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NOVEMBRE - DESEMBRE 11

S Serveis
10%

ANTIGA CASA INGLÉS

Pesca

15%

KINE

Fisioteràpia

tots els
tractaments

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Carburants

dte.
litre

CASELLES

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Carrasquet

E. S.
JAMAICA

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.

0,03€
litre
Carburants

E. S. JAMAICA

AVIS

Lloguer cotxes

20%

Restaurant

10%

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 de 10 h a 14 h,
menys el tercer de cada mes, de 16 h a 18h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

RESTAURANT

HÍPICA

MANNELLI

MASSOTERES

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

Paradors de
Turisme

Hípica

Parador

MULTIÓPTICASÓPTICA LUX

Òptica

15%
5%
20%

RESTAURANT
MANELLI

Assegurances

ATLANTIS

Ecocentre

LES OBAGUES

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

Aggio
RESTAURANT
AGGIO

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

ILERDENT

Clínica dental

10%

Restaurant

10%

Premsa

10%

LA PARRA

ROCHER
ROCHER

CONDICIONS
Taller mecànic ESPECIALS

SÍCORIS CLUB

Club esportiu

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Teatre

40%
INSCRIPCIÓ

15%
PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

LAUREN

RESTAURANT
LA PARRA

SEGRE

Mobiliari

TEDAL MOBLES

Hotel

NH Hotels

15%
5%

GIMNË S

ENERGY -SPORT

Europcar

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

FUTBOLBAR

Bar Restaurant

10%

Bio Oleics
Bio Oleics

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

10%
20%
en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

CONDICIONS
Oli d’oliva ESPECIALS

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz

CONDICIONS
Salut ESPECIALS

Cal Menut

Calucho Bicis

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.

CONDICIONS

Esports ESPECIALS

Cal Menut

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

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

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

DELEGACIONS
COMARCALS
DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30
a 19.30 h.
DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.
DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns, dimarts, dijous
i divendres de 16 a 19 h.
tarrega@ccoo.cat
DELEGACIÓ DE VIELHA
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

H Horari

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

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

Mira-te’ls abans de comprar!

Nou horari de la delegació de Tàrrega:
dilluns, dimarts, dijous i divendres
de 16 a 19 h.
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Retallar la crisi
A l’espera de la formació del nou Govern espanyol, després de les eleccions generals del passat 20 de novembre,
la novetat és que no hi ha novetats. Des de tots els àmbits de govern ens arriba una mateixa cantarella:
retallar. Retallar condicions laborals i retallar drets socials. Nacionalitzar les pèrdues i privatitzar els guanys.
Els observatoris socials ho corroboren: la diferència entre rics i pobres s’eixampla any rere any. Les retallades,
doncs, van per barris. I als barris del glamour, hi tenen vetada l’entrada.
Per retallar la crisi, CCOO va presentar un acurat informe sobre l’impost de successions en el qual, entre altres
dades, destacava que la retallada en aquest impost significa una reducció d’ingressos de 700 milions d’euros
anuals, en el període 2008-2011, per a la Generalitat de Catalunya. A la ploma convidada d’aquest número
es plantegen iniciatives en matèria fiscal que representen milers de milions d’euros anuals d’ingressos a l’estat.
A hores d’ara el camí triat per sortir de la crisi és el camí de les retallades socials. Als nostres governants no els
preocupa ampliar encara més la diferència dels ingressos públics en relació al PIB (32% enfront del 44 % de la
UE-15) ni del frau fiscal i de l’economia submergida (23% davant del 10% de mitjana de la UE-15). És el camí
fàcil de la retallada generalitzada als organitzativament febles, perquè encara que siguem més els preocupem
menys. És hora d’organitzar-nos per no retrocedir decennis en matèria laboral i social. CCOO és una eina per
frenar la voracitat del capital. Organitza-t’hi.
Malauradament, encetarem l’any 2012 en el context de crisi dels darrers anys retallant drets i no retallant la
crisi. Malgrat tot us desitgem pau, salut i llibertat.

De lo Sindicat a lo Sindicat digit@l
El mes de desembre de 1996 va néixer lo Sindicat, la revista de CCOO de les Terres de Lleida. A la portada
d’aquell primer número s’hi podia llegir “Cap al segle XXI”. La frase recollia una afirmació d’entusiasme i
l’anunci d’una meta propera, una meta, però, on encara... (continua a la pàgina 7)

Dipòsit Legal
[B-42832-96]

lo Sindicat 3

E Entrevista
Jaume Beà
Al Jaume li agrada recórrer muntanyes i plegar bolets. És un viu
conversador i porta la justícia social i el sindicat al cap i al cor.
La seva passió: el Barça.

Per al futur les bases programàtiques continuen sent vàlides perquè l’objectiu és el
1. Atur i crisi econòmica són les primeres preocupacions de la gent. Què hi
mateix, però haurem de ser capaços d’adaptar el discurs i la pràctica per entendre
podem fer des del sindicat?
el nou escenari que ja s’està obrint a l’horitzó.
La crisi econòmica és el resultat d’unes pràctiques tramposes i delictives que
van començar al món financer i han acabat danyant l’economia productiva i,
3. Els sindicats són un actor social de primer ordre. Quin és l’actiu sindical
consegüentment, l’ocupació i el benestar social. L’especulació i la cobdícia d’un
més valuós?
reduït grup de persones posa en risc la cohesió i la pau social. En síntesi això és el
L’organització i l’acció sindical són
que ha passat i ja no té remei, però cal exigir
la força del sindicat; per resumir-ho,
responsabilitats als actors de la malifeta
els afiliats i afiliades i els delegats
L’organització i l’acció sindical
i a aquells altres que l’han fet possible per
i delegades. Sovint donem més
són la força del sindicat; per resumir-ho,
acció o omissió en les tasques de verificació i
importància de la que toca a les
els afiliats i afiliades i els delegats i delegades.
control dels mecanismes de vigilància.
direccions del sindicat. Potser és l’efecte
La crisi, la tenim aquí i no podem mirar
cap un altre costat com si la cosa no ens afectés. El conflicte polític i social està
centrat en el camí que cal prendre per sortir-ne tots amb el menys danys possibles.
La classe treballadora no pot acceptar que la sortida de la crisi es faci amb les
mateixes receptes que ens hi han dut. Vivim temps de canvi i la nostra veu s’ha
de sentir a les taules on es negocia la solució. I si no ens hi volen l’haurem de fer
sentir al carrer.
No podem tolerar per més temps la injustícia fiscal que premia els rics i castiga
les classes mitjanes i populars, no podem tolerar per més temps l’existència de
paradisos fiscals que distreuen grans recursos pressupostaris, no podem tolerar
per més temps inversions milionàries sense cap ni peus, no podem tolerar per més
temps el malbaratament de recursos públics en capricis i regalies...
2. Quin paper ha de jugar CCOO en aquest moment?
Històricament, el sindicat ha fet de dic de contenció dels excessos del diner i tot
el que això comporta. Ha lluitat per una justa redistribució social de la riquesa.
L’objectiu del sindicat ha estat la igualtat entenent que només podem ser iguals si
comptem amb les mateixes oportunitats de promoció personal i social.
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arbre. Admirem el tronc, les fulles i les
flors perquè es veuen a primera vista,
però sense arrels tot això no existiria. La direcció del sindicat és necessària. Ara bé,
el tresor del sindicat són els milers de delegats i delegades anònims que treballen a
la primera línia de foc de les empreses, que demostren un valor impagable davant
la pressió patronal i, de vegades, la incomprensió dels propis companys.
4. Com veus el futur de CCOO?
El futur cal encarar-lo seriosament amb bon humor. No és bo que el pessimisme
ens lligui les neurones de peus i mans. Advoco per l’optimisme del rigor. CCOO
continuarà sent un agent imprescindible si no ens deixem portar pel neguit i la
desesperació del moment. Hem d’escoltar la societat per tornar-li, a la societat, el
que realment som: una eina al servei dels treballadors i les treballadores.
El canvi social és irreversible. Nosaltres també hi estem inclosos. Caldrà fer un
generós esforç d’autocrítica a l’hora d’atacar els canvis en la nostra acció i en la
nostra organització. Si no som útils, la societat ens desarà a les golfes de la història.
5. Algun desig per a l’any nou?
Sóc de pocs desitjos. La llibertat i la justícia són els motors que em posen en marxa
cada matí. Ho desitjo per a mi i ho desitjo per a tots.

