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ERO a l’estació d’esquí de Boí Taüll
Promocions Turístiques de la
Vall, SL, empresa que fins ara
explotava l’estació d’esquí de
Boí Taüll, a la Vall de Boí, va presentar, a principis d’abril, un expedient de regulació d’ocupació
als comitès d’empresa, tant de
pistes como d’hostaleria, que
tenen 5 membres de CCOO cadascun.
L’ERO per causes objectives
representa la suspensió de la
relació laboral de 90 dels seus
treballadors i treballadores, segons la següent distribució: 17
treballadors de l’estació, 9 de la
central de reserves de Barcelona i 64 del servei d’hostaleria de
l’explotació d’hotels del Pla de
l’Ermita, l’obertura dels quals estava prevista per a aquest estiu.
La presentació de l’expedient té
lloc després del tancament, per

primera vegada en 22 anys, i justament abans de la campanya de
Setmana Santa, campanya en la
qual es podrien haver recuperat
les pèrdues conseqüència de la
falta de neu d’aquesta passada
temporada.
El futur de l’estació és incert, ja
que aquest ERO tindria una durada de 6 mesos. A l’aire queden
el manteniment dels remuntadors per a la pròxima temporada
i l’organització, aquest estiu, dels
Skygames, en els quals el complex turístic del Pla de l’Ermita
pensava participar activament
amb l’acollida de més de 800
places d’hotel.
El passat dia 5, els representants del comitè es van reunir
amb la direcció de l’empresa i
aquesta els comunicà que l’ERO
ja estava presentat i que no hi
havia marge de negociació, els
representants dels treballadors i
treballadores els van respondre
que no són moneda de canvi i
que si l’empresa volia obrir els
10 dies que duren els Skygames
el comitè convocaria una vaga,
ja que aquests dies no són una
solució, sinó un pegat més.
El comitè va decidir reunir-se
amb els empresaris de la comar-
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TREBALL, DRETS I DIGNITAT
CCOO de les Terres de Lleida
vol celebrar aquest Primer de
Maig reivindicant el manteniment dels drets laborals i socials
per als treballadors i les treballadores, en un moment dur, de
profunda crisi econòmica i de retallades constants que apliquen

els governs. Per això CCOO estarà ben present, conjuntament
amb altres forces sindicals, per
reclamar: treball, drets i dignitat.
Vine a la Manifestació del Primer
de Maig que sortirà de la plaça
del Treball de Lleida, a les 12
del migdia.

ca i els comerciants per buscar
complicitats que puguin ajudar a
mantenir obert el complex turístic, ja que no podem oblidar que,
juntament al romànic, l’estació
és un dels motors econòmics de
la vall.
A mitjans d’abril, després que
les assemblees de treballadors
i treballadores ho ratifiquessin,
es firmà l’acceptació de l’ERO.
El desànim entre el personal és
gran ja que la majoria haurà de
deixar la vall perquè l’atur no els
permetrà viure en un lloc on els
lloguers són molt cars.
El membres del comitè continuen mantenint reunions i negociacions amb l’empresariat de
la comarca i els representants
polítics, alcaldes i president del
consell comarcal. La resposta
política és que la Generalitat no
sembla gaire disposada a ajudar
l’estació, però ells creuen per altra part que no la pot deixar de
banda, ja que és un problema
que afecta tota la comarca. En
aquests moments les reunions
continuen.
José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de
CCOO de les Terres de Lleida
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Primer de Maig,
tots al carrer!

