la qual CCOO de Catalunya dóna suport, se centra en la reivindicació de l’ús del català davant l’Administració de justícia a Catalunya. En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia
de Catalunya –que mai ha estat normalitzat– ha experimentat un cert retrocés,
cosa que queda palesa pel fet que es dicten encara menys sentències en català que
abans (un 16% menys). De fet, és massa freqüent que a l’hora de relacionar-se
amb l’Administració de justícia, persones que parlen en català en tots els àmbits
de la vida privada i social, canviïn de llengua i utilitzin el castellà, tan de forma oral
com escrita.
El dret a usar la llengua catalana davant l’Administració de justícia és un dret indiscutible, que està regulat a la Llei de política lingüística, a l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Llei
orgànica del poder judicial; aquest dret suposa que els ciutadans i les ciutadanes
podem triar la llengua en la qual volem relacionar-nos i que hem de ser atesos,
oralment i per escrit, en la llengua escollida.
CCOO de Catalunya i el Gabinet Tècnic Jurídic de Catalunya reconeixen la tasca
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, ja que suposa una
contribució més que necessària per garantir la presència de la nostra llengua en les
relacions entre la ciutadania i l’Administració de justícia.
Servei Lingüístic

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

Aquesta realitat genera la necessitat d’un canvi social cap a la igualtat; les dones han
pres el testimoni organitzant-se i encapçalant la lluita pels seus drets tant en el món
del treball com en la societat en general.
És important reconèixer expressament i valorar equitativament el treball de les dones
al món, ja que realitzen múltiples funcions i responsabilitats que contribueixen, de
manera important, al desenvolupament socioeconòmic dels països. Aquesta evidència revela que entre equitat de gènere i creixement econòmic es produeixen sinergies
positives. Així doncs, s’han de tenir en compte les contribucions de les dones i només
en la mesura que es prevegin les necessitats i les realitats diferencials d’homes i dones serà possible avançar cap a la disminució de les situacions de desigualtat i incorporar l’equitat de gènere com a part de la solució a la crisi global que estem patint.

Si t’hi subscrius tindràs un

Secretaria de Polítiques d’Igualtat

lo Sindicat 5

I Informació
La sinistralitat laboral a Lleida és pitjor
que a la resta de Catalunya
Tot i que les xifres d’accidentalitat laboral del 2010 a Catalunya (i també a Lleida)
disminueixen en relació al 2009, cal tenir en compte que aquesta evolució és
diferent tant per la gravetat com pel sector i el territori. Per a CCOO, la sinistralitat
continua sent preocupant i socialment inacceptable tant quantitativament
com qualitativament. Les dades d’aquest article són un resum de l’Informe de
sinistralitat laboral que podeu trobar al web www.ccoo.cat/lleida de CCOO de
Lleida, a l’apartat de documents.
Pel que fa a l’índex d’incidència total -nombre d’accidents de treball per cada
100.000 treballadors o treballadores-, a Catalunya hi ha una disminució de 5,86%
el 2010 respecte de l’any anterior, a Lleida disminueix un 5,58%. En canvi l’índex
d’incidència dels accidents mortals, que és d’un 2,49 a Catalunya, es dobla en el
cas de Lleida, ja que parlem d’un 5,56%.
Si ho analitzem per sectors, a la indústria, quadrupliquem l’índex d’incidència
d’accidents mortals: a Lleida és un 13,41 i Catalunya és un 3,82 (augmenta un
55,74% respecte de l’any anterior). Succeeix gairebé el mateix en el sector de
l’agricultura, a Catalunya és d’un 4,19 i a Lleida, d’un 7,38 (disminueix un 3,02%
respecte a l’any anterior). Per una altra banda, el sector serveis és el que presenta
una disminució de l’índex d’incidència d’accidents mortals a Lleida més important
respecte de l’any anterior, ja que ha passat d’un 9,72 a un 2,15 el 2010 (disminució
del 77,88%). El sector de la construcció, que a Catalunya compta amb un índex
d’incidència d’accidents mortals del 7,48, a Lleida es duplica: 14,56 (l’índex
augmenta un 126,79%). El sector de la construcció ha tingut una sinistralitat molt
diferent si comparem Catalunya i Lleida, i hi ha dos factors que expliquen aquestes
dades: la disminució contundent i generalitzada d’activitat del sector durant el
2010 i l’endèmica precarietat preventiva que s’ha agreujat amb la situació de crisi
econòmica.
Els accidents de treball durant la jornada o en missió ocasionats pel trànsit no
estan al marge de les condicions i de l’organització del treball, sinó que hi estan

intrínsecament relacionats. En aquest sentit hem de ressaltar que a Lleida, tot i
experimentar un descens en el nombre d’accidents in itinere que han estat lleus i
no hi ha hagut cap accident mortal, han augmentat els greus un 77,7% (9, l’any
2009 i 16, any 2010).
A tot això, s’hi ha d’afegir que, en l’actual situació de crisi, algunes empreses
redueixen les ja prou magres actuacions preventives i, en conseqüència,
augmenten les possibilitats que els treballadors i treballadores tinguin accidents i
es deteriori la seva salut. L’acció sindical detecta que algunes empreses eludeixen
el reconeixement i la declaració dels accidents de treball, fonamentalment de
caràcter lleu, sobretot desviant cap al sistema públic de salut els danys causats pel
treball i dificultant el dret d’accés a l’atenció sanitària a les mútues d’accidents de
treball per evitar la baixa.
Davant d’aquesta situació, CCOO exigeix a l’empresariat que assumeixi plenament
les seves obligacions en la protecció eficaç de la salut dels treballadors i treballadores;
a la Generalitat que no demori la posada en marxa de les mesures previstes a
l’Estratègia catalana signada amb els agents socials i mitjançant la Inspecció
de Treball faci un control i un seguiment exhaustiu de les empreses i n’exigeixi
prevenció de qualitat; als serveis de prevenció que incorporin el model sociotècnic
en la gestió i l’organització de la prevenció amb la participació dels treballadors i
les treballadores i la seva representació sindical i que no només avaluïn els riscos
de seguretat i higiene, sinó que també avaluïn els factors ergonòmics i psicosocials
relacionats amb l’organització del treball; a la resta d’administracions públiques
que afavoreixin una mobilitat segura i facin possible un transport públic de qualitat
i suficient per als treballadors i les treballadores.
Per aquestes i moltes altres raons de defensa d’unes condicions de treball segures i
saludables per a tothom, recorda que: la salut és el teu dret i CCOO, la teva força!
Teresa Castellà, secretària de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient

CCOO en contra de la “prevenció virtual” dels riscos laborals
El passat 28 d’abril, Dia Internacional de la Salut en
el Treball, més de 100 delegats i delegades de prevenció van assistir a l’assemblea i a l’escenificació reivindicativa que serví per commemorar aquest dia.
En l’assemblea es va parlar de com fer acció sindical en salut laboral i s’intercanviaren experiències de millora de les
condicions de treball. També, el secretari general de CCOO
de les Terres de Lleida va lliurar les Targetes Vermelles als
delegats i delegades que durant aquest any han dut endavant accions de contestació sindical als riscos laborals.
Posteriorment, al carrer, es va fer una escenificació reivindicativa, pública, per mostrar l’acció sindical en salut
laboral. L’acció, titulada “Trenquem amb la precarietat
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preventiva”, posà de manifest tot allò que no volem que
sigui la prevenció dels riscos laborals i destacà que volem
salut i treball i no volem ni precarietat preventiva ni laboral.
Cal recordar que els treballadors i les treballadores paguem amb les nostres vides la prevenció més pensada
per evitar sancions i responsabilitats que per garantir la
nostra salut en el present i el futur. Les dades d’accidents
laborals són inacceptables: a les comarques lleidatanes, el 2010, 5.931 treballadors i treballadores van
patir un accident amb baixa (8 treballadors morts i 58
de greus; d’aquests 6 eren dones), 8.231 treballadors
i treballadores van tenir un accident sense baixa i 505
es van accidentar anant i tornant de la feina (16 greument). A Catalunya hi hagueren 64 accidents mortals.

Targeta vermella
Malalties professionals:
reconèixer per prevenir
En prevenció sabem que cal actuar abans que es produeixi un dany i que
la protecció més eficaç és la col·lectiva, però quan una treballadora o
treballador ha patit un accident o ha emmalaltit com a conseqüència del
treball, quina incidència té per a la prevenció de la resta de companys i
companyes?
Si la mútua d’accidents de treball i malalties professionals no reconeix
l’origen professional de la malaltia... en aquesta situació, s’hi troben
molts treballadors i treballadores i és especialment habitual quan es
tracta de lesions musculoesquelètiques. “Això no entra en el quadre de
malalties professionals” o “Això és degeneratiu”, acostumen a ser les
respostes de la mútua. I és veritat que l’apartat de malalties professionals per risc ergonòmic reconegudes pel Reial decret de 2006, conegut
com a “quadre de malalties professionals”, no és gaire extens, però també és veritat que les avaluacions de riscos no inclouen la realitat de les
exigències físiques d’un lloc de treball, i aquesta mancança és la que
facilita la no-declaració de les malalties derivades del lloc de treball.

Informació I
Ocupació, mobilitat sostenible
i energia renovable
El dijous 9 de juny, la Secretaria de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient de
CCOO de les Terres de Lleida presentà en una assemblea de delegats i delegades
els estudis: “La generació d’ocupació en el transport col·lectiu en el marc
d’una mobilitat sostenible”, a càrrec de Manel Ferri Tomàs, director de l’estudi
i responsable sindical de Mobilitat de la Secretaria de Medi Ambient de CCOO;
i “L’ocupació associada a l’impuls de les energies renovables 2010”, a càrrec
de Jordi Forcadell Corts, tècnic del Departament de Sostenibilitat de CCOO de
Catalunya.
De l’Estudi sobre Ocupació i Mobilitat Sostenible, Manel Ferri en va destacar
que resulta significatiu que el consum d’energia en l’aviació el 2008 fos superior
al consum de la totalitat del transport públic; que el major nivell d’eficiència
energètica, el dóna sempre el transport públic i que el cotxe elèctric és la
solució per a la indústria automobilística, però no és l’alternativa al model de
mobilitat. L’ocupació que generen els sectors productius de l’ecomobilitat no
són deslocalitzables. L’estudi analitza l’escenari tendencial i l’escenari de canvi
cap a l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible i conclou que si l’ocupació
representava, el 2008, un índex de 100, el 2020 si la tendència és la mateixa
representaria un valor de 103 i el 2020 en eficiència energètica un valor molt
superior, de 144.

Aquest és el cas d’un operari de muntatge de mobiliari de cuina, amb
una llarga experiència en el sector, que mentre endollava un trepant
al corrent elèctric l’espatlla dreta li va dir prou. Feia dies que li feia mal
i des d’aquell moment li va ser impossible continuar la seva feina. La
mútua li va diagnosticar el mal com una inflamació dels tendons de
l’espatlla dreta i al cap d’onze dies va expedir-li l’alta per curació. Va
haver d’incorporar-se al treball, però al cap d’unes jornades ja no podia
aixecar ni moure pesos ni sostenir eines manuals i quan va tornar de nou
a la mútua aquesta va negar-li la recaiguda i al·legà que la seva lesió era
degenerativa.

De l’Estudi sobre Ocupació i Energies Renovables, Jordi Forcadell en va destacar
que Lleida concentra el 4,7% de les empreses dedicades a les energies renovables
de Catalunya (principalment solar fotovoltaica, tèrmica i biomassa). Actualment
el sector de les renovables té una ocupació directa de 6.164 treballadors i
treballadores i 3.851 d’indirectes (al voltant d’un 20% són dones). Comparant les
dades amb l’estudi del 2008, el sector està aguantant la contracció econòmica i
financera i els canvis normatius. Noves turbulències en el mercat dels combustibles
fòssils i les incerteses del sector nuclear poden contrarestar la manca d’un marc
regulatori estable i la manca de finançament, que són les principals amenaces a les
que s’enfronta el sector de les energies renovables a Catalunya.