Serveis S
Denunciar la violència contra les
dones és defensar el seu dret a la
igualtat
La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de
22 de desembre de 2004, té per objecte eradicar la violència contra les dones com a
manifestació de la discriminació per la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones. Aquesta llei contra la violència de gènere va ser la
primera que el Govern socialista de la legislatura 2004-2008 va promoure per combatre la violència de gènere i fomentar el dret de les dones a la igualtat i va rebre
el suport unànime del Ple del Congrés per a la seva aprovació. Sens dubte, aquest
posicionament de la Cambra Legislativa va ser el resultat de la pressió exercida per
la societat i les organitzacions sindicals i de dones que feia temps que demanàvem
una llei sobre la violència que s’exerceix contra les dones. Aquest compromís en la
seva aprovació hauria de portar implícit que el nou Govern l’apliqués, sigui quin
sigui el signe polític del partit que ocuparà en breu el poder executiu.
L’avanç en la detecció de la violència de gènere, les sancions i les mesures
d’allunyament dels agressors, a més del seguiment administratiu per garantir protecció, atenció i serveis a les víctimes, estan significant un canvi paradigmàtic en
la societat espanyola, mostrat a través del compromís públic i manifest contra
la violència masclista d’innombrables organitzacions socials, polítiques, del món
de l’art, de la cultura, de la comunicació o l’economia i també des de col·lectius
d’homes que manifesten que una altra masculinitat és possible, contrària al masclisme i allunyada dels patrons polítics i socials que sustenten la violència contra
les dones.
Tanmateix, no totes les mesures han rebut el mateix impuls administratiu i de
creació de recursos per a la seva implantació. Són precisament les de caràcter preventiu, com és el cas de l’educació, les que han tingut un escàs o nul desenvolupament, tot i ser l’educació una de les àrees a les quals la llei presta més atenció, ja
que aspira a aconseguir, a través de les polítiques educatives, una formació en el
respecte a la igualtat entre dones i homes i de manera específica indica que s’ha
d’iniciar en l’educació infantil, i durar fins al batxillerat, i s’ha de garantir l’absència
de conceptes que puguin fomentar la desigualtat de gènere en els materials i llibres de text i, a més, convoca la presència d’institucions i persones expertes en la
lluita contra la violència per raó de sexe en el Consell Escolar de l’Estat.
CCOO comparteix la definició que es va adoptar a la IV Conferència Mundial sobre
la Dona de les Nacions Unides que va ratificar definitivament que la violència de
gènere no és una qüestió privada, sinó que es tracta d’un problema social i que
a més va considerar l’eliminació de la violència contra la dona com un element
essencial per a la igualtat, el desenvolupament i la pau.
CCOO afirma que la violència contra les dones viola els drets humans i constitueix
la manifestació de relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes
que han conduït a la dominació i subordinació de les dones. Des del nostre sindicat
realitzem enormes esforços, des de l’acció sindical i social, per lluitar per la igualtat
efectiva de dones i homes, sense la qual és impossible avançar cap a una societat
sense violència masclista. Denunciar la violència contra les dones, és defensar el
seu dret a la igualtat. La marginació social, la pobresa, la desocupació i la dependència econòmica són factors que augmenten la discriminació de les dones i les fa
més vulnerables als maltractaments i a la violència de gènere.
CCOO està compromesa amb l’eliminació de la discriminació per raó de gènere i se
sumarà a totes les accions que amb caràcter integral s’adrecin a eradicar les causes
i la violència contra les dones i a aconseguir una societat més democràtica, més
justa i més solidària.
(Extret de l’article de Carmen Bravo, secretària confederal de la Dona de CCOO, del 16/11/2011)

Secretaria de Polítiques d’Igualtat

Servei Lingüístic
Ofercat 2010
L’Ofercat 2010 és un estudi d’observació de la retolació i la llengua oral d’identificació i d’adequació en determinats àmbits d’ús
per mesurar l’oferta lingüística que els ciutadans i les ciutadanes
d’un municipi tenen en les seves vides quotidianes, com a persones
usuàries de serveis públics o privats. Els sectors analitzats són: tèxtil
i derivats, equipament de la llar, restauració i hoteleria, alimentació,
oci i formació, salut i estètica, finances i altres.
L’estudi promogut per la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, es va dur a terme durant
l’any 2010 a les poblacions d’Olot, Lleida, Reus, Sabadell i Santa
Coloma de Gramenet. Aquí ens fixarem en les dades de Lleida.
La llengua d’identificació oral, és a dir, la llengua amb la qual
respon la persona que atén el públic, abans que el client o usuari
hagi sol·licitat un servei, és majoritàriament el català, el 86,3%.
La llengua de resposta observada o llengua d’adequació oral, és
a dir, la llengua amb la qual respon la persona que atén el públic
d’un establiment quan el client o l’usuari ha sol·licitat un servei en
català és majoritàriament el català, en un 93,1%.
La llengua habitual d’ús per part dels clients o usuaris depèn
de la situació sociolingüística del municipi i a Lleida, el català hi
predomina.
La llengua habitual d’ús dels venedors, d’acord amb les dades recollides per l’enquesta i segons diuen els venedors és la dels
clients o usuaris que se’ls adrecen, és a dir, s’adeqüen. A Lleida
parlen en la mateixa llengua de l’usuari o client el 66,6% dels venedors.
La retolació identificativa, és a dir, el rètol principal de
l’establiment, acostuma a fer-se en un sol idioma, tot i que també
hi ha percentatges de retolació ambivalent o sense contingut lingüístic, el 28%, poden ser llegits en qualsevol de les dues llengües
oficials. Si s’exclouen aquests casos, es pot parlar d’un predomini
del català, el 51,9%. La doble retolació bilingüe és molt minoritària,
el 5,5% i en castellà sol el 9,6%.
La retolació informativa fa referència a la resta de rètols que informen sobre els productes o serveis de l’establiment que es poden
observar des de l’aparador. El grau de retolació ambivalent o sense
contingut lingüístic és menor en la retolació informativa que en la
retolació identificativa. Si s’exclouen aquests casos, la presència del
català és majoritària, el 68,5%, mentre que en castellà és el 13,6%.
En l’oferta de català per sectors d’activitat, s’aprecia una gran
variabilitat de resultats. El sector finances seguit del de salut i estètica i del d’oci i formació tenen un ús més elevat del català, ja que
presenten els nivells més alts de català en llengua d’identificació i
d’adequació oral. Cal destacar que aquests tres sectors de serveis
personals i sovint personalitzats, el personal d’atenció acostuma a
tenir uns coneixements més alts de català i d’altres llengües. Pel
que fa a la retolació, les dades mostren una menor dispersió. Cal
ressaltar que el sector de restauració i hoteleria és, en conjunt, el
sector amb un menor ús de català.
Servei Lingüístic
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I Informació
Reforma de les pensions: nous models de jubilació flexible
A la revista lo Sindicat 71 vam parlar dels nous aspectes de la reforma de les pensions, concretament de la nova fórmula de jubilació flexible amb edat variable i de les carreres de cotització
dels jubilats actuals del sistema de la Seguretat Social. En aquest número parlarem de les noves modalitats de jubilació.
L’Acord de Diàleg Social ha aconseguit modificar la intenció original del Govern d’imposar amb caràcter general per a tots els treballadors la jubilació als 67 anys sense altres alternatives. Per
contra, la reforma finalment acordada estableix un nou model de jubilació flexible a diferents edats a les quals s’accedeix en funció de l’esforç contributiu que cada treballador i treballadora
ha realitzat i de les característiques personals i laborals de cadascun d’ells.
NOU MODEL DE JUBILACIÓ FLEXIBLE A DIFERENTS EDATS
Anys mínims
cotitzats necessaris