La vaga general del passat 29 de març va
evidenciar el malestar dels treballadors i les
treballadores, i de la societat en general,
davant les polítiques de retallades dels governs català i espanyol. Malgrat els esforços dels
piquets empresarials, polítics i mediàtics per impedir la mobilització, la vaga i les manifestacions
foren un èxit. Un èxit que s’ha volgut silenciar i
tergiversar. Estem, doncs, davant una ofensiva
general contra els drets laborals i socials.
Els darrers dies han vist la llum noves retallades
en els àmbits de l’educació i la sanitat: increment
del nombre d’alumnes per aula, de les taxes universitàries, del percentatge del copagament farmacèutic, del cèntim sanitari als carburants, que
s’afegeixen als increments de l’impost de la renda de les persones físiques, de l’IVA... i la creació
de distintes taxes per l’ús dels serveis públics.
Sobre la base d’un discurs tècnic que no admet
discussió persegueixen la nostra resignació i el
nostre aval. La gota malaia dels mitjans de manipulació repetint a diari que no hi ha altre camí
és la piconadora per anorrear la nostra voluntat.
Pretenen que paguem la crisi i a més que ens
sentim culpables de l’alt cost que s’ha de pagar
pel deute.
El Primer de Maig tenim una cita per dir-li als governants i als mercats que ni callem ni ens resignem. Que el gran negoci que estan planejant per
convertir els serveis públics en negocis privats no
el faran amb el nostre consentiment. Que hi ha
altres camins per sortir de la crisi col·lectivament.
Que el seu model de resolució de la crisi, a la
pràctica, està fent que els rics cada cop ho siguin
més, que la classe mitja s’empobreixi i que els
pobres caiguin en la desesperació. Que aquells
que en els anys dels prodigis van tenir conductes
reprovables i delictives, hagin rebut com a càstig
bones retribucions i una amnistia fiscal.
El Primer de Maig no ens podem quedar a casa
com si no passés res o com si el que passa no
anés amb nosaltres. Fes sentir la teva veu abans
que la teva veu no se senti. El Primer de Maig,
tots al carrer!

www.ccoo.cat/lleida
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Celebrarem, un any més, el Dia Internacional
de la Salut i la Seguretat en el Treball

http://sl.ccoo.cat/sl/incl/pdf2.pdf

a Lleida, 5.314 treballadors i treballadores van patir un accident
amb baixa (9 treballadors morts
i 61 ferits greus), 8.756 treballadors i treballadores van tenir un
accident sense baixa i 464 es van
accidentar anant i tornant del treball (4 morts i 12 ferits greus).
Aquesta convocatòria no pot ni
vol oblidar els milers de persones
aturades a les nostres comarques
i, per això, també és un dia per a
la reivindicació del que és públic:
l’ocupació amb drets, la protecció
social digna, la salut pública, la
salut laboral i per defensar unes
condicions de treball saludables i
segures i l’estat social.
Els actes del proper divendres 27
d’abril, organitzats per CCOO de
les Terres de Lleida, que han de
fer palès que encara hi ha molta
feina a fer en la prevenció dels riscos laborals seran els següents:

10.30 h, a la sala d’actes
de la Unió: assemblea de
delegats i delegades. Els
temes que s’hi tractaran són:
- La declaració sindical sobre
la situació de la salut laboral a
Lleida.
- La reforma laboral i les mútues:
noves normes i velles pràctiques.
Durant l’assemblea es farà el
lliurament de les “Targetes vermelles” com a reconeixement a
les experiències de delegades i
delegats de prevenció.
12.00 h: Escenificació
reivindicativa davant de
la COELL.

Teresa Castellà, tècnica
de Salut Laboral de CCOO de les
Terres de Lleida

COMPTADOR DE LA SINISTRALITAT LABORAL A LLEIDA
Accidents de treball amb baixa de gener a desembre del 2011

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

Total registrats
gener-febrer 2011

Variació
any anterior %
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9
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12
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4.068
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1
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PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
379
INDÚSTRIA
1.303
CONSTRUCCIÓ
960
SERVEIS
2.602