Davant d’aquesta desprotecció, el treballador malalt va acudir al seu
metge de capçalera que va expedir-li la baixa i va iniciar la tramitació
del procediment de determinació de contingència (seguint la Instrucció 1/2007 de l’ICAM), ja que considerava que el motiu de la baixa era
d’origen laboral. En aquest procés l’INSS -competent per decidir-ho- reconegué la baixa com a malaltia professional.

Després de la presentació, una cinquantena de delegats i delegades de CCOO
de les Terres de Lleida van fer un acte reivindicatiu a l’estació d’autobusos per
denunciar-ne la deixadesa i van repartir octavetes entre les persones usuàries de
l’estació i els treballadors i treballadores. Ni l’Ajuntament de Lleida ni la Generalitat
hi han fet res per millorar l’estat de l’estació malgrat que des de fa temps i des del
sindicat s’estan demanant millores.

A més de la documentació mèdica aportada pel treballador han estat
molt importants les al·legacions sobre les característiques reals de la
seva feina que s’han pogut redactar amb l’ajuda de la delegada de prevenció, coneixedora del lloc de treball i de l’esforç físic i postural que
requereix, ja que totes les tasques es fan a mà i amb eines manuals de
funcionament mecànic, en espais reduïts, aplanat o de genolls, perquè
molts treballs es fan a nivell de terra i provoquen postures forçades.

La construcció de la nova estació d’autobusos de Lleida, projectada al costat de
l’estació de trens, continuarà endarrerida per 4 o 5 anys més. Les instal·lacions
conegudes com a “estació d’autobusos” i inaugurades fa gairebé 40 anys tenen
deficiències inacceptables en un servei públic bàsic que afecta la mobilitat de
moltes persones de les comarques lleidatanes i són un exemple de deixadesa i
oblit de les administracions públiques. Veient l’estació d’autobusos de Lleida es
pot pensar lògicament que durant aquests anys ningú no ha tingut ni té cura
d’allò públic.

Tornant a la pregunta que ens fèiem al començament, la nostra acció
sindical en salut laboral ens diu que allò que no se sap no es pot prevenir
i per això animem els treballadors i treballadores a sol·licitar la determinació de contingència professional si la mútua els deriva a la Seguretat
Social. Això permet que al final es pugui exigir l’acció preventiva sobre
el lloc de treball i millorar les condicions de la feina per evitar que una
altra persona pateixi la mateixa malaltia laboral i impedeix que es derivi
al sistema públic un cost que en realitat és empresarial. I en aquest procés, els delegats i delegades de CCOO som al vostre costat.

L’Ajuntament de Lleida i el Departament de Territori i Sostenibilitat coneixen
perfectament i consenten: que la informació estigui separada, desordenada i sigui
de difícil comprensió; que la manca de consignes obligui les persones usuàries a
quedar-se a l’andana o al vestíbul el temps d’espera; i que el pas del temps i una
manca d’inversió hagi fet dels lavabos, un lloc de difícil, i en molts casos impossible,
accés, a més d’insegur i insalubre. A més, a l’estació, li manquen enllumenat i
renovació d’aire net i extintors i senyalització d’emergència; l’accessibilitat d’una
de les andanes no està adaptada a persones de mobilitat reduïda; en determinades
hores del dia, l’espai per al nombre d’autobusos és insuficient i no hi ha espais
i serveis per a la salut laboral de les persones que hi treballen i els conductors i
conductores d’autobusos...

Federació de Comerç Hostaleria i Turisme de CCOO de les Terres de Lleida

Teresa Castellà, secretària de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient

Una estació d’autobusos deixada
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A Actes
Els treballs i el gènere en la
promoció de la salut

Lliurament de la targeta de la
construcció a Knauf

El dia 25 de maig, en el marc de la jornada de treball convocada per a delegades i
delegats de prevenció, responsables sindicals de salut laboral i altres sindicalistes, vam
voler incloure a l’agenda sindical de CCOO de Lleida la commemoració del 28 de maig,
Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, perquè també, quan parlem de
salut, el gènere marca diferències i desigualtats.

El passat 12 d’abril, es van lliurar les targetes professionals de la construcció a l’empresa
Knauf de Sant Llorenç de Morunys, dedicada a la fabricació de plaques de guix.

El 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe va fer la proposta
d’instaurar un dia d’acció global a favor de la salut de les dones i la primera campanya
anà adreçada a la prevenció de la morbiditat i mortalitat materna. La mort de dones
gestants continua sent un dels indicadors més dramàtics de la iniquitat en salut, ja que
afecta majoritàriament dones dels països més pobres, dones per a les quals el fet ser
mares és molt sovint un risc de vida. Amb elles i amb totes les dones del món la nostra
solidaritat.
Contribuir a fer visibles les diferències en salut entre dones i homes, construïdes a partir
de les diferències de gènere i biològiques i incorporar-les a tots els àmbits (investigació
i formació, assistència sanitària, prevenció de riscos laborals, negociació col·lectiva...)
forma part de les estratègies d’intervenció sindical que de forma conjunta proposem
les secretaries de Polítiques d’Igualtat i de Salut Laboral de CCOO.
La pràctica preventiva als centres de treball ha d’incorporar la perspectiva de gènere si
volem millorar la protecció de la salut de les treballadores i els treballadors i combatre
les desigualtats de gènere. Per aquest motiu, en la jornada sindical del passat 25 de
maig a Lleida, es van analitzar els aspectes que influeixen en la salut de les dones a
partir del coneixement i l’experiència d’una activista per a la salut, la presidenta de la
Xarxa de Dones per la Salut i coordinadora de RedCAPS (Centre d’Anàlisi i Programes
Sanitaris), Margarita López Carrillo, que ens va fer una xerrada molt interessant que
duia per títol “La Salut de les dones. Factors determinants”. Posteriorment vam debatre
les oportunitats de l’acció sindical en salut laboral tenint en compte la perspectiva de
gènere.
Inma Romeo, secretària de Polítiques d’Igualtat