Altres requisits

Jubilació anticipada per
treballs penosos, insalubres,
tòxics o perillosos

15

Complir els requisits establerts per a cada col·lectiu per a l’aplicació de coeficients reductors de
l’edat de jubilació per treballs penosos, insalubres, tòxics perillosos. No té coeficients reductors
en la quantia de la pensió.

A partir de 52-56

Jubilació anticipada per
discapacitat

15

Els treballadors o treballadores amb una discapacitat reconeguda del 65% o més podran ferho a partir dels 52 anys. Els treballadors amb una discapacitat reconeguda del 45% o més de
les enumerades en el Reial decret 1851/2009 podran jubilar-se des dels 56 anys. Cap de les
dues té coeficients reductors en la quantia de la pensió.

A partir de 60

Jubilació anticipada de
treballadors mutualistes

15
30

Es mantenen els mateixos requisits que els exigits abans de la reforma. Jubilació anticipada
voluntària per cada any d’avançament assumeix el coeficient reductor 8% (amb 15 anys
cotitzats) i coeficients 6-7,5% (amb 30 o més anys cotitzats).

A partir de 61

Jubilació anticipada per crisi

33

Pèrdua de l’ocupació derivada d’ERO o acomiadament col·lectiu o acomiadament individual
derivats de causa econòmica, i situacions similars. Assumeix coeficients reductors per a cada
trimestre d’avançament de 1,625-1,875%.

A partir de 61

Jubilació parcial

30

Manté els mateixos requisits exigits als treballadors i treballadores que abans de la reforma,
incrementa a l’empresari l’obligació de cotitzar íntegrament pel rellevista i el rellevat.

A partir de 63

Jubilació anticipada
voluntària del treballador

33

Assumpció d’un coeficient reductor per any que resti fins a l’edat ordinària de referència. És
necessari que la quantia resultant de la pensió de jubilació sigui superior a la pensió mínima.
Assumeix coeficients reductors per cada trimestre d’avançament de 1,625-1,875%.

65

Jubilació ordinària

38,5

Genera dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

66

Jubilació ordinària

38,5

Genera dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

67
+ 65

Jubilació ordinària

15 (per a accés)
37 (100% pensió)

+ 67

Jubilació postergada

Edat

Modalitat de jubilació

A partir de 52

La quantia de la pensió s’estableix proporcionalment al nombre d’anys cotitzats (15 anys donen
dret al 50% de la base reguladora i 37 anys al 100%).
Es milloren els coeficients d’increment de pensió per als que optin per treballar més enllà de
l’edat de jubilació. Els coeficients seran 2%, 2,75% o 4%, segons la carrera de cotització en
cada cas, per cada any de treball addicional.

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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Informació I

Targeta vermella
Esprai cancerigen,
acció sindical en origen
Dins de la indústria metal·lúrgica de les comarques de Ponent, al nostre
centre de treball fabriquem caldereria d’alumini, de ferro i inoxidable per
al transport de carburants i gas. Un dia, un company va llegir, a l’etiqueta
del dors d’un esprai que es feia servir habitualment per evitar projeccions
de la soldadura, una referència i uns símbols que indicaven que aquell
producte “podia provocar càncer” a causa de la seva composició.
Com a delegats de prevenció, al mateix moment, vam comunicar-ho al
tècnic de prevenció de l’empresa i vam demanar-li la fitxa de dades de seguretat química d’aquest producte (que ja hauria d’haver estat a la nostra
disposició i a la dels treballadors que havien d’utilitzar-lo). Aquesta fitxa
havia de donar-nos més informació sobre la perillositat dels components
d’aquell esprai que s’utilitzava en una part del procés productiu, els riscos per a la salut dels treballadors, els mitjans de protecció col·lectiva i
individual i altres mesures preventives, l’actuació en situació d’accident i
emergència i primers auxilis, la manipulació i l’emmagatzematge segurs
i la protecció del medi ambient. Al cap d’un parell de dies ens la va fer
arribar, això sí, en italià.
Mentre esperàvem la fitxa en català que dies més tard el mateix tècnic es
va limitar a mal traduir-ne algun paràgraf on es deixava clara la perillositat del producte (carcinogen categoria 1B, a partir de dades procedents
d’estudis amb animals) i la manca de protecció per a la salut dels treballadors, vam demanar que l’esprai fos substituït per un altre que no fos
perillós per a nosaltres i útil per al procés productiu. Consideràvem que
aquesta era la millor actuació preventiva que podia fer-se: evitar el risc
anant a l’origen de l’exposició i substituint allò perillós per una altra substància que no amenacés la nostra salut.
Vam insistir al tècnic del servei de prevenció de la necessitat d’intervenció
urgent i aquest va assegurar-nos que s’havien donat ordres de no comprar més aquest producte. La direcció empresarial guardava silenci i unes
setmanes més tard, al magatzem va arribar una nova comanda del mateix
esprai. La mala comunicació entre departaments (compres i servei de prevenció) i la manca de sensibilitat de la direcció empresarial cap a la salut
laboral va quedar una vegada més palesa.
Si la direcció no estava disposada a buscar una alternativa a la utilització
d’aquest producte, l’acció sindical amb el suport dels treballadors ho havia d’aconseguir. En tots els torns de treball, i a tots i cadascun dels companys, els vam informar de la perillositat de l’esprai i del dret de protecció
front els riscos a la feina i vam recomanar-los que no l’utilitzessin fins que
l’empresa no garantís un altre producte sense risc per a la nostra salut. Si
algú veia un pot d’aquest esprai havia de posar-lo al contenidor d’esprais
i evitar tota exposició al risc químic.
Amb la col·laboració dels companys es va esgotar ràpidament la comanda
rebuda, i un cop l’empresa va veure la despesa econòmica que comportava la seva omissió, va optar per cercar un producte alternatiu; ara sí, vetllant que no comportés cap risc per a la salut de les persones i que, alhora,
fos respectuós amb el medi ambient.
Aquesta experiència de salut laboral ha estat possible pel compromís decidit de tots els treballadors amb l’acció sindical. La millor prevenció és la
força col·lectiva. Endavant companys!