9
19
11
22

1
1
3
4

6,03
17,41
11,77
6,51

PER SEXE
HOMES
DONES

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

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

ACCIDENTS DE TREBALL

El passat mes de març, Ignacio Bosque,
membre de la Reial Acadèmia Espanyola
(RAE) i ponent de la nova gramàtica de la llengua espanyola, publicava a El País l’informe
“Sexisme lingüístic i visibilitat de la dona”, en
el qual criticava directament les guies que
promouen l’ús del llenguatge no sexista publicades per institucions, sindicats, comunitats
autònomes...
La secretària confederal de la Dona de
CCOO, Carmen Bravo, li adreçava una carta
extensa, amb arguments de pes per rebatre
els d’Ignacio Bosque, on deia que CCOO promou un ús de la llengua inclusiu des del punt
de vista del gènere i igualitari des de la pràctica democràtica del llenguatge i demanava
que la RAE també el promogués. L’aposta del
sindicat per un llenguatge inclusiu de gènere
no està mancada de fonaments lingüístics, ni
d’objectius socials, com són: democratitzar el
llenguatge i donar visibilitat social als gèneres
femení i masculí i assolir una societat més
igualitària i transparent des del punt de vista
del gènere lingüístic.
Continuava dient que els comportaments lingüístics que exclouen les dones (per exemple,
a través de l’ús del masculí com a genèric)
són comportaments discriminatoris, encara
que una part de la població parlant no els percebi d’aquesta manera, i socialment “no passi
res”, com tampoc no passa res per utilitzar
malament la llengua, a posta o per ignorància, en altres supòsits. Però és exigible que les
institucions, com ho és la Reial Acadèmia, no
emparin aquests comportaments.
CCOO apel·la, amb aquesta carta de queixa,
a la responsabilitat social de la RAE perquè
aposti pel reconeixement del paper impulsor de
les guies i recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge, i li demana que no s’atrinxeri
en hàbits “assentats” que frenen l’avanç de la
igualtat efectiva de dones i homes.
Recordeu que el Servei Lingüístic i la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya publicà
ara fa tot just un any la Guia de bones
pràctiques per a l’ús llenguatge no
sexista en la negociació col·lectiva
que pretén ajudar els delegats i les delegades
a defensar la igualtat entre homes i dones en
el món del treball.

Com cada any, CCOO de les Ter
res de Lleida, celebrarà el Dia
Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. Aquest dia
és un molt bon moment per fer
evident i denunciar públicament
que l’aplicació de la reforma laboral significarà menys inversió
en salut laboral i això comportarà
que els treballadors i les treballadores seguim pagant, amb
la nostra salut i vida, l’aplicació
d’una prevenció més pensada per
evitar sancions i responsabilitats
que per garantir la nostra salut en
el treball.
Aquest dia és també un moment
per recordar els companys i companyes que han perdut la vida
en els seus llocs de treball, que
han patit danys greus i seqüeles
en accidents laborals i les seves
famílies que lluiten cada dia per
tirar endavant. Aquest any passat

DISTRIBUCIÓ

L’ús sexista de la
llengua discrimina
les dones
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La proposta d’acord a ultimíssima hora ha evitat la
vaga dels autobusos
El passat 11 d’abril, un nombrós
grup de treballadors i treballadores d’Autobusos de Lleida es van
concentrar, al matí i a la tarda, a
les portes de l’oficina de la seva
empresa, a l’avinguda de Madrid de Lleida, per protestar pels
incompliments de l’empresa en
matèria de salaris i condicions de
treball. Dos dies després els treballadors i treballadores d’autobusos
de Lleida van continuar la reivindicació repartint octavetes als usuaris dels autobusos, per explicar-los
els motius que els podrien portar a
la vaga el 23 d’abril.
Malgrat que el comitè es va reunir
amb la direcció de l’empresa, els
resultats de les reunions van ser
negatius, ja que l’empresa no volia
pagar l’increment salarial del 2011
pactat en el conveni; no volia pagar l’increment a compte d’un 1%
per al any 2012; volia modificar les
condicions de treball en allò que
fa referència al canvi de torns de
treball; i volia eliminar de manera
unilateral els plusos inclosos en el

