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A Lleida 300 professors menys per atendre
2.000 alumnes més

Durant tot aquest mes de maig,
la mobilització ha estat constant
al sector de l’ensenyament públic, des que es convocà la vaga
per al dia 22, s’han succeït assemblees als diferents centres,
s’ha donat suport a la manifestació del 12 de maig i s’ha preparat la vaga.
La vaga s’ha fet en contra de
les retallades plantejades pel
ministre Wert que la consellera
Rigau pensa aplicar de totes
passades i que són l’atac més
dur a l’ensenyament públic en
molts anys, ja que implicaran
una depreciació important de les
condicions de l’aprenentatge de
l’alumnat i de les condicions de
treball del professorat.
A Catalunya el pressupost del
Departament d’Ensenyament no
ha parat de perdre pes sobre el
conjunt dels pressupostos del
Govern. Passa de representar
el 16,5% l’any 2010 al 13,7%
previst el 2012. La retallada acumulada en els 2 últims pressu-

postos serà
del 13,57%
que és la retallada més
gran
que
s’ha produït
a totes les
comunitats
autònomes.
El compromís del president Mas
a l’inici del
seu mandat
de preservar
l’educació
de les retallades és molt lluny
de la realitat manifestada en els
pressupostos. L’educació no és
la seva prioritat.
Catalunya tindrà el pròxim
curs 15.000 alumnes més
que el curs passat i 3.007 places menys de professorat: la
qualitat de l’educació es veu
greument compromesa. A les
escoles d’infantil i primària es
redueix mig mestre en centres
de primària d’una línia, un mestre en centres de 2 línies i un
mestre i mig en centres de 3
línies. Als instituts es redueix
un professor en centres de fins
a 25, dos professors en centres
d’entre 26 i 40, tres professors
en centres entre 41 i 60 i quatre professors en centres de
més de 60. Tenint en compte
aquestes dades, al territori de
Lleida, el proper curs hi haurà
aproximadament 300 docents
menys per atendre a uns 2.000
alumnes més que l’any passat.

Les retallades significaran, a
més, un increment de la jornada
lectiva del professorat de com a
mínim 25 hores a primària i 20 a
secundària. A més hi haurà un increment de les ràtios amb caràcter general: a infantil i primària es
passarà de 25 a 30 alumnes per
aula; a l’ESO, de 30 a 36; al batxillerat, de 35 a 42; i a la FP, de
30 a 36. I no es nomenarà personal extern al centre per cobrir les
substitucions fins transcorreguts
deu dies lectius (14 de naturals)
des de l’inici de la baixa. Aquesta mesura pretenen aplicar-la ja
aquest mateix curs.
La vaga del passat 22 de maig
va tenir un seguiment, en general, d’un 45%, la participació
fou superior a les escoles de primària que als instituts i hi hagué
més seguiment als pobles que a
Lleida ciutat.
A la manifestació de la tarda hi
acudiren més de 2.000 persones
que van travessar tot el centre
de la ciutat en un ambient festiu i reivindicatiu, hi eren tots:
docents, mares, pares, infants,
adolescents i joves. La valoració
que en fem des de la Federació
d’Ensenyament de Lleida és positiva, perquè tot i que és la 7a
convocatòria de vaga en dos
anys, la resposta ha estat positiva. El nostre missatge és que no
ens cansarem i que si lluitem tots
junts ho podem aconseguir.
Cristina Rodríguez i Vila
Membre de l’Executiva del Sindicat
d’Ensenyament de CCOO Terres
de Lleida