De lo Sindicat
a lo Sindicat digit@l
El mes de desembre de 1996 va néixer lo Sindicat, la revista de CCOO de les Terres de
Lleida. A la portada d’aquell primer número s’hi podia llegir “Cap al segle XXI”. La
frase recollia una afirmació d’entusiasme i l’anunci d’una meta propera, una meta,
però, on encara no havíem arribat i que generava unes expectatives contradictòries
de pressa de ser-hi i de neguit de no saber com seria aquell mitificat segle XXI.
En aquests 15 anys hem publicat 75 números. Mai no hem faltat a la cita amb els
afiliats i afiliades, procurant mantenir viu l’esperit inicial de ser una publicació sense
pretensions que apropés el sindicat a l’afiliació i a la societat lleidatana.
Els canvis produïts en els mitjans de comunicació des d’aquell ja llunyà 1996 fins avui
han sigut extraordinaris. Sense la distància necessària podem pensar que tot allò
que té a veure amb els mitjans actuals no és res perquè és ara i no sabem com serà
demà. La criatura batejada com lo Sindicat que vam agafar amb mans tremoloses
d’emoció, en només 15 anys, se’ns ha fet vella.
En aquest temps hem publicat un bon grapat d’entrevistes a sindicalistes de la casa
posant cara i paraules a gent coneguda de nom o de referència. Hem comptat
amb plomes convidades de persones de tots els àmbits professionals que ens han
convidat a pensar i han compartit amb nosaltres els seus punts de vista en matèries
de les quals són coneixedores i expertes. S’ha mostrat l’acció sindical des del territori
i les federacions, i els treballs i els informes rellevants fets a Lleida. Hem procurat fer
sentir el batec, les preocupacions i les propostes del sindicat a Lleida.
Volem agrair l’esforç de les persones compromeses a fer possible aquest projecte
de comunicació de CCOO de les Terres de Lleida. A tots els que hi han col·laborat
esporàdicament o permanentment. I també agrair la paciència de lectors i lectores
si de vegades les coses no ens han sortit tan bé com volíem i, malgrat això, han
continuat sentint lo Sindicat com una cosa seva.
Als vostres ulls teniu el darrer lo Sindicat de paper que, com sempre, parla del sindicat
a Lleida, de les persones del sindicat a Lleida i de l’acció sindical de CCOO a les terres
de Lleida. Això no és un adéu, lo Sindicat continuarà la seva tasca en format digital
amb una freqüència de 10 números l’any. Ja hem arribat al segle XXI encara que ens
dolgui haver deixat enrere la calidesa del paper del segle XX.
Jaume Beà, secretari de Recursos

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

Afiliat, afiliada,
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.
Salut!

Delegats de prevenció de Ros Roca Indox Cryo Energy
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N Notícies
Signatura del conveni de la neteja
El passat 10 de novembre, es va signar el Conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya,
2010-2013. El conveni se signà després de ser aprovat el preacord per una àmplia majoria,
a les assemblees de delegades i delegats que es van fer a Lleida, Barcelona, Tarragona i
Girona uns dies abans de la signatura del conveni.
A Lleida, l’assemblea per ratificar el preacord del conveni va tenir lloc el dia 8 de novembre
i hi va assistir Jesús Girón, secretari d’Acció Sindical de la Federació d’Activitats Diverses de
CCOO de Catalunya.
El que més destaca d’aquest nou conveni és que a Lleida hem aconseguit l’equiparació de
sous amb la resta de Catalunya i a partir d’ara les més de 3.100 treballadores i treballadors
de la nostra demarcació cobraran el mateix que les de la resta de Catalunya.
El conveni no és el que volíem, però donada l’actual conjuntura econòmica no es podien
esperar gran avenços, el més destacable és l’equiparació, com hem dit abans, i que ens
apujaran el sou un 5%.
Emília Gutiérrez, secretària general de la Federació d’Activitats Diverses de
CCOO de les Terres de Lleida

Concentració per defensar l’ensenyament públic
El passat 27 d’octubre, davant dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, tots els
sindicats amb representació a la mesa de negociació, entre els quals hi ha la Federació
d’Ensenyament de CCOO de les Terres de Lleida, van fer una concentració unitària. El motiu
principal de la concentració: les retallades que ha sofert l’educació pública a Catalunya i la
defensa de l’ensenyament públic i de qualitat.

de plantilles a pràcticament tots els centres; en contra de la desaparició o reducció important
d’hores del personal vetllador en el centres; en contra de la no-substitució de baixes del
personal PAS; en contra de l’increment de l’horari lectiu del professorat; en contra del
treball precari i inestable del personal interí i perquè no es pot permetre que els infants
paguin les conseqüències de la crisi.

La Federació d’Ensenyament es concentrà en contra de la reducció de la sisena hora de
l’ensenyament públic, que l’únic que fa és incrementar les diferències entre l’ensenyament
públic i el concertat; en contra de l’increment de ràtios a les aules; en contra de les reduccions

Cristina Rodríguez, membre de l’Executiva
de la Federació d’Ensenyament
de CCOO de les Terres de Lleida

Manifestació contra el tancament de la residència de Les
El Govern de la Generalitat vol deixar Catalunya sense turisme social amb el tancament
de les residències de temps lliure de Les, Tarragona i Llançà, i que els treballadors i les
treballadores que optin per aquest tipus de turisme no puguin gaudir d’unes estades de
qualitat a uns preus econòmics.
El valor com a turisme social de les residències d’arreu del país és fàcilment quantificable a
través de les sol·licituds que arriben als sindicats, com per exemple més de 500 peticions a
CCOO durant l’any 2010, a les qual s’han d’afegir les d’UGT i les rebudes directament pel
Departament d’Empresa i Ocupació a les residències de Catalunya.
La mesura afecta, a més, 152 treballadors i treballadores un percentatge important dels
quals és possible que siguin acomiadats.
Amb decisions com aquesta el que estan fent els governants no són només retallades
a l’estat del benestar, sinó, també, un bombardeig constant i calculat contra la línia de
flotació dels serveis públics per acabar d’enfonsar-los del tot.
És per aquest motiu que el passat 25 de novembre, al migdia, els treballadors i treballadores
de les residències de Les i Tarragona es van manifestar acompanyats de delegades i delegats
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de CCOO i la UGT davant dels Serveis Territorials de Governació a Lleida per defensar els
serveis públics, els seus empleats i empleades i en contra de les retallades.