Exposició:
“Treballadores del món”
L’exposició “Treballadores del món” és l’explicació feta imatges i pedagogia d’allò que
parlava la secretària de Polítiques d’Igualtat a l’Apunt Lila de la pàgina 3 d’aquesta
mateixa revista, i ens mostra la discriminació en termes de desigualtat en l’accés i control
dels recursos, en la presa de decisions i en el reconeixement de drets que pateix la meitat
de la població mundial, les dones.
Aquesta exposició de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO es va poder visitar durant
la primera quinzena de maig, al Centre Cívic del Centre Històric de Lleida. Els panells de
l’exposició ens oferien una visió global de la situació de les dones i, més concretament,
de les condicions a les quals s’han d’enfrontar cada dia dins del món laboral. Els
temes tractats eren: el treball familiar, domèstic i de cura, les nenes treballadores, les
treballadores a les maquiles, les treballadores i la violència, les treballadores migrants,
les camperoles, les treballadores del món, les treballadores de l’economia informal i les
sindicalistes en femení.
L’audiovisual que formava part de l’exposició: “Històries de lluita arreu del món per la
igualtat de gènere en el treball”, i l’exposició sencera, es van poder veure el dia 14 de
maig, al pati de l’IEI, en el marc de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica.
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L’acte de lliurament de la targeta a tots els treballadors, el van fer conjuntament l’empresa
i el sindicat. Per part de l’empresa hi va assistir la seva direcció i per part del sindicat, els
delegats de CCOO, el responsable d’Organització de la Federació de Construcció de
CCOO de Catalunya, Alfredo Cabeza; i els secretaris generals de la Construcció al BagesBerguedà, David Ruiz, i a Lleida, Pilar Ramos.
Aquest acte posa de manifest la importància de la targeta, ja que amb ella assegurem
la formació als centres de treball, cosa que fins ara no es feia, i la importància de la
col·laboració entre l’empresa, els treballadors i treballadores i el sindicat.
Pilar Ramos, secretària general de la Federació de Construcció
i Fusta de CCOO de les Terres de Lleida

Informació I
Primer de Maig:
Ocupació digna, sí.
Retallades socials, no!

CCOO de les Terres de Lleida
s’adhereix a la manifestació
contra les retallades

El diumenge 1 de maig de 2011, a Lleida, vam celebrar la festa del treball amb la
participació de més de 300 persones a la mobilització convocada conjuntament
per CCOO de les Terres de Lleida i la UGT, que van dir sí a l’ocupació digna i no a
les retallades socials.

CCOO de les Terres de Lleida s’adherí activament a la manifestació del 18 de maig
en contra de les retallades. La manifestació, que sortí a les 7 de la tarda de la plaça
de Ricard Viñes i acabà davant la delegació del Govern de la Generalitat a Lleida,
aplegà més de 800 persones. En acabar es va llegir el manifest: ”Prou retallades!”

La manifestació, com cada any, començà a la plaça del Treball de Lleida i acabà
al capdamunt de l’avinguda de Francesc Macià, on el secretari general de CCOO,
Josep M. Baiget, i la secretària general de la UGT van fer els seus discursos. Baiget
destacà que per sortir de la crisi s’ha de combatre l’economia submergida i el
frau fiscal, parlà de la ILP que han presentat els sindicats en contra de la reforma
laboral, que no ha servit per crear ocupació, i del suport a la ILP per reformar les
hipoteques, i sobretot encoratjà a la mobilització en contra del deteriorament i les
retallades de l’estat del benestar.

Entre d’altres, les principals raons que van impulsar CCOO de les Terres de Lleida a
participar a la manifestació són:
- A Catalunya, el nou Govern anuncia cada dia noves retallades amb l’excusa de la
mala gestió del Govern anterior i de la manca d’entesa amb el Govern de l’Estat.
Aquestes retallades sembla que són alguna cosa més que solucions per sortir de la
crisi: som davant d’un canvi de model social, davant la transició d’una gestió pública
i pública-concertada a una de privada i mercantilitzada.
- Si el nostre model social fos destruït, els ciutadans i ciutadanes viuríem conseqüències
gravíssimes, ja que perdríem una sèrie de drets conquerits i reconeguts i patiríem la
falta de resposta adequada dels serveis de primera necessitat, com ara la sanitat,
l’educació o l’assistència social.
Per això, els treballadors i treballadores dels diferents estaments públics, juntament
amb la Federació de Veïns de Lleida van fer una crida a les entitats socials de Lleida i
al conjunt de seva ciutadania perquè es rebel·lessin en contra de les retallades socials
que volen imposar-nos.

Després de la manifestació, durant el Vermut del Primer de Maig al River Cafè, es
van lliurar els Premis COCO’S. Enguany, el Premi Sempre CCOO, que es lliura a
sindicalistes de reconeguda i meritòria trajectòria sindical, va ser per a Alejandro
Martínez Botana, pel seu compromís, treball i generositat amb la classe treballadora
i el projecte sindical de CCOO; i el Premi COCO Amic, que es lliura a persones que
no són de CCOO per la seva trajectòria i relació amb el nostre sindicat, es donà a
Joan Viñas i Salas, exrector de la UdL, pel seu treball a favor d’una universitat que
garanteix la igualtat d’oportunitats per a tothom, compromesa i integrada en el
teixit social de les comarques de Lleida.

15%
de dte.

C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com
www.moblestedal.com
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N Notícies
CCOO participa
a la XIII Fira Natura
CCOO de les Terres de Lleida participà els dies 8, 9 i 10 d’abril en la XIII Fira Natura.
Enguany, la pretensió del sindicat era sensibilitzar sobre el fet que, a la feina,
el medi ambient també és un dret i que per aconseguir-lo ens cal informació,
formació, participació i actuació. En aquesta edició també vam compartir l’estand
amb el centre d’ecoturisme i vacances de CCOO, Morillo de Tou.
El dia 9 va tenir lloc, en el marc de la fira i organitzada per CCOO, la projecció
del vídeo: Reptes de la prevenció del risc químic al treball que és un resum del VI
Fòrum ISTAS sobre el Risc Químic que comptà amb més de 500 participants, 24
ponents en les sessions plenàries i 60 en les sessions simultànies, aquest fòrum va
posar sobre la taula una notable quantitat de coneixements científics, reflexions
professionals i sindicals i experiències de prevenció que mostren la necessitat de
plantejar una nova estratègia integral para afrontar el risc químic.