conveni. Totes aquestes
decisions, les volia portar a terme sense presentar cap documentació, informes o balanços
que les justifiquessin i
sense acceptar cap de
les propostes que els
representants del personal li van fer. Aquests
són els motius pels
quals els membres del Comitè
d’Empresa d’Autobusos de Lleida
van acordar per unanimitat convocar una vaga a l’empresa que es
duria a terme els dies 23 d’abril,
14 i 25 de maig de 2012.
El dia 16 d’abril hi va haver un
acte de conciliació al Departament Treball, entre les representants de l’empresa i els del treballadors. L’empresa hi acudí amb la
mateixa proposta inicial, a la qual
no havien canviat ni una coma.
Finalment, el dia 20, en una reunió a última hora entre el comitè
i l’empresa, aquesta presentà una
proposta que ha permès descon-

vocar la vaga del dia 23. La proposta d’acord inclou la pròrroga
de dos anys del conveni actual,
un increment salarial del 0,75%
per a cadascun dels anys 2012,
2013 i 2014, no de l’1% com preveia el conveni, i el respecte a les
condicions de treball per a les
persones que actualment treballen a l’empresa. Aquest preacord
va ser ratificat per l’assemblea de
treballadors i ara s’ha de signar.
El comitè manté la convocatòria
de vaga per als dies 14 i 25 de
maig per si, abans que l’acord sigui ferm, l’empresa es desdigués
d’algun punt.

CCOO i UGT de Lleida van ocupar l’OTG de Lleida

El passar 27 de març, per denunciar que la reforma laboral

és molt lesiva per a tots els
treballadors i treballadores
en situació d’atur, una quarantena de delegats i delegades de CCOO de les
Terres de Lleida i la UGT
van ocupar i fer una seguda a l’Oficina de Treball del
carrer Acadèmia de Lleida.
Van aprofitar aquesta acció per

www.segre.com

repartir fulls d’informació de la
vaga general entre els treballadors i treballadores de l’oficina
i les persones aturades que hi
feien tràmits. Aquesta va ser
una acció més de la mobilització
sostinguda dels sindicats per
preparar la vaga i conscienciar
la població sobre els motius pels
quals cal fer-la.

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

Un abisme separa les
propostes del sindicat i
les de la patronal en la
negociació del conveni
d’hostaleria
El passat 11 d’abril de 2012, va tenir lloc la
tercera reunió de la negociació del Conveni
d’Hostaleria de Catalunya. La patronal va presentar la seva proposta per a la negociació i és
una agressió i una reculada total de les actuals
condicions de treball del sector de l’hostaleria, ja
de per si molt malparades.
No només aprofiten el decret tan lesiu per als
nostres interessos imposat per l’actual Govern,
sinó que, a més, tracten de mutilar pràcticament
totes aquelles millores que tant ens han costat
assolir. Algunes propostes de la patronal són:
- La desaparició de les categories professionals
per integrar-les en grups professionals.
- L’establiment d’un període de prova d’1 any per
a contractes de nous emprenedors.
- L’establiment d’una jornada irregular d’entre 90
i 350 hores l’any.
- L’increment de la polivalència funcional.
- La supressió dels dies d’assumptes propis.
- L’eliminació del premi de vinculació a partir del
31 de desembre de 2011.
- La manutenció a partir de 5 hores i amb
compensació econòmica opcional per part de
l’empresa.
- Abaixar el plus de nocturnitat al 20%.
- La supressió dels complements per IT per
malaltia o accident.
- L’acumulació de fins a 4 mesos del migdia de
descans setmanal.
La resposta de CCOO va ser una negativa absoluta davant d’aquestes intencions. Un abisme
separa la nostra plataforma i les propostes de la
patronal, en aquest moment no descartem iniciar mesures de pressió si no hi ha rectificació.
José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de CCOO de les
Terres de Lleida
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29-M a Lleida: èxit de la vaga i una
manifestació multitudinària

