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Assemblea a CCOO de Lleida per explicar l’acord
per a l’ocupació

Més d’un centenar de delegats
i delegades de CCOO de les
Terres de Lleida han acudit a
l’assemblea que la direcció del
sindicat havia convocat per explicar-los el II Acord per a l’ocupació
i la negociació col·lectiva signat el
passat mes de gener.
Les explicacions han anat a càrrec
de Xesús González, president de
la Comissió Gestora de CCOO de
Lleida i secretari d’Organització
i Recursos de CCOO de Catalunya, que ha començat fent una
anàlisi de la situació econòmica
a Catalunya, Espanya i Europa
i de les polítiques de retallades
que s’estan duent a terme que
només serveixen per rebaixar
sous i retallar serveis i drets. Hi
ha una caiguda de l’ocupació, no

s’albira cap mena recuperació i hi
ha poques perspectives per a les
persones aturades.
Per intentar solucionar aquesta
crisi els sindicats demanem canvis polítics i no reformes laborals.
La patronal vol una reforma laboral que l’afavoreixi, no un acord
que la comprometi, malgrat tot
s’ha aconseguit aquest acord que
és un acord de temps de crisi que
el que pretén és conservar el que
tenim, no pas millorar-ho.
CCOO ha signat l’acord perquè
no surt del marc dels convenis col·lectius i la negociació
col·lectiva queda ben articulada.
La patronal volia que els convenis
quedessin circumscrits a l’àmbit
de l’empresa per d’aquesta manera poder desmuntar totes les
conquestes que havien anat fent
els treballadors (treball, salut laboral…), en canvi els sindicats
volíem que els convenis fossin
sectorials, ja sigui de província o
d’àmbit català, però que regulessin tot el sector, i això que és tan
important s’ha aconseguit.
Un altre punt important de l’acord
és la flexibilitat dins de l’empresa

i regulada d’acord amb els representants dels treballadors i
treballadores, flexibilitat que ha
de tenir la funció d’evitar que la
solució als problemes passi per
l’acomiadament. El tercer punt
fonamental d’aquest acord és la
contenció salarial per als anys
2012, 2013 i 2014, en aquest últim es preveu una matisació en
funció del creixement.
Resumint, la intenció general i
més important de l’acord és el
manteniment de l’ocupació a través d’aquests tres paràmetres
que hem esmentat: la negociació
col·lectiva, la flexibilitat i la contenció salarial.
González ha fet un reconeixement als delegats i delegades
tot agraint-los el seu paper molts
cops realment difícil a les empreses i, sobretot, a les petites
empreses, no solament davant de
l’empresariat, sinó també davant
dels seus companys i companyes.
L’assemblea ha acabat amb un
torn obert de preguntes i aportacions en el qual s’han pogut aclarir dubtes i acabar d’explicar punts
més concrets.

MÉS INFORMACIÓ: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/2_acuerdo_empleo_negociacion_colectiva.pdf

Actes organitzats per CCOO de les Terres de Lleida el 8 de març,
Dia Internacional de la Dona Treballadora
Dia 8, a les 9.30 h
Jornada sindical per a delegades, delegats i quadres sindicals:
“Treballadores, crisi i retallades
socials”, a càrrec de Cristina Faciaben, secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya.
Organització: Àrea de Polítiques
d’Igualtat.
Lloc: Sala d’Actes de la Unió Intercomarcal.

Dia 8, a les 13 h
Concentració reivindicativa davant de la Delegació del Govern
de la Generalitat, hi anirem des
del sindicat, el lema serà: “Pels
nostres drets”.
Dia 8, a les 13.30 h
Acte reivindicatiu a l’Hospital Arnau de Vilanova.
Organització: Secció Sindical de

CCOO de
l’Hospital
Universitariri
Arnau dee
Vilanova.
Lloc: Vestíbul de
medicina
nuclear
(al soterrani de l’hospital).