CCOO guanya al Grupo
Consist d’Agramunt
El dia 1 de juny de 2011 es van celebrar eleccions sindicals a l’empresa Grupo
Consist d’Agramunt.
CCOO per primera vegada va guanyar les eleccions amb un resultat de 6
delegats i delegades per a CCOO i 3 per a la UGT.
En aquesta empresa que fa articles de paper i cartró hi ha 204 treballadors dels
quals 63 són dones.
Carme Besora, responsable de Comunicació
de la FSC de CCOO de les Terres de Lleida

CCOO guanya a la cafeteria
i cuina de l’Arnau
El passat 5 de maig, es van fer les eleccions sindicals a l’empresa Clece, que
s’encarrega del servei d’àpats a la cafeteria i la cuina de l’Hospital Arnau
de Vilanova. CCOO hi va guanyar les eleccions i millorà els resultats, la
participació fou molt alta, al voltant del 85%, i els resultats van significar
aconseguir una delegada més al comitè, ara 4 de les 5 delegades són de
CCOO. Aquest èxit, l’hem d’agrair al treball constant de les delegades durant
els anys passats que de mica en mica han anat aconseguint la confiança dels
seus companys i companyes.
Tenim per endavant quatre anys de molta feina i més, ara, amb les retallades
pressupostàries que vol fer l’Administració i que afectaran de manera directa
o indirecta tots els treballadors i treballadores del centre, des del personal
sanitari al personal de neteja i serveis com ara el nostre. De totes maneres
el compromís de CCOO per als propers 4 anys és continuar treballant per
mantenir i millorar les condicions de treball de les treballadores i treballadors
de la cuina i la cafeteria de l’Arnau.
La Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de CCOO de Lleida vol agrair
a tots els treballadors i treballadores i als afiliades i afiliades la confiança que
han dipositat en el nostre sindicat.
Manuel Romero, secretari general
de la FECOHT de CCOO de les Terres de Lleida
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Notícies N
Concentració en contra
de les retallades a la Llar
d’Infants Josep Borràs
La Federació d’Ensenyament de CCOO de les Terres de Lleida se sumà i donà suport a
la concentració de la Llar d’Infants Josep Borràs de Lleida.
El 18 de maig, a la tarda, les educadores, el personal, els pares i mares i els infants de
la llar Josep Borràs es concentraren davant les portes de la guarderia per manifestar
que estan en contra de les retallades que vol aplicar el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, retallades que no només afecten el personal i les
substitucions, sinó que també arriben a la reducció del pressupost de manteniment de
la llar d’infants.
El Departament d’Ensenyament ha aplicat a les seves llars d’infants la mateixa reducció
que als centres públics, superior al 20% del pressupost anual. Les llars d’infants del
Departament d’Ensenyament estan funcionant sota mínims, perquè tenen restringides
les substitucions del personal educatiu amb baixa temporal. A més el personal de cuina
i de neteja està patint processos d’externalització que comporten pèrdues salarials.
CCOO exigeix al Govern de la Generalitat que rectifiqui la seva política de desmantellament
dels serveis públics.
Pilar Torra, responsable de Personal Laboral
de la Federació d’Ensenyament de CCOO de les Terres de Lleida

Concentració del sector
de la neteja
Més d’un centenar de treballadors i treballadores del sector de la neteja es van
concentrar, el passat 12 de maig, a les portes de l’Hospital Arnau de Vilanova, per
manifestar el seu rebuig a les retallades del Govern que els afectaran a través de la
reducció dels pressupostos dels centres hospitalaris que hauran de reduir les seves
despeses, entre les quals hi ha les de la neteja.

La sanitat,
cada dimecres en lluita
Des del passat mes d’abril, cada dimecres els treballadors i treballadores de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida es concentren i manifesten a les portes del centre per
mostrar la seva preocupació i el seu rebuig a les retallades pressupostàries que vol
aplicar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Durant aquests mesos, s’han afegit a les protestes i s’han anat concentrant davant
dels seus centres de treball treballadores i treballadors de l’Hospital de Santa Maria
de Lleida i dels diferents CAP de la província.
Segons els representants sindicals de la Federació de Sanitat de CCOO de Lleida,
aquestes retallades perjudicaran, en primer lloc i en gran mesura, tots els usuaris i
usuàries de la sanitat pública. El nostre sindicat, en aquests moments, treballa per
intentar minimitzar les repercussions de les retallades que, a Lleida, es traduiran en
el tancament de quiròfans i la reducció del servei d’urgències durant les vacances
i afectaran més de 200 treballadors i treballadores de la sanitat pública del nostre
territori. El personal de l’hospital i nombrosos usuaris i usuàries troben d’allò més
injust tancar quiròfans i plantes d’hospitalització i creuen que aquest no és el camí
per aconseguir el benestar social.
El 20 de maig, a les mateixes portes de l’hospital, els treballadors i treballadores
de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) van fer una acció de protesta, contra
la intenció del Govern de la Generalitat de privatitzar l’IDI, una de les empreses
punteres de la sanitat catalana. El Govern de la Generalitat de Catalunya va intentar
amagar i desmentí reiteradament les seves intencions de privatitzar l’IDI. Finalment,
però, va haver de reconèixer que la seva voluntat era privatitzar una de les empreses
públiques més eficients i que presta un servei sanitari d’alta qualitat evidenciant,
d’aquesta manera, un cop més, quina és la seva política sanitària: retallades i
privatitzacions.
Helena Motos, secretària general de la Federació de Sanitat
de CCOO de les Terres de Lleida

Aquesta concentració per defensar els llocs de treball de la neteja en el sector
sanitari, es van dur a terme a tot Catalunya: el dia 4 de maig a Barcelona, el 9 a
Girona, el 10 a Tarragona i, finalment, el 12 aquí a Lleida. La jornada de protesta,
la van organitzar la Federació d’Activitats Diverses de CCOO de Lleida juntament
amb la UGT.
Emília Gutiérrez, secretària general de la Federació
d’Activitats Diverses de CCOO de les Terres de Lleida