Actes A
Signat l’acord de gestió
de la diversitat laboral al Plusfresc
CCOO, el comitè d’empresa i la direcció de Supermercats Pujol van signar, el passat 30
de novembre, un acord de gestió de la diversitat laboral. L’acte de signatura va tenir lloc
als locals de l’empresa, a la sala Sunka, a Lleida. Un cop realitzada la signatura, Xavier
López, director general d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom
del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya; Josep
M. Baiget, secretari general de CCOO
de les Terres de Lleida; Manuel Garcia
Murillo, secretari general de la FECOHT
de Catalunya; i Xavier Esquerda, director
general de Supermercats Pujol (SUPSA);
van fer una valoració dels acords. Abans
de l’acte de signatura de l’acord, els
responsables del projecte es van reunir
amb les delegades i delegats de l’empresa
per explicar-los en què consisteix.
CCOO de Catalunya està duent a terme
un projecte de gestió de la diversitat i de la
no-discriminació laboral en col·laboració
amb el Departament d’Ocupació i
Empresa de la Generalitat de Catalunya
i el Fons Social Europeu.
A proposta de CCOO, s’ha firmat un
acord de bones pràctiques en les relacions
laborals a supermercats Pujol. L’acord preveu la necessitat de gestionar les relacions
laborals en l’organització del treball, tenint en compte l’aplicació dels drets col·lectius i les
necessitats personals que cada treballador o treballadora té a l’empresa, ja que ambdós són
compatibles amb el desenvolupament de l’activitat professional i de servei.
Al mateix temps, l’acord estableix el compromís d’impedir qualsevol tipus de discriminació per
edat, origen, gènere, condició sexual, cultura, etc. Totes les parts firmants es comprometen

a desenvolupar les accions necessàries en l’àmbit de les relaciones laborals, l’accés a la
feina, la gestió dels temps de treball -compaginant l’activitat professional i el dret a la vida
personal i familiar-, la no-discriminació en les condicions de treball, la formació…, tot això
tenint en compte la diversitat
de treballadores i treballadors
que constitueixen la plantilla de
l’empresa.
L’acord de gestió de la diversitat
afecta tots els treballadors i
treballadores dels diferents centres
de treball (central i botigues de
SUPSA) i de forma concreta
estableix un apartat pel qual
el CITE (Centre d’Informació
de Treballadors Estrangers de
CCOO) facilitarà assessorament
gratuït sobre temes relacionats
amb la Llei d’estrangeria a les
persones que ho sol·licitin.
Per a CCOO, la gestió de la
diversitat a les empreses, per mitjà
d’aquests acords amb les seves
direccions, és un compromís
en el desenvolupament de les
polítiques socials que beneficia les
dos parts, empresa i treballadors, ja que estableixen una millora en la qualitat i l’eficiència de
l’activitat productiva i de servei i també una millora dels drets dels treballadors i treballadores
en els àmbits personals.
José Mª Ginés, coordinador del
Projecte de Gestió de la Diversitat Laboral
de CCOO de Catalunya

Assemblea de la Federació d’Indústria
Més de quaranta delegats i delegades de la Federació d’Indústria de CCOO de les Terres de
Lleida van debatre, a l’assemblea del 14 de novembre, la plataforma del conveni que s’ha
de negociar properament.
En l’assemblea, a més de parlar sobre la situació de la negociació del conveni del metall de
Lleida, es parlà també de la reforma del sistema de pensions i de la reforma de la negociació
col·lectiva.
La ponència sobre la reforma del sistema de pensions anà a càrrec de Cristina Faciaben,
secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya; i la ponència sobre la negociació
col·lectiva, a càrrec de Sixte Garganté, director del CERES. A l’assemblea, hi va assistir també
Javier Pacheco, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, que
en féu la cloenda; i Joan Alcántara, responsable d’Acció Sindical de la Federació Indústria
de CCOO de Catalunya.
Carles Asensio, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de les
Terres de Lleida
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N Notícies
FITEQA guanya les eleccions a Voith Paper de Guissona
i a Plàstics Retràctils de Torà
El passat 10 de novembre, van tenir lloc les eleccions sindicals a l’empresa Voith
Paper de Guissona, la Federació d’Indústries Tèxtils, Químiques i Afins (FITEQA)
de CCOO de les Terres de Lleida va obtenir-hi els nou delegats i delegades que
formen el comitè.
L’empresa Voith Paper, multinacional alemanya, instal·lada a Guissona des dels
anys 70, 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, 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.

El dia 15 d’aquest mateix mes de novembre van tenir lloc també les eleccions
a l’empresa Plàstics Retràctils de Torà. En aquesta empresa de 35 treballadors,
FITEQA hi ha obtingut els 3 delegats i delegades que formen el comitè.
FITEQA de CCOO de les Terres de Lleida vol agrair a les delegades i delegats que
han estat escollits el seu esforç i la seva dedicació i a tots els afiliats i afiliades el seu
suport a les nostres candidatures, i recorda que 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.
Josep Cabrera, responsable de FITEQA de CCOO de les Terres de Lleida

Jornada de benvinguda a COMFIA
El passat 21 de novembre hi va haver una jornada de benvinguda adreçada als
nous delegats i delegades i membres de comitès d’empresa de COMFIA de CCOO
de les Terres de Lleida, també s’aprofità la trobada per fer una assemblea.

A l’assemblea, van intervenir-hi Lluís Jiménez, secretari general de COMFIACatalunya; Ramon González, secretari d’Acció Sindical de COMFIA-Catalunya; i
en Pep Moliné, secretari general de COMFIA-Lleida

La jornada va anar a càrrec d’Alicia Salcedo, secretària d’Organització de COMFIACatalunya i es va dividir en tres blocs, marcat cadascun per un objectiu:
- Que les persones recentment incorporades coneguin millor el sindicat i el seu lloc
dins de l’organització.
- Que l’organització pugui facilitar-los la labor com a delegats i delegades,
aportant-los coneixements i recursos.
- Que les persones recentment incorporades puguin adquirir més seguretat i
eficàcia en la seva activitat sindical.

Pep Moliné, secretari general de COMFIA de CCOO de les Terres de Lleida

Al finalitzar la jornada es va dur a terme una assemblea de delegats i delegades
i membres de comitès d’empresa que analitzà la situació actual, la incidència de
les reformes laborals: negociació col·lectiva, reformes en el mercat de treball…, i
finalment es parlà dels convenis col·lectius.

Calendari laboral 2012
Durant l’any 2012 les festes laborals a Catalunya seran les següents:
- 6 de gener, dia de Reis
- 6 d’abril, Divendres Sant
- 9 d’abril, dilluns de Pasqua Florida
- 1 de maig, festa del Treball
- 15 d’agost, dia de l’Assumpció
- 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
- 12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
- 1 de novembre, dia de Tots Sants
- 6 de desembre, Dia de la Constitució
- 8 de desembre, dia de la Immaculada
- 25 de desembre, dia de Nadal
- 26 de desembre, dia de Sant Esteve
Al territori de la Vall d’Aran, com que el 17 de juny, festa d’Aran, coincideix
en diumenge, no s’escau aplicar el Decret sobre el calendari de festes fixes i
suplents al territori d’Era Val d’Aran.
A més de les festes esmentades es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
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Actes A
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones
CCOO de Lleida va commemorar un nou 25 de novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, amb una jornada de treball de
delegades i delegats i responsables sindicals.
Durant la jornada, la secretària de Polítiques d’Igualtat de CCOO de Lleida, Imma
Romeo, ens parlà de la violència masclista al món laboral i de les propostes d’acció
sindical. Segons Romeo, des del sindicat és fonamental que es treballi la violència
masclista a les empreses i els delegats i delegades han de donar suport a les
dones que la pateixin, aquesta ajuda entra dins de les funcions dels delegats,
sobretot, dels de prevenció. El sindicat dóna instruments i eines a aquests delegats
i delegades perquè puguin actuar.
Les eines legals que permeten, al sindicat, actuar en aquests casos són la Llei
orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes; la Llei de prevenció de
riscos laborals, si la violència és tractada com un risc psicosocial; i l’Estatut dels
treballadors i l’Estatut bàsic del treballadors públics.