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Ni resignació ni
silenci!

La reforma laboral imposada pel Govern
és un decret de Nova Planta de les relacions laborals que converteix la negociació
col·lectiva en una mera expressió retòrica, ja que consagra la unilateralitat, a favor de
l’empresariat, en tots els aspectes contractuals:
salari, jornada, horari, mobilitat, àmbit de relació... fent realitat la negociació individual. Una
vella aspiració dels sectors més reaccionaris que
entenen incompatible treball i drets.
Disposar lliurement
dels treballadors i
les treballadores va
acompanyat d’una
important reducció
dels costos indemnitzatoris i de la creació de nous tipus de
contractes amb acomiadament gratuït. El
decret reforça la indiscutibilitat de les decisions
empresarials fent fora del procés les autoritats
laboral i judicial. Un escenari propi de l’era preindustrial.
El Govern, en la seva exposició de motius, diu
que pren aquestes mesures amb la finalitat de
crear ocupació i acabar amb la precarietat i, per
aconseguir els objectius, ho fa facilitant la destrucció d’ocupació i augmentant la contractació
precària, però amb la boca petita reconeix que
la reforma no crearà ocupació. També la patronal ho ha reconegut. I, doncs, que persegueix el
decret?
La resposta, la trobem a través del colossal
aparell de propaganda de la dreta: criminalitzar
els treballadors com a responsables de la crisi,
acabar amb el model social i destruir les organitzacions sindicals com a eina de defensa de la
classe treballadora.
Ens exigeixen resignació adduint que no hi ha
cap altre camí, al temps que van carregant sobre les nostres espatlles els costos de la trencadissa de les malifetes del neoliberalisme. Ens
exigeixen silenci per no molestar els mercats,
mentre desen al calaix de l’oblit les promeses
de reforma del mercat financer. Si no volem
convertir-nos en súbdits del reialme financer: ni
resignació ni silenci!

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
SUPEREM EL PENDENT
A la nostra residència un equip de
professionals cuidem persones grans
amb la millor dedicació possible. Sabem que
les condicions de l’entorn on viuen ha de ser el
més còmode, saludable, acollidor i feliç possible.
I amb aquest objectiu treballem els col·lectius
d’infermeria, medicina, auxiliar de geriatria, administració, restauració, suport social, neteja i
manteniment. I també les condicions de seguretat
i salut de les persones treballadores signifiquen
benestar per a les persones ateses.
El nostre centre de treball és de construcció recent i compta amb espais i equipaments moderns,
especialment pensats per a l’accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda. El disseny del
centre, però, de vegades no ha tingut en compte
totes les feines.
Les treballadores de la neteja van comunicar a
les delegades de prevenció que tenien problemes
amb el circuit per portar les bosses de brossa als
contenidors de recollida municipal, situats al carrer. El recorregut decidit per la direcció obligava
les treballadores a treure les bosses per una rampa llarga i de fort pendent fins que no es construís
un elevador específic. La tasca es feia entre dues
treballadores, però això no sempre era possible
en tots els torns. Es tractava de la rampa d’accés
al pàrquing, a l’exterior de l’edifici, i només es permetia utilitzar l’ascensor en cas de pluja. Tot i que
es repartissin les bosses en dos carros i es fessin
dos viatges, el pes d’aquests carros i la força per
superar el grau del pendent era un risc ergonòmic
físic i una càrrega de penositat afegida al final de
la jornada. Amb les treballadores, les delegades
vam analitzar les condicions, els equips de treball
i els riscos de sobreesforços d’aquesta feina i vam
demanar l’actuació de la direcció de l’empresa i
del servei de prevenció per trobar una alternativa
al pas de la rampa.
L’avaluació de riscos va constatar l’exposició de
riscos ergonòmics i la direcció es va avenir a la
proposta sindical i de les treballadores que consistia a utilitzar un dels dos ascensors d’accés al
centre per evitar la rampa i arribar al carrer. Igualment la direcció es va comprometre a fer obres
per construir un elevador exclusiu de servei. El
nou circuit garanteix la màxima higiene i no representa cap molèstia per a altres persones que
puguin utilitzar l’ascensor, perquè s’ha tapat la
part superior del carro i després de l’ús es neteja
completament l’ascensor i el carro buit.
Aquesta experiència ens demostra que si en la
nostra acció sindical de salut laboral topem amb
una forta pujada sempre sabrem trobar una altra
manera d’avançar. Això sí, al costat de les treballadores i amb capacitat de proposta i negociació
contínua amb la direcció i el servei de prevenció.
Pilar Alfonso i Carmen Castro
Delegades de prevenció