Mòstra de Cinèma Occitan
Durant aquest mes de juny, els dies 6, 14 i 21, ha tingut lloc la Quarta Mòstra de
Cinema Occitan “Llanterna digital”, organitzada per la Coordinadora de Serveis
Lingüístics de la qual el Servei Lingüístic de CCOO de Lleida forma part. Enguany,
les sessions, a Lleida, s’han fet en diferents espais: al CaixaForum on s’ha pogut
veure la pel·lícula Bodega. Buf de vida!; al Palau del Rei (Turó de la Seu Vella), on
s’ha fet l’acte inaugural i s’han pogut veure els curts: Aci laguens i ès tu i L’orsalher;
i per acabar al Cafè del Teatre de l’Escorxador on s’ha pogut veure: Bufola e lo lop
blanc, La recreacion i Gents de Ventor.
Durant l’estiu i la tardor, la Mòstra es podrà veure a la Seu d’Urgell, Vielha, Ostana
(Itàlia), Tolosa i Montalban (França) i Barcelona.
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N Notícies
Signatura del conveni
de l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola
El passat mes de maig es va signar el conveni de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola.
Després de tenir molts problemes, ha estat possible arribar a un acord, en les condicions de treball, per a tot el personal de l’Ajuntament.
És la primera vegada que se signa un conveni en aquest Ajuntament, cosa especialment complicada en una època de crisi com l’actual. És un conveni que
reflecteix moltes situacions que, de fet, ja s’estaven donant a l’Ajuntament, un
text que recull tots els permisos, les llicències, les condicions de treball i les condicions retributives. S’ha millorat, en alguns aspectes, el que es tenia fins ara i s’hi
han introduït noves situacions pel que fa als permisos. S’hi ha introduït, també, el
concepte de triennis, que no tenien fins ara, i d’aquesta manera, a poc a poc, les
retribucions dels treballadors i treballadores aniran augmentant una mica.
Ha costat, però, com sempre, ha valgut la pena l’esforç!

Llanterna Digital, lliurament
de premis
L’1 de juny va tenir lloc al Castell del Rei (al Turó de la Seu Vella) el lliurament dels
Premis Llanterna Digital 2011 de curtmetratges en català i en occità. Aquests
premis són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de
la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part. En aquesta cinquena edició el
lema ha estat: “Parlaré”, que proposa una reflexió sobre les idees de llengua i
futur.
El secretari general de CCOO de les Terres de Lleida, Josep M. Baiget, fou
l’encarregat de lliurar el premi per votació popular que va correspondre al curt
Jocs, paraules, temps de l’Escola el Sitjar, de Linyola. Les altres obres guanyadores de les diferents categories van ser les següents: El català i el seu futur de
l’Institut Almatà de Balaguer; Prlr’_ d’Alice Tapiol i Dani Martínez; Ací laguens i
ès tu de Carla Benito, Carla Castellanos, Judith Faure, Gemma Masip, Sara Rodríguez i Patrícia Delgado; i Res a dir de Jordi Celma i Ktlà 2.0 de Robert Garcia que
van rebre el premi de la categoria oberta, modalitat d’obres de fins a 3 minuts,
ex aequo. Hi va haver una menció especial del jurat per al curt: Parlar ara o callar
per sempre de Moisés Camuñas i Juan Moreno.
Una de les novetats d’aquest any ha estat el premi concedit pels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, que és el premi extraordinari atorgat per votació popular i que consisteix en el prototip que a partir de l’edició 2012 serà el guardó
i nova icona dels premis i que es lliurarà, a partir d’ara, a tots els guanyadors i
guanyadores, juntament amb el premi corresponent.

A la Val d’Aran no retallaran
la sanitat
Signat el Conveni Col·lectiu
de Transport de Viatgers
El passat mes d’abril la Comissió Negociadora del Conveni de Viatgers de la Província de Lleida arribà a l’acord de signar el conveni col·lectiu per a tots els treballadors i treballadores del transport de viatgers de la província de Lleida per als anys
2010, 2011, 2012 i 2013.
Cal destacar-ne, del conveni, els augments salarials que seran per a l’any 2010,
l’1%; per al 2011, l’1,25%; per al 2012, 1,50%; i per a l’any 2013, l’1,75%.
Aquests augments seran revisats en funció de la variació que experimenti l’IPC
estatal real de cadascun dels respectius anys.
També s’acordà en aquest conveni la igualtat d’oportunitats de dones i homes,
la conciliació de la vida familiar i laboral, l’accés a l’ocupació, a la col·locació, a la
formació i a la promoció professional.

Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO
de les Terres de Lleida
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El passat 11 de maig, el secretari general de CCOO de les Terres de Lleida, Josep
M. Baiget; la responsable de la Federació de Sanitat de CCOO de Lleida, Helena
Motos; el representants del Comitè d’Empresa d’Aran Salut; i la delegada de
personal del Servei Aranès de Benestar i Salut, es van reunir, amb els candidats
al Conselh Generau, per parlar sobre les polítiques sanitàries que duran a terme.
El Conselh Generau té transferides les competències sanitàries i és per aquest
motiu que a CCOO li interessa saber quines seran les línies del nou Govern de la
Val. Tots dos candidats van assegurar que no hi haurà retallades i que la qualitat
de la sanitat publica aranesa no minvarà gens ni mica.
Davant la queixa de CCOO que a la sanitat publica aranesa li falta donar
informació als sindicats i que no té en compte la representació sindical, els
dos candidats es van comprometre a rectificar aquest aspecte, van dir que a
partir d’ara hi hauria transparència absoluta, que es donarien totes les dades
necessàries i, sobretot, van voler tranquil·litzar els treballadors i treballadores
del sector reiterant que no hi haurà retallades en sanitat perquè és un sector
prioritari i que, si cal, abans es retallarien altres coses.
Recordem que CCOO té majoria absoluta de representants al Comitè d’Empresa
d’Aran Salut, que és l’empresa que gestiona i administra els serveis traspassats
de la Generalitat de Catalunya a l’administració del Conselh Generau d’Aran en
matèria sanitària i social i també gestiona i administra els centres, els serveis i els
establiments de protecció i d’atenció de la salut.

Formació F
Formació a la Construcció
i Fusta

Presentació de Les mateixes
estrelles, a Tàrrega

Des de la Federació de Construcció i Fusta de CCOO de les Terres de Lleida,
hem organitzat i realitzat, durant aquest any, un curs de formació sobre les
nòmines, adreçat a delegats i delegades, perquè aquests puguin emprar aquesta
formació en els seus corresponents centres de treball i perquè, alhora, els
mateixos delegats i delegades puguin assessorar els treballadors i treballadores
en el centre de treball.