La jornada de vaga del 29 de març,
a Lleida, manifestació inclosa, va ser
un èxit de participació que de bon
matí aturà les indústries dels polígons, a Lleida i Tàrrega, i sectors com
l’agroalimentari, la indústria, la construcció i els transports. El seguiment
de la vaga a les comarques lleidatanes, descomptats el serveis mínims,
cal situar-lo al voltant del 76%.
En sectors com la sanitat, a causa
d’uns serveis mínims, qualificats de
màxims, pels treballadors i treballadores, l’ensenyament i el personal
de les administracions públiques el
seguiment fou menor. El petit comerç
va ser més reticent al tancament, tot
i que durant tot el matí l’activitat fou
gairebé nul·la pel tancament de les
botigues al pas dels piquets i per la
poca assistència de clientela.
A Tàrrega, al matí, la manifestació en
contra de la reforma laboral aplegà
més d’un miler de persones que van
recórrer el centre de la ciutat, a Tà-

rrega l’activitat industrial als polígons
es paralitzà al 100% i les botigues de
l’eix comercial van estar tancades
bona part del dia.
A la tarda, la Seu d’Urgell va acollir
una altra de les tres manifestacions
que es van convocar a Lleida. A la
concentració i posterior manifestació,
hi acudiren unes 250 persones. La
manifestació va sortir del passeig de
Joan Brudieu i va aplegar gran varietat de persones, acabà a la plaça de
l’Ajuntament on es va llegir un manifest en contra la reforma laboral i en
defensa dels serveis públics.
La manifestació de la tarda, a Lleida, augmentà l’èxit de la vaga. Prop
de 10.000 persones van omplir els
carrers de Lleida. La manifestació
unitària va transcórrer tranquil·lament
i acabà davant del la Subdelegació
del Govern central on Joan Riba de
CCOO i Rosa Palau de la UGT van
agrair a totes les persones que havien assistit a la manifestació haver
fet possible que la vaga tingués èxit i
van dir que ara la pedra era a teulada
del Govern, que vist l’èxit de la jornada a tot l’Estat, el Govern s’hauria
d’avenir a negociar aquesta reforma
inútil, ineficaç i injusta amb els treballadors i treballadores. Els dos líders
van coincidir a dir que el 29-M marcaria només l’inici de la mobilització si el
Govern decidia no fer res per canviar
la reforma laboral.

LLANTERNA DIGITAL 2012: vota el curt
que més t’agradi
Del 7 al 27 de maig podeu votar les obres que finalment han estat admeses a
concurs i que trobareu al web dels Premis Llanterna Digital de curtmetratges en
català i en occità. Aquestes obres opten al premi extraordinari a la millor obra
que es decideix per votació popular, amb
independència de la categoria o modalitat a
les quals s’hagin presentat. Animeu-vos-hi!
Els Premis Llanterna Digital són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic
de CCOO forma part. En aquesta sisena
edició dels premis, la proposta és que les
obres incloguin una reflexió sobre el rol de
la llengua en la societat.

www.llanternadigital.cat/12/catala/obres.htm

La nova regulació del servei a la llar familiar
El passat 18 d’abril, a les 7 de la tarda, va
tenir lloc una xerrada informativa sobre la
nova regulació del servei a la llar familiar, a
la sala d’actes de la Unió Intercomarcal de
CCOO de les Terres de Lleida. La xerrada fou
organitzada pel Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE) i la Federació
d’Activitats Diverses ambdós de CCOO de les Terres de Lleida i hi van acudir una
trentena de persones, totes elles treballadores d’aquest sector que van mostrarse molt interessades en totes les reformes que inclou la nova regulació.
L’objectiu de la xerrada era clarificar aspectes d’aquest canvi legislatiu que afecta
tant els treballadors i treballadores del servei domèstic, com les famílies que els
contracten, les quals s’han d’adequar a la nova normativa que les obliga a fer el
contracte i l’alta a la Seguretat Social, sigui quina sigui la durada de la prestació
del servei de la persona contractada.
Aquesta xerrada és una més de les ha fet el CITE de CCOO de les Terres de
Lleida durant el passat mes de març i aquest mes d’abril a Cervera, Tàrrega i
Bellpuig.