Prop de 3.000 persones surten al carrer, a
Lleida, en contra de la reforma laboral
El passat 19 de febrer, es van
manifestar, a Lleida, en contra de
la reforma laboral prop del 3.000
persones convocades per CCOO
de les Terres de Lleida i la UGT.
La manifestació, que s’inicià a la
plaça de Ricard Viñes, va transcórrer tranquil·lament pels carrers
de Lleida fins al davant de la
Subdelegació del Govern central,
a prop d’allí, a la rambla Ferran,
Jaume Beà, portaveu de CCOO,
i Rosa Palau, secretària general
de la UGT, van fer els seus parlaments. En destaca la idea que la
manifestació que s’estava fent no
era un final de res, sinó un inici,
ja que els treballadors i treballadores no podem tolerar que ens
retallin els nostres drets, drets
que han costat anys i esforços
d’aconseguir.
Jaume Beà va destacar que
amb l’excusa de la crisi es retallaven serveis que són fonamen-

tals, com l’educació i la sanitat, i
que aquesta reforma, totalment
decantada cap a la banda de
l’empresariat, l’únic que fa és
abaratir i facilitar l’acomiadament.
Tots dos sindicats van coincidir a
dir que la reforma del PP permetria acomiadar amb unes indemnitzacions paupèrrimes i deixar la
porta oberta a la flexibilitat que
permetria modificar unilateralment, a l’empresariat, la jornada
laboral, els horaris, els sous... A
més aquesta reforma precaritza
els llocs de treball, creant una
modalitat de contracte indefinit
que té previst l’acomiadament
lliure durant el primer any de contracte i vol reduir la capacitat de
negociació amb la representació
legal dels treballadors intentant,
d’aquesta manera, desactivar la
negociació col·lectiva.
CCOO considerem que aquesta
reforma laboral és injusta amb

els treballadors i treballadores,
és ineficaç i contraproduent per
a l’economia i inútil per crear
nous llocs de treball, tot i així
estem disposats a parlar-ne,
perquè els sindicats estem convençuts que és amb el diàleg
que s’aconsegueixen fites positives, com el recent II Acord
per a l’ocupació i la negociació
col·lectiva, de totes maneres també deixem clar que si no hi ha cap
gest per part del Govern, no pensem callar i conformar-nos.

L’Ajuntament de Lleida, CCOO i UGT signen el
nou Pacte Social per a la Ciutadania

El passat mes de desembre, se
signà el nou Pacte Social per a
la Ciutadania de Lleida, pacte negociat a tres bandes, l’Ajuntament
de Lleida, CCOO de les Terres
de Lleida i la UGT. La raó de ser
d’aquest nou pacte, que tindrà validesa entre els anys 2011 i 2015,
és l’obtenció del salari diferit i una
ciutat socialment més justa.
D’aquesta nova edició, en des-

taca el foment de la formació i
l’ocupació per als joves aturats
de la ciutat a través de l’activació
de polítiques d’ocupació local i
plans d’ocupació. Un altre punt
important del pacte és la mobilitat, el pacte pretén aconseguir
un desenvolupament més sostenible i la disminució de l’ús del
vehicle privat, per aconseguir-ho
es vol recuperar la figura del gestor de mobilitat, es duran a terme
plans de mobilitat a la UdL i al
Parc Científic i es continuaran les
mesures dels plans de mobilitat a
l’àrea industrial.
Quant al medi ambient, un altre
dels temes de què tracta el pacte,