La secretària de Polítiques d’Igualtat ens va fer un resum de quins són els mitjans
que com a sindicalistes tenim per prevenir la violència masclista en l’àmbit laboral:
la formació i la sensibilització, la negociació col·lectiva, les mesures o plans
d’igualtat i els protocols d’intervenció. Cal recordar que els plans d’igualtat s’han
de negociar obligatòriament a les empreses que tinguin més de 250 treballadors
i treballadores, les empreses més petites poden negociar les mesures que fan
referència a la prevenció d’aquest tipus de violència.
Un cop acabada la xerrada, vam penjar a l’edifici del sindicat la pancarta commemorativa
d’aquest dia amb el lema “Ni a la feina ni a casa!”
Abans, a les 10 del matí, una representació de membres del sindicat van acudir a
l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, organitzat per l’Ajuntament de Lleida, a la plaça dels
Fanalets de Sant Jaume.

Manifest
CCOO de Catalunya, davant un nou 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones, declara que la violència contra les
dones, vinculada al desequilibri en les relacions de poder entre els sexes en els
àmbits laboral, social, econòmic, religiós i polític, continua malgrat els esforços
de les legislacions a favor de la igualtat. La violència que pateixen les dones es
manifesta en diferents modalitats, que van de l’agressió
física —amb resultat de mort moltes vegades— a la
violència sexual, psicològica, econòmica o institucional.
Això és fruit de la perpetuació d’un sistema social,
polític i econòmic dominant contra les dones: el sistema
patriarcal, un sistema que s’ha anat consolidant des
de fa mil·lennis, amb una intensitat variable en funció
de les diferents cultures i èpoques. Aquest sistema de
valors, de reglaments, de normes i de polítiques es basa
en la pretensió que existeix una inferioritat natural de
les dones com a éssers humans i en la jerarquització
dels rols que s’atribueixen, en la nostra societat, als
homes i a les dones. Aquest sistema consagra el poder
masculí, engendra violència i exclusions, i imprimeix a la
mundialització actual un biaix netament discriminatori.
Aquestes condicions són un atemptat contra el dret
a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat
i a la integritat física i psíquica de les dones, i tot això
comporta, per tant, un obstacle per al desenvolupament
d’una societat democràtica.

Per això:
CCOO de Catalunya s’ha marcat l’objectiu d’afavorir
la formació i el coneixement del conjunt dels delegats i
delegades sindicals sobre la llei, per poder intervenir des de l’acció sindical en la
defensa i la protecció de la víctima a les empreses. CCOO de Catalunya reclama
als organismes de relacions laborals i a les empreses actuacions justes i la resolució
immediata de les situacions de violència en el treball.
CCOO de Catalunya reforçarà el seu compromís d’implicació en la defensa de
les dones víctimes de la violència des dels àmbits que li són propis i avançarà
en la intervenció sindical, introduint protocols en la negociació col·lectiva contra
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, i promovent també el treball

d’acompanyament i d’aplicació dels drets laborals i de Seguretat Social de les
dones que pateixen violència en la parella.
CCOO de Catalunya promourà que, des de l’acció sindical i la negociació
col·lectiva, com així ho recull l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), es
tinguin en compte les mesures recollides en la Llei
orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes,
en la Llei orgànica de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere i en la Llei del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, desenvolupant,
concretant, garantint i millorant, si escau, l’aplicació
dels drets relatius a les condicions laborals que preveuen
aquestes lleis. En aquest sentit cal una coordinació entre
la patronal i els sindicats per millorar la informació sobre
els drets destinada a les víctimes de violència de gènere
i la formació i el treball basats en la igualtat entre dones
i homes.
CCOO de Catalunya insta, en l’àmbit de la Unió
Europea, que s’aprovi una llei de protecció en la qual
l’ordre d’allunyament sigui vigent en un altre país
(euroordre) i que els governs central i autonòmic s’hi
impliquin més i tirin enrere les retallades de recursos,
dotacions pressupostàries i recursos estructurals, humans
i materials per millorar la coordinació, la col·laboració i
l’actuació dels organismes i les institucions responsables.
Cal també continuar amb la formació dels professionals
implicats en l’atenció.
CCOO de Catalunya insta a millorar el tracte a les
dones immigrades sotmeses a tot tipus de violències de
gènere (maltractaments familiars, acomiadaments per
embaràs...) perquè s’apliqui la normativa espanyola i els
tractats internacionals que obliguen a protegir i emparar
les dones, sense dificultar-ne la legalització administrativa i
tramitant els permisos de legalització i de treball corresponents.
CCOO de Catalunya fa una crida a la justícia internacional perquè persegueixi
com a delicte el feminicidi i aturi el tràfic de dones amb la finalitat de l’explotació
sexual.
CCOO de Catalunya insta al reconeixement del paper de les dones —sobretot de
les organitzacions feministes— en la cohesió social, en la prevenció de conflictes i
en les negociacions per a la resolució dels conflictes amb justícia social i reparació.
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I Informació
Premis Llanterna Digital, 2012
La convocatòria dels Premis Llanterna Digital 2012 és una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, que està integrada per representants
del Servei Lingüístic de CCOO de Lleida; de la Direcció General de Política Lingüística; del Consorci per a la Normalització Lingüística; dels serveis territorials
d’Ensenyament, de Salut i de Justícia de la Generalitat de Catalunya; del Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida; i de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida.
Els Premis Llanterna Digital volen contribuir al foment de l’ús del català i de l’occità a través de curtmetratges que promoguin una reﬂexió sobre el fet
lingüístic.