El divendres 17 de juny, va tenir lloc, a Tàrrega, la presentació del nou llibre de
la col·lecció de CCOO “Llegim” de lectura fàcil: Les mateixes estrelles de Núria
Martí.

A més d’aquest curs, n’hem fet nou de Formació Inicial de Prevenció de Riscos
Laborals en el sector de la Construcció, set dels quals són de 8 hores i dos
d’específics de 20 hores. Amb aquests cursos, estem arribant a molts treballadors
i treballadores del sector de la construcció de les nostres comarques, cosa que
considerem positiva, ja que la formació, sobretot en el tema de la prevenció, és
molt necessària perquè el risc d’accidents, alguns de molt greus i mortals, és
molt alt en el nostre sector.
Pilar Ramos, secretària general de la Federació
de Construcció i Fusta de CCOO de les Terres de Lleida

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 de l’Aula de Llengua de Tàrrega,
que prèviament havia llegit i treballat el llibre a l’aula, i les altres persones de
la vintena que assistiren van ser els eixos centrals de la presentació. 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 Servei Comarcal de Català de l’Urgell, amb el suport de la Biblioteca
Central Comarcal de Tàrrega, comptà amb la salutació inicial de Josep M. Baiget,
secretari general de CCOO de les Terres de Lleida; i Conxita Navarro, directora
del Centre de Normalització Lingüística de Lleida.

Formació sindical a Lleida
Els propers mesos de setembre i octubre començaran diferents cursos de formació
sindical organitzats per la Secretaria de Formació i Ocupació de CCOO de les Terres
de Lleida. Els cursos que començaran són els següents:
- Curs de mútues, que s’iniciarà el 22 de setembre de 2011, per fer aquest curs
s’ha d’haver realitzat prèviament el Curs bàsic de salut laboral. Aquest curs té
una durada de 25 hores i es farà en cinc sessions.

CCOO de les Terres de Lleida
afiliats i afiliades
millorar la comunicació

- Curs bàsic de salut laboral, s’iniciarà el 4 d’octubre de 2011. Aquest curs té una
durada de 60 hores i es farà en dotze sessions.

Afiliat, afiliada,

- Curs bàsic de formació sindical, s’iniciarà el 13 d’octubre de 2011. Aquest curs
té una durada de 45 hores i es farà en nou sessions.

Perquè puguem fer més efectiva la nostra
comunicació, fes-nos arribar la teva adreça de
correu electrònic i el teu número de mòbil.
Ens ho pots enviar a lleida1@ccoo.cat.

Aquests tres cursos, inclosos en la programació de l’Escola de Formació Sindical per
al 2011, es faran en horari de matí, a l’aula de formació de CCOO de Lleida.
Les delegades i delegats que hi estigueu interessats, heu de posar-vos en contacte
amb la Ramona Criado, secretària de Formació i Ocupació de CCOO de les Terres de
Lleida, al telèfon 973 26 36 66 o a l’adreça electrònica: rcriado@ccoo.cat, i abans
de començar el curs ens haureu de fer arribar una fotocòpia de la capçalera de la
vostra nòmina i del NIF.

Salut!

Ramona Criado, secretària de Formació i Ocupació

lo Sindicat 13

O Opinió
La ploma
convidada
Ignacio Fernández Toxo
Secretari general de CCOO d’Espanya
President de la CES

Més Europa, però no aquesta Europa
La Confederació Europea de Sindicats (CES) ha celebrat el seu XII Congrés a Atenes.
En aquest congrés la CES ha realitzat una crítica frontal i ben fonamentada de les
polítiques adoptades per les institucions europees en els últims temps, en particular
de les polítiques d’ajustament pressupostari i de reformes estructurals promogudes o
imposades a partir de la reunió de l’Ecofin i posteriorment consagrades en el Pla de
governança i el Pacte per l’euro.
Les polítiques de la nova governança econòmica tenen un únic objectiu: la reducció
dels dèficits públics en un curt espai de temps. La manera: retallar salaris, pensions
i despeses socials, augmentar els impostos indirectes i privatitzar béns públics.
L’aplicació de les més dures receptes de l’ideari neoliberal està tenint un elevat cost
social en nombrosos països –del Sud i l’Est d’Europa, però també a Irlanda o el
Regne Unit- i deteriorant seriosament el model social europeu i el projecte de la UE.
El poder financer –que produí la crisi- i uns governs que semblen respondre al pitjor
pensament conservador estan imposant que el cost de la crisi el paguin exclusivament
els treballadors i treballadores i les classes mitges. La UE ha renunciat a governar els
mercats, només els ofereix per “calmar-los” trossets del benestar social. El problema
no és només la injustícia d’aquestes polítiques; és que, a més, són errònies. A l’any i
mig de manifestar-se els primers símptomes de la crisi del seu deute sobirà i a l’any de
ser “rescatada”, Grècia està molt pitjor. Què hagués passat si després de la fallida de
Lehman Brothers, els polítics haguessin actuat tan tard i tan malament com ho han fet
amb Grècia, Irlanda i Portugal? A la banca privada se la va rescatar, sense límit de fons
i sense gairebé condicions. A les nacions que necessiten ajuda se’ls presta al 6% i se’ls
imposen unes condicions lleonines que paguen els seus ciutadans menys acabalats. I
aquestes condicions deprimeixen encara més la demanda interna, i poden fer caure les
economies que les pateixen en una profunda espiral depressiva.
El Pacte per l’euro enterra definitivament els objectius positius de l’Estratègia de
Lisboa, almenys per als països perifèrics als quals va destinat. Els diu que per recobrar
competitivitat cal reduir els salaris, afeblir la negociació col·lectiva i retallar fortament
l’estat del benestar.
El foment de la insolidaritat entre els Estats membres i al seu interior -responsabilitat
del floret de mals governants que avui governen la UE- té costos polítics afegits: l’auge
electoral dels partits populistes i d’extrema dreta en nombrosos països, el deteriorament
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de la cohesió necessària entre els Estats i un perillosíssim oblit dels valors sobre els quals
descansa la Unió.
Quan es prescindeix dels valors democràtics i socials fonamentals, es governa al dictat
de les elits que ahir van generar la crisi i avui imposen les seves receptes per sortir-ne,
si haver arribat 23 milions de desocupats (gairebé cinc milions a Espanya) no mou
a prioritzar cap iniciativa per a la creació d’ocupació, si es deteriora el model social
europeu, les conseqüències no seran solament un major allunyament de la ciutadania
de les institucions europees, sinó que el que es posa en risc és la mateixa Unió.
El Congrés de la CES ha plantejat alternatives a aquestes polítiques tan injustes i
equivocades, per assegurar l’estabilització de les finances públiques, al mateix temps
que es promou el creixement i l’ocupació. Per plantar cara a la crisi dels deutes sobirans:
que el Fons d’Estabilitat Financera presti a tipus d’interès moderat i terminis llargs de
venciment, que s’emetin eurobons, es reguli amb rigor el sistema financer, s’eradiquin
els paradisos fiscals i s’estableixi un impost a les transaccions financeres.
Perquè es compleixin els objectius de dèficit i deute del Pla d’estabilitat i c reixement:
que s’allarguin els terminis, s’acordi amb els interlocutors socials la manera d’assolir-lo
compartint càrregues, s’actuï sobre els ingressos incorporant l’harmonització fiscal a la
governança econòmica i, per una vegada, que el Pacte sigui també de “creixement”: la
coordinació de les polítiques econòmiques ha de prioritzar les mesures per fomentar el
creixement econòmic i la creació d’ocupació. Per al govern econòmic d’Europa: que a
més de la política fiscal inclogui altres com la industrial, l’energètica i la mediambiental,
que promogui el canvi de model econòmic cap a una economia verda per garantir
un desenvolupament sostenible i que el canvi es produeixi sota els principis d’una
“transició justa”, negociada amb els interlocutors socials.
La CES, vol més Europa, però no vol aquesta Europa. Perquè la UE surti de la profunda
crisi econòmica, social i política en la qual l’han sumit especuladors, financers i mals
polítics, el sindicalisme no pot actuar sol. La CES haurà de fer una crida a la societat
europea perquè es mobilitzi per defensar els valors democràtics i solidaris que inspiren
el Tractat de Lisboa i la seva Carta de Drets Fonamentals i per defensar del model social
europeu, avui tan severament atacat. La UE viu hores baixes. La CES té la voluntat que
en surti.