es volen garantir els estàndards
de qualitat ambiental i el valor
econòmic afegit a través de més
horts urbans i de la prevenció de
la contaminació lluminosa.
El pacte parla també del locals
sindicals, la Paeria manté el compromís d’activar la permuta de
l’edifici que actualment ocupen
els sindicats. Aquest compromís
es materialitzarà el primer trimestre del 2012 perquè durant
aquest mandat municipal es pugui fer efectiva la construcció del
nou edifici i es cerqui la millor
manera de treure rendibilitat a
l’edifici actual que serà propietat
de l’Ajuntament.
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Mobilitzacions en contra de les retallades a la funció
pública que posen en perill l’estat del benestar

Els delegats i delegades de la
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de les
Terres de Lleida estan mobilitzats
des que el Govern de la Generalitat i després el Govern central
van anunciar unes retallades que
afectaven tant la feina i el salari
dels treballadors i treballadores
del sector de la Generalitat com
els dels treballadors dels serveis
bàsics que conformen l’estat del
benestar.
Aquestes retallades, ja les hem
començat a veure quan han retallat personal al registre civil, les
presons, el consorci de la Vall de
Boí, el personal que atén discapacitats..., han reduït també la jorna-

da i els salaris del personal interí i
n’han acomiadat.
A tot això, s’hi ha de sumar la reducció del salari dels treballadors
de l’Administració i la posterior
congelació salarial, l’augment
de l’IRPF, l’IBI, el gas, l’aigua, el
transport col·ectiu; al territori, concretament, han retallat el tren de
la Pobla, suprimit les ajudes a lloguers, cultura...; a més han congelat el salari mínim interprofessional i les aportacions als plans
de pensions, ajornat l’augment
del permís de paternitat fins al
2013, congelat les ajudes per a
la dependència, suprimit les bonificacions del gasoil professional...
Per totes aquestes retallades,
augments i raons estem fent un
seguit de mobilitzacions. Totes les
nostres mobilitzacions han estat o
seran manifestacions, xiulades i
tancaments. De moment portem
dos manifestacions, la del 18 i el
28 de gener de 2012; diverses
xiulades, tres a Felip Puig, aju-

dats pels dels cossos de Mossos
d’Esquadra i Bombers, i una al
delegat del Govern; vam intentar
tancar-nos a la Delegació del Govern, però els mossos d’esquadra
ens ho van impedir i el tancament
es va quedar en una acció simbòlica; també hem repartit díptics
pel carrer i els centres de treball
amb els salaris del president Mas
i dels seus consellers.
La FSC de CCOO de Lleida estem en contra del frau i l’evasió
fiscal, volem uns sistemes sanitari
i educatiu públics i de qualitat, i
rebutgem el copagament sanitari
i qualsevol agressió a l’estat del
benestar. Denunciem, a més, que
s’estan posant en risc les condicions de treball dels empleats
públics i alertem del que representen les retallades dels serveis
bàsics i essencials per a tota la
població.

provincials del sector, entre elles
la FEMEL de Lleida, la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya
i la Federació MCA-UGT de Catalunya van acordar la constitució
d’una comissió autonòmica que es
reunirà per analitzar la política salarial per a l’any 2012 i la constitució d’un àmbit autonòmic de la negociació col·lectiva, amb l’objectiu
de culminar en un conveni general
del metall de Catalunya.