BASES
1. PRESENTACIÓ
S’estableixen tres categories:
1. Centres d’educació primària i secundària. El centre és qui opta al premi, a
partir de la participació de l’alumne, alumna o grup d’alumnes que elabora el
curtmetratge, representats per un professor o professora.
2. Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria
individual o de grup, amb un màxim de quatre persones.
3. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un
màxim de quatre persones.
Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària i en la categoria
Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. Per a
la categoria Membres de la comunitat universitària, caldrà acreditar la vinculació
a un centre universitari dins del termini de presentació de l’obra, de totes les
persones que figuren com a responsables del curtmetratge.
2. REQUISITS
2.1 Les obres han de ser originals i han d’incloure una reflexió sobre el rol de la
llengua en la societat.
2.2 La llengua ha de ser el català o l’occità, en qualsevol de les seves variants, o bé
s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.
2.3 Durada de les obres:
a) Obres d’una durada no superior a 3 minuts.
b) Obres d’una durada no superior a 60 segons. Només en categoria oberta.
Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de
l’obra i uns crèdits amb l’autoria. La durada de la presentació i dels crèdits no
computa en la durada total.
2.4 Les obres s’han de presentar en format digital.
2.5 Les persones responsables de les obres garanteixen que poden disposar dels
diferents elements que hi apareixen (imatges, música...).
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Fins al 31 de març de 2012.
4. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS
4.1 Les obres s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Direcció General
de Política Lingüística a Lleida (Rambla d’Aragó, 8. 25002 Lleida), juntament
amb el formulari que hi ha a www.llanternadigital.cat, emplenat i amb la
signatura original dels autors. També es podrà, mitjançant el correu electrònic a
llanternadigital@llanternadigital.cat, indicar una adreça d’Internet des d’on
es pugui descarregar l’obra. En aquest cas, no es considerarà presentada l’obra
mentre no es rebi la confirmació per part de l’organització del fet que la descàrrega
ha estat feta amb èxit.
4.2 L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne
l’adequació a les bases. L’admissió es notificarà per correu electrònic.
4.3 Les obres admeses es podran veure a través de: www.llanternadigital.cat.
5. PREMIS
5.1 S’estableix un premi per categoria, en la modalitat de fins a 3 minuts, i un
premi per a la modalitat de fins a 60 segons:
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- Fins a 3 minuts:
Centres d’educació primària i secundària: videocàmera digital, o lot de productes
audiovisuals de valor equivalent, per al centre, i obsequi per a cada membre de
l’equip autor de l’obra.
Comunitat universitària: 700 euros.
Oberta: 700 euros.
- Fins a 60 segons:
Oberta: 700 euros.
Els responsables de les obres premiades rebran una acreditació documental
d’aquest fet. En el cas de centres d’educació primària i secundària, la rebran tots
els centres participants.
S’aplicarà, a l’import dels premis, la deducció dels impostos corresponents.
5.2 S’estableix un premi extraordinari, atorgat per votació popular a través del
web, a la millor obra, sigui quina sigui la categoria en què concursa. Aquest premi
consisteix en el guardó Llanterna Digital. Les votacions es podran fer des del 7 fins
al 27 de maig de 2012.
5.3 Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels
premis, que tindrà lloc, la primera setmana de juny, a Lleida, al Castell del Rei (Turó
de la Seu Vella). El dia i l’hora d’aquest acte es comunicaran, oportunament, a les
persones participants i pels mitjans de comunicació habituals.
5.4 Les obres guanyadores tindran difusió a través de les sales de cinema de les
diferents entitats col·laboradores, així com en els certàmens cinematogràfics amb
els quals l’organització pugui establir acords de col·laboració, o en qualsevol altre
espai que serveixi per donar a conèixer els treballs premiats.
6. JURAT
6.1 El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats
que participen en l’organització o que hi col·laboren i n’exercirà la presidència
d’honor el Sr. Àlex Gorina, crític de cinema.
6.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres al foment de l’ús del català o de
l’occità, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.
6.3 En cas que el jurat consideri que les creacions presentades a una determinada
categoria o modalitat no reuneixen un mínim de qualitat, podrà declarar el premi
desert.
7. PROPIETAT DE LES OBRES
7.1. Les obres admeses a concurs seran propietat de les persones que figuren com
a realitzadores.
7.2. Sense perjudici del punt 7.1, les persones propietàries del les obres en cedeixen
els drets en favor de l’organització dels Premis Llanterna Digital i l’autoritzen
expressament perquè les puguin difondre, per qualsevol mitjà que consideri
oportú, en el marc de les seves actuacions de promoció i difusió dels premis.
8. OBSERVACIONS
L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin
a les bases.
L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les
bases de la manera que consideri més adequada.
La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2012 implica l’acceptació
plena de les bases.
Qualsevol consulta sobre aquestes bases es podrà plantejar a l’organització a
través del correu electrònic llanternadigital@llanternadigital.cat.

Formació F
Catalunya über alles!
El passat, 29 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, al cinema Funàtic de Lleida, es
va poder veure la pel·lícula Catalunya über alles! dirigida per Ramon Térmens i
Bassa. Després de la pel·lícula hi va haver un debat al qual assistí el mateix director.
L’afiliació de CCOO de Lleida i els seus acompanyants hi tenien l’entrada gratuïta.
En aquesta pel·lícula Ramon Térmens ens presenta un retrat de la Catalunya
interior interpretat per Joel Joan, Jordi Dauder, Gonzalo Cunill, Babou Cham, Vicky
Peña, Belén Fabra, Àngels Bassas i Boris Ruiz. Un expresidiari, un immigrant en
atur i un empresari d’èxit són els protagonistes d’aquest retrat, tres històries que
reflecteixen una societat en conflicte obligada a reinventar-se o saltar pels aires.
De Catalunya über alles!, n’han que és “cinema per veure, pensar i comentar (i a
sobre entretinguda)”.

Jornada de formació sobre la
millora mediambiental de les
empreses
La Secretaria de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient de CCOO de les Terres
de Lleida organitzà una jornada de formació sobre l’acció sindical en la millora
mediambiental de les empreses. La jornada va tenir lloc el 8 de novembre, al local
sindical de Tàrrega.
El Sindicat vol oferir eines i recursos als delegats i delegades i aquesta vegada
comptàrem amb els experts de la Secretaria Confederal de Medi Ambient i del
Departament de Sostenibilitat de CCOO de Catalunya. La jornada s’adreçà
als delegats i delegades de prevenció, perquè puguin defensar la millora de la
protecció ambiental de l’activitat industrial, logística i de serveis, cosa que significa
defensar condicions de treball més saludables per als treballadors i treballadores.
A la feina, el medi ambient també és un dret! Per l’ús eficient de l’energia
i els recursos naturals, per a la prevenció i minimització dels residus, per unes
condicions de treball saludables i no contaminants als nostres centres de treball...
la participació social ha de ser-hi molt present.

Cursos de la Federació
de Sanitat
La Federació de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida ofereix:
• Dos cursos per al personal de l’Hospital de Santa Maria i la resta de centres de
Lleida.
- Curs de nutrició i dietètica, es poden presentar les sol·licituds fins al 29 de
desembre del 2011.
- Curs sobre el drenatge limfàtic, es poden presentar les sol·licituds fins al 17
de gener del 2012.
• Quatre cursos per al personal del sector de la sanitat privada i de la XHUP (Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública), excepte aquells treballadors i treballadores que
tot i pertànyer a la XHUP la lletra del NIF de l’empresa comenci per p, q i s.
- Curs d’atenció a pacients amb accidents vasculars cerebrals, es poden presentar les sol·licituds fins al 6 de febrer del 2012.
- Curs d’atenció al pacient geriàtric, es poden presentar les sol·licituds fins al
20 de febrer del 2012.
- Curs de cures bàsiques al pacient inestable, es poden presentar les sol·licituds
fins al 26 de març del 2012.
- Curs d’infeccions nosocomials, es poden presentar les sol·licituds fins al 16
d’abril del 2012.
Tots aquests cursos són subvencionats per el Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya.
Les sol·licituds s’han de presentar al centre de formació FORMEMP, al carrer Acadèmia, 1, altell. Tel. 973 274 766.
Si en voleu més informació, consulteu el web www.ccoo.cat/lleida

Formació per a 150
treballadores i treballadors
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de Lleida en l’àmbit del IV Acord de
Formació Contínua per a les Administracions Públiques i dins del pla AFEDAP 2011
ha promogut diversos cursos de formació.
Aquests cursos són d’intel·ligència emocional, sobre la normativa interna
penitenciària, el tractament documental a les administracions públiques i sobre
l’actualització processal penal. A més a més, s’ha fet un curs de CAP per capacitar
professionalment els conductors professionals. Amb tots aquests cursos la FSC de
Lleida ha aconseguit que 150 treballadors i treballadores participin en la formació
contínua per millorar la seva qualificació professional. Ja hem començat a treballar
per planificar la formació contínua de l’any 2012.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les
Terres de Lleida
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O Opinió
La ploma
convidada
Miguel Ángel Mayo
Coordinador de GESTHA Catalunya
(Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda)