Breus B
Que lo sepas

El treballador interposa un recurs d’empara, en el qual al·lega la vulneració dels seus drets fonamentals a la no-discriminació per raó de sexe
i a la tutela judicial efectiva per haver rebutjat, mitjançant una interpretació restrictiva de la llei, la seva pretensió de fer un horari nocturn
fix per atendre la cura dels seus fills.
La primera qüestió que el Tribunal Constitucional ha de dilucidar és
si en un supòsit com el plantejat en el qual és l’home el que insta
una modificació de les seves condicions de treball per a la conciliació
de la vida laboral i familiar, entraria en joc el dret fonamental a la
igualtat i no-discriminació per raó de sexe, ja que la negativa de la
Conselleria a la petició del treballador no es fonamentava en la seva
condició d’home, ni que la cura dels fills hagués estat una funció històricament assumida per ell que li hagi imposat dificultats d’accés i
promoció en l’ocupació. Tampoc hi ha una lesió indirecta del dret a la
no-discriminació per raó de sexe de la dona del demandant, perquè el
recurs d’empara només pot protegir els drets fonamentals i llibertats
públiques directament afectades i no alienes.
El que és important d’aquesta sentència del Tribunal Constitucional
és que es valora la lesió al dret a la no-discriminació del treballador
en base a altres circumstàncies personals i socials distintes al sexe, i
estableix per primera vegada en la doctrina constitucional la categoria
de “discriminació per raó de circumstàncies familiars”, quan assenyala
que “la prohibició de discriminació entre dones i homes (art. 14 CE),
que postula com a fi i generalment com mitjà l’equiparació, imposa eradicar del nostre ordenament normes o interpretacions de les
normes que poden suposar la consolidació d’una divisió sexista dels
papers en les responsabilitats familiars”, i s’han de considerar discriminatòries aquelles mesures que puguin “contribuir a perpetuar un
repartiment tradicional de funcions entre l’home i la dona, a mantindre els homes en una funció subsidiària de les dones respecte a
l’exercici de la seva funció parental”, i assenyala “que l’efectiva funció
de la conciliació laboral i familiar constitueix una finalitat de rellevància
constitucional”.

ACCIDENTS DE TREBALL

La Conselleria li ho denegà, resolució que va confirmar el Jutjat Social,
que considerà que l’Estatut dels treballadors, malgrat les reformes de
la Llei d’igualtat, no reconeix un dret directe del treballador a elegir el
canvi de torn de treball per motius familiars, sense que, a més a més,
hi hagi, a l’empresa, un torn fix de nit, sinó torns rotatoris que inclouen un torn de nit. La sentència fou confirmada pel Tribunal Superior,
i el seu fonament jurídic és avalat expressament pel Tribunal Suprem
que no admet el recurs de cassació.

Accidents de treball amb baixa de gener a abril del 2011

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS
AL CENTRE DE TREBALL

El treballador prestava serveis en una residència d’educació especial.
En la negociació del calendari escolar s’establiren vuit llocs de treball
amb horari escolar i vuit en règim de torns rotatius de matí, tarda i nit,
els treballadors podien optar per un o altre en funció dels seus interessos, amb preferència segons l’antiguitat. El treballador escollí els torns
rotatius, però, posteriorment, sol·licità fer totes les jornades en el torn
de nit per atendre els seus dos fills petits.

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

Total registrats
gener - abril 2011

Variació any anterior %

1.792
14
3

-12
-50
+3

150
3
1
1.963

-33
0
100
-14%

1.385
407

14
0

3
0

Variació any
anterior %
-9
-23

109
448
331
904

2
3
3
6

1
0
1
1

-5
-23
-7
- 6’4 -10

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!

Descompte per a l’afiliació de CCOO

www.multiopticaslux.com
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