Els delegats i delegades de la Federació de Comerç Hostaleria i Turisme (FECOHT) de Lleida es
van reunir el passat 20 de gener per celebrar una
assemblea informativa
sobre la negociació
dels convenis de comerç i d’hostaleria per
a aquest any 2012
com a punt principal.
Pel que fa al conveni
del comerç, la patronal ofereix un augment salarial
del 0% tot i que segons notícies publicades, la font
de les quals és la mateixa patronal, aquestes dates
han tingut un augment de les vendes d’entre el 30
i el 50% respecte de l’any passat. CCOO demana
un augment entre l’1 i l’1,5% amb una clàusula de
revisió salarial per ajustar els salaris a l’IPC.
Quant al conveni d’hostaleria, la patronal vol que
Lleida es desmarqui de Catalunya i tingui un conveni provincial propi amb salaris com els actuals,
que són els més baixos de Catalunya. CCOO
volem que el conveni d’aplicació sigui el d’àmbit
català i que les taules salarials siguin iguals per
a tots els treballadors i treballadores, volem que
s’eliminin les diferències salarials, que en alguns
casos arriben a ser de 200 euros entre Barcelona
i Lleida. Comprenem que el sector no passa per
un bon moment, però en som conscients a l’hora
de demanar millores. La plataforma del conveni,
en aquests moments, encara està pendent de
refondre’s amb la de la UGT.
A més del tema dels convenis, a l’assemblea
es van debatre temes com l’efecte de la crisi a
l’afiliació al sindicat; les eleccions sindicals, que
presenten un balanç positiu a la nostra federació
amb un augment del nombre de delegats de 37,
entre els anys 2008 i 2011; les darreres actuacions de la Inspecció de Treball en els centres de
treball, que s’ha mostrat lenta a l’hora d’atendre
les denúncies i poc ferma a l’hora d’avisar o sancionar les empreses dels seus incompliments; els
plans de treball de les seccions sindicals; la formació i, finalment, les properes mobilitzacions contra
les retallades.

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

José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de CCOO de les
Terres de Lleida

Carme Besora, responsable de
Comunicació de la FSC de CCOO
de les Terres de Lleida

CCOO informa, en una assemblea, de la situació
de paràlisi del Conveni provincial del metall
El passat 19 de gener, la Federació d’Indústria de CCOO va reunir
una quarantena de delegats i delegades de diferents empreses del
sector del metall de la província
de Lleida per informar-los, entre
d’altres qüestions, de quina és la
situació de la negociació del Conveni provincial del metall de Lleida, que es va iniciar l’any passat.
El procés negociador del conveni
estava paralitzat com a conseqüència de les negociacions de
l’Acord sobre l’estructura de la
negociació col·lectiva en el sector del metall, d’àmbit estatal,
que van signar el passat 11 de

gener les federacions estatals
d’indústria de CCOO i UGT amb
la patronal (CONFEMETAL), que
estableix de quina manera queda
articulada la negociació col·lectiva
dins del sector en cada un dels
seus àmbits (estatal, autonòmic,
provincial i d’empresa).
En l’assemblea també es va informar els delegats i delegades de
Lleida de la situació del diàleg social i de les propostes de CCOO
sobre aquest tema.
Quant a la negociació del conveni, uns dies després, la patronal
Unió Metal·lúrgica de Catalunya
formada per les quatre patronals

La patronal exigeix un
conveni d’hostaleria a
Lleida amb salaris més
baixos que a la resta de
Catalunya
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2.000 persones es manifesten contra les
retallades a Lleida

El dissabte 28 de gener va tenir lloc
una mobilització ciutadana contra les
retallades. La manifestació a Lleida
per protestar contra les retallades
econòmiques, de serveis bàsics i de
drets socials, la va convocar la plataforma Prou Retallades, de la qual
CCOO de Catalunya forma part i hi
van acudir unes 2.000 persones.
La manifestació s’inicià a la plaça de

Ricard Viñes, al voltant de les 6 de la
tarda, i acabà davant de la Delegació
del Govern de la Generalitat, on es va
llegir el manifest.
De manifestacions, la plataforma
Prou Retallades n’havia convocat
també a Barcelona, Tarragona, Girona i Tortosa, totes amb el lema “No
a la dictadura financera. Aturem les
retallades”.