Cal controlar el frau fiscal
Si busquem un sistema fiscal òptim, hem de tenir clar el seu punt de partida, ens
hem de preguntar quina és la figura principal del sistema fiscal. La resposta és que
no són ni les normes ni la recaptació ni els impostos. La figura principal del sistema
fiscal, al meu entendre, és la societat en general i el contribuent en particular, un
contribuent que no ha d’estar estar viciat per les injustícies del sistema fiscal actual.
Les injustícies de l’actual sistema fiscal són quatre, en primer lloc l’existència a
Espanya d’un nivell de frau xifrat per diversos estudis en més d’un 23% del PIB,
anualment es deixa de recaptar una xifra propera als 90.000 milions d’euros, 10
punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Així, una rebaixa del frau en
aquests 10 punts suposaria una recaptació addicional de 38.000 milions d’euros,
penseu com quedaria el dèficit públic amb aquesta recaptació addicional!
Segonament, més del 70% d’aquest frau és produït per les grans corporacions i
les grans fortunes, que són, a distància, els agents amb més possibilitats d’utilitzar
tècniques d’enginyeria fiscal. En tercer lloc, la circulació de bitllets de 500 euros al
nostre país, que supera els 50.000 milions d’euros, no és justa, sobretot, perquè
dubtem tant de la seva efectiva circulació com que n’existeixi un repartiment
homogeni.
Finalment, l’última injustícia és que l’any 2010 un 66% de la nostra recaptació
impositiva vingués de dos impostos: el primer, un impost totalment regressiu com
és l’impost sobre el valor afegit i, el segon, un impost en el nostre país cada vegada
menys progressiu que és l’IRPF, que prové majoritàriament de les rendes del treball
i no de les del capital.
És per totes aquestes raons, que l’objectiu màxim d’un sistema fiscal just seria
donar-li legitimitat, al sistema fiscal, ja que sense aquesta legitimitat la consciència
tributària és inexistent. Aquesta legitimitat ha d’estar basada en tres punts
fonamentals:
1. En la racionalització de la despesa, no en les retallades de la despesa, sinó que
la societat conegui l’eficàcia i eficiència de la despesa pública que finança amb els
seus impostos. La ciutadania ha d’estar completament segura que els diners dels
seus impostos no es malgasten ni s’evaporen, sinó que es gestionen de forma
eficaç.
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2. En el control del frau fiscal. Una campanya agressiva contra el frau fiscal
possibilitaria reunir els recursos suficients per mantenir la qualitat dels serveis i les
prestacions sense modificar la pressió fiscal que hi ha actualment. Que es negui el
frau fiscal és alarmant, és negar l’estat del benestar i la solidaritat tributària amb
els més desfavorits i estar en connivència amb l’evasió d’impostos. Dit d’una altra
manera, el que fins fa poc constituïa un problema essencial de justícia tributària
en el repartiment de les càrregues públiques avui s’ha convertit en un pressupost
necessari per assegurar la supervivència econòmica del nostre model social. La
ciutadania, especialment els contribuents de rendes del treball han de canviar la
seva opinió que “són els únics que no poden evadir impostos” per la que “no es
pot evadir i es castiga severament qui evadeix”.
3. I, possiblement, el punt més ambiciós: una reforma integral del sistema fiscal
actual. En aquests moments de crisi econòmica, amb un dèficit que, segurament,
superarà a final d’any el 6% del PIB i que amenaça de mantenir-se en nivells elevats
en els pròxims anys, es presenta una oportunitat excepcional i alhora necessària
per afrontar, en positiu, canvis en la nostra administració tributària. La nostra classe
política haurà d’afrontar el repte de prendre decisions transcendents en aquests
moments de dificultat i apostar valentament per un model fiscal que garanteixi
un desenvolupament social i econòmic sostenible. Ha d’existir una reforma del
sistema fiscal en el seu conjunt, tant impositivament com organitzativament, no es
pot posar cap més pedaç a un sistema fiscal que en moments de crisi ha resultat
tan fràgil i ineficient.
A grans trets les receptes d’aquesta reforma integral del sistema tributari són
una fiscalitat progressiva que gravi en la seva justa mesura les rendes del capital
i que no posi tot el seu pes, com fins ara, en les rendes del treball; una fiscalitat
que aposti per la imposició directa enfront de la indirecta; adoptar mesures de
prevenció, control i sanció del frau fiscal i reorganitzar eficientment els recursos de
l’actual administració tributària.
En resum, un sistema fiscal progressiu que reparteixi les càrregues i els sacrificis de
la crisi i eviti que recaigui exclusivament i injusta, com fins a ara, en la classe mitjana
treballadora, sense cap mena de solidaritat cap a les classes més desfavorides.

Breus B
Accidents laborals a Lleida

Continguts de l’AIC

1. Adaptar les orientacions per a la negociació col·lectiva als canvis legals que
s’han produït i de forma especial:
- Garantir la capacitat d’intervenció sindical en els ERO i en la modificació
substancial dels contractes.
- Reforçar la flexibilitat interna com a alternativa als acomiadaments.
- Garantir l’actualització dels salaris incorporant a la inflació altres referències
com la productivitat i la reinversió de beneficis empresarials.
2. Aprofundir en el Marc Català de Relacions Sociolaborals:
- Orientar la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya perquè articuli
els diferents convenis col·lectius d’àmbit inferior i faci disminuir els buits de
cobertura.
- Reforçar el Tribunal Laboral de Catalunya com a instrument bipartit per a
la resolució extrajudicial de conflictes i la seva capacitat per intervenir en el
desbloqueig de la negociació col·lectiva i en els ERO.
3. Introduir nous continguts a la negociació col·lectiva, en especial la formació i
l’experiència laboral, i el seu reconeixement en relació a les carreres professionals.
4. Emplaçar la Generalitat de Catalunya a obrir un espai de concertació social
per abordar les polítiques per fer front a la crisi i en especial mesures per crear
ocupació i reactivar l’economia.
Com podeu veure aquest acord vol introduir novetats positives per als nostres
drets laborals i condicions de treball.

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

ACCIDENTS DE TREBALL

La renovació de l’Acord Interprofessional de Catalunya comportarà:

Accidents de treball amb baixa de gener a octubre del 2011

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS
AL CENTRE DE TREBALL

El passat 3 de novembre va tenir lloc la signatura per impulsar la renovació de
l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) a càrrec de CCOO, UGT i Foment
del Treball. CCOO de Catalunya inicià llavors un procés d’informació i consultes a
l’afiliació sobre els continguts d’aquest acord, mitjançant assemblees territorials
descentralitzades de delegats i delegades sindicals. Finalment, el 28 de
novembre se signà l’acord que van rubricar el president de Foment del Treball,
Joaquim Gay; i els secretaris generals de CCOO i UGT, Joan Carles Gallego i
Josep Maria Álvarez; l’acte fou presidit pel president de la Generalitat.

AL CENTRE DE
TREBALL
LLEUS
GREUS
MORTALS
IN ITINERE
LLEUS
GREUS
MORTALS
TOTAL

Total registrats
gener - setembre 2011

Variació any anterior %

4.517
52
7

-8
-2
+17

382
11
3
4.972

-8
-8
+300
-8

HOMES
DONES
PER SECTOR ECONÒMIC

3.509
1.008

51
1

7
0

Variació any
anterior %
-8
-10

AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS

325
1.107
839
2.246

7
15
11
19

1
1
1
4

-5
-18
-7
- 6’4 -4

PER SEXE LLEUS GREUS MORTALS

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

Si t’hi subscrius tindràs un

www.multiopticaslux.com
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Junts ens fem sentir
Afilia’t a CCOO,
la primera força sindical