Els funcionaris de presons aproven un preacord
que atura les retallades aplicades unilateralment
per la Generalitat
El dia 7 de febrer de 2012, els funcionaris i funcionàries dels centres penitenciaris de Catalunya van participar en un referèndum per acceptar o no
el preacord pactat amb la Generalitat. A tot Catalunya hi ha 4.718 funcionaris de presons, a Lleida hi ha un cens de 438 funcionaris i funcionàries
repartits de la següent manera: 389 al centre penitenciari Ponent, 28 al
centre obert i 21 als Serveis Socials d’Atenció Penal.
L’activitat sindical durant la presentació i preparació del referèndum va ser molt intensa, es
van fer diverses assemblees en els diferents
centres penitenciaris. S’havia d’explicar molt bé
el que representava acceptar o no el preacord
perquè tot quedés molt clar. Finalment, amb
una participació del 75% de les treballadores
i treballadors, cosa que demostra la seva implicació, el sí va rebre el 64% dels vots i el no, el 34%.
Per a les funcionàries i funcionaris de presons aquest resultat els porta a
frenar una retallada brutal que volia aplicar la Generalitat pel seu compte,
de tot el que volien retallar, se’n recupera un 90%.

PODEU LLEGIR EL MANIFEST A: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/
Plataforma_Prou_Retallades_Memorial_greuges_28G2012.pdf

Carme Besora, responsable de Comunicació
de la FSC de CCOO de les Terres de Lleida

373 persones van acudir al servei
d’orientació professional de CCOO a Lleida
el 2011
Durant l’any 2011 el nostre servei d’orientació de
les terres de Lleida ha atès un total de 373 usuaris
que han realitzat un total de 712 accions relacionades amb la recerca de feina i l’orientació formativa. Les persones que passen pel nostre servei
s’insereixen al mercat laboral en una mitjana d’1 a
3 mesos i/o milloren el seu nivell competencial a
través d’un itinerari formatiu pautat.
També s’ha realitzat orientació i acompanyament a
persones interessades a validar la seva experiència professional, de manera que han aconseguit
acreditar les seves competències professionals
dins del sistema de formació professional, cosa
que afavorirà les seves oportunitats per trobar feina
o promocionar-se.

La nostra entitat col·labora amb les polítiques
actives d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Totes les nostres actuacions es
realitzen de manera individualitzada, i és a través
d’aquestes actuacions que la tècnica d’orientació
acompanya, orienta, assessora i informa les persones usuàries en el seu procés de recerca de
feina o formació i estableix un pla d’acció i un seguiment fins a la seva consecució.
El serveix ofereix: sessions de millora d’estratègies
de cerca de feina en les quals s’informa dels canals on buscar ofertes laborals, de les eines de
cerca (currículum i carta de presentació), de les
habilitats comunicatives (fer una trucada o convèncer en l’entrevista de treball) i de les proves

psicotècniques; informació i orientació formativa;
informació sobre els recursos del territori; i, finalment, prospecció d’empreses i gestió d’ofertes de
treball.
Si estàs en situació de recerca de feina o requalificació i millora professional i vols gaudir
d’aquest servei, pots assistir a la reunió informativa i demanar visita tots els dilluns, a les 3
de la tarda, a l’aula de la 5ª planta del sindicat
(avinguda de Catalunya, 2 de Lleida).

Clara González, tècnica d’Orientació i Inserció de la
Fundació Paco Puerto-Lleida
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CCOO de Lleida fa públiques
les retallades al centre
Sant Joan de Déu
El Comitè d’Empresa del Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles ha fet
públiques les retallades al sou dels seus treballadors i treballadores. L’empresa ha pres
aquesta decisió per no acomiadar directament els professionals.
El Centre Assistencial Sant Joan de Déu
d’Almacelles és un complex sociosanitari i de
salut mental que té més de 240 treballadors i
treballadores en plantilla. Des del passat mes
de novembre començà a retallar econòmicament el sou als seus treballadors i treballadores, prèviament havia tirat endavant tot un
seguit de mesures d’estalvi com no substituir
les suplències, no cobrir la jornada del personal que tenia dies de festa, etc.
Nou edifici sense estrenar
Fa quatre anys l’empresa va iniciar el projecte
de construcció d’un nou edifici que havia de
donar suficient rendibilitat econòmica al centre. Actualment, aquest edifici està acabat,
però sense obrir, paralitzat a causa de la crisi,
perquè no arriben les ajudes per al concert
de places, mesura que a més va en detriment
de la població afectada. L’edifici es construí
per donar viabilitat al centre actual i feina a
un gran nombre de persones que havien
d’assistir un col·lectiu greument afectat. Com
que el nou edifici no s’ha obert, l’empresa ha
pres la decisió de reduir el sou dels treballadors i treballadores i considera que si no
s’hagués fet aquesta retallada econòmica, el
Centre Assistencial Sant Joan de Déu hauria
hagut d’acomiadar personal.

Set parelles participen en una nova edició del Voluntariat
per la Llengua de CCOO de Lleida

El passat 28 de gener, va tenir
lloc la presentació de les parelles
lingüístiques de CCOO de Lleida,
al Museu de Lleida. En aquesta
edició s’han fet 7 parelles amb
11 persones relacionades amb el
sindicat i unes altres 3 del Centre de Normalització Lingüística
de Lleida; el compromís que han
pres aquestes persones és el de

trobar-se una hora a
la setmana, durant
10 setmanes, per
parlar amb la persona que els ha estat
assignada. Enguany
hem comptat amb la
col·laboració del Museu de Lleida que ens
va oferir una visita guiada per les
seves instal·lacions.
La Unió Intercomarcal de CCOO
de les Terres de Lleida, a través
del seu Servei Lingüístic, s’ha adherit per sisena vegada a la campanya Voluntariat per la Llengua.
Com en les altres edicions hem
col·laborat estretament amb el
Centre de Normalització Lingüís-

tica de Lleida del Consorci per a
la Normalització Lingüística per fer
les parelles, voluntaris i aprenents,
i per al desenvolupament de la
sessió de presentació i formació.
Aquest projecte, que té com a objectiu posar en contacte persones
que estan aprenent a parlar en
català amb persones que ja en
parlen, s’emmarca en la campanya general del Voluntariat per la
Llengua, impulsada per la Generalitat de Catalunya, que treballa
l’aprenentatge del català, la integració de les persones nouvingudes, incideix en els hàbits dels
catalanoparlants i consolida la
idea que el català és i ha de ser
llengua d’acollida.

Jornada sobre joves i riscos
psicosocials per a alumnes de
cursos de formació
El mes de desembre CCOO de les Terres de Lleida
va desenvolupar una jornada de treball sobre “Joves
i riscos psicosocials”. A la jornada, hi van assistir 30
noies d’entre 16 i 25 anys, alumnes de dos cursos de
formació del Programa de Qualificació Professional
Inicial (PQPI) del Centre d’Iniciatives Juvenils contra
l’Atur (CIJCA).
La sessió va comptar amb una explicació introductòria que duia per títol “Què poden fer els sindicats
per al jovent?” a càrrec d’Imma Romeo, de l’Àrea de
Polítiques d’Igualtat. Posteriorment, Teresa Caste-
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llà, tècnica de Salut Laboral del sindicat, va portar
a terme un taller molt participatiu sobre conceptes
bàsics de salut laboral i sobre els riscos psicosocials
del jovent en l’actual món del treball. Durant l’activitat
també van ser-hi presents les tres responsables de
formació i del programa desenvolupat pel CIJCA al
centre del barri de la Mariola de Lleida.