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

La crisi de la
mentida

Si la crisi financera és el resultat d’una gran
estafa, la crisi política és el resultat d’una gran
mentida. I les dues ens han abocat a la crisi
social. La primera perquè ha danyat l’economia
i ens ha dut l’atur i l’empobriment general. La
segona perquè ha fet miques el somni d’una societat justa. En els dos casos el comú denominador és
l’associació de tramposos que s’han apoderat dels
mecanismes reguladors del mercat i de la democràcia, imposant, des d’uns mitjans de comunicació de
masses embrutidors, la tesi del món únic, que només
podia ser gestionat per gent capaç que, ves per on,
eren ells mateixos.
Els que es presentaven com a hàbils directius de
les institucions financeres han demostrat, a la fi, que
efectivament tenen una gran habilitat per atorgarse sous i jubilacions milionàries. Els alts executius
d’empreses rutilants basaven la seva intel·ligència i el
seu olfacte per als negocis en una xarxa d’informació
privilegiada i en l’avantatgisme delictiu. I aquells que
tenien l’obligació d’exercir el control per defensar
el bé comú es dedicaven a coses que no eren de
la seva competència, com el governador del Banc
d’Espanya i la seva dèria per les reformes laborals,
o miraven cap un altra banda mentre els pocavergonyes ocupaven totes les estances de l’organització
econòmica de l’Estat.
La crisi més gran de la història, s’encarreguen de fernos saber els nous portaveus dels vells negociants,
no té responsables. És curiós que la crisi que ha causat més víctimes de la història en forma d’aturats, de
desnonats i d’empobrits no tingui altre responsable
que la irresponsabilitat social en general.
Cada divendres la mentida es presenta a la roda de
premsa posterior al Consell de Ministres per justificar la injustícia. Cada divendres els treballadors i les
treballadors, els ciutadans i les ciutadanes, paguem
la factura dels luxes i els patrimonis acumulats per
la beautiful people durant els anys de la gran estafa. Cada reducció de salari, cada nova taxa, cada
nou aturat, serveixen per pagar la crisi que no té
responsables.
El relat que ens conten és el relat de la desesperança buscant la nostra resignació.
Diu la dita popular que qui paga mana. Doncs, ja que
paguem, volem manar: que es depurin les responsabilitats i es restitueixi el mal causat, i que aquells
que han de liderar la sortida de la crisi no siguin els
mateixos que ens hi han portat.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
Prevenir els riscos
psicosocials és possible
Avui, tot i que la reforma laboral va en la
direcció oposada, ja hi ha evidència científica suficient de la influència de les característiques
de l’organització del treball sobre la salut dels treballadors i les treballadores. L’estrès, l’ansietat, la
depressió, els diversos trastorns psicosomàtics, els
trastorns cardiovasculars, l’úlcera d’estómac, els
trastorns immunitaris, al·lèrgics o les contractures i
el mal d’esquena poden ser causats per l’exposició
a riscos psicosocials. Riscos que tenen a veure en
com hem de treballar:
- Amb excés d’exigències psicològiques del treball: haver de treballar molt ràpid o de forma irregular, haver
de mantenir l’atenció constant o prendre decisions difícils, el treball és desgastador emocionalment…
- Amb manca de control sobre els continguts i les
condicions de treball: si no tenim influència en la
forma de fer el nostre treball o aquest no ens dóna
possibilitat d’aplicar-hi les habilitats i els coneixements que tenim o no podem adaptar l’horari a les
necessitats familiars…
- Amb manca de suport social a la feina: quan s’ha
de treballar aïllat i sol, sense suport dels caps, en
unes condicions de competitivitat entre companys…
- Amb compensacions escasses i insegures per la
feina feta: salari baix i canviant, manca de respecte,
inseguretat contractual, canvi de lloc o servei contra
la nostra voluntat...
A més, hem d’afegir, en el cas de les treballadores,
un altre factor que afecta la salut: la doble presència.
Per què diem que prevenir aquests riscos psicosocials és possible? Perquè comptem amb una eina
d’avaluació vàlida, fiable, gratuïta, participativa, experimentada en molts centres de treball, de molts
sectors d’activitat, amb un referent de la població
ocupada espanyola, amb una aplicació informàtica
que facilita el treball tècnic... Aquesta eina identifica
quines condicions de treball es troben en l’origen
de l’exposició desfavorable per a la salut. Es tracta
del mètode PSQ CAT21 (CoPsoQ) amb un qüestionari anònim i confidencial per a petites empreses i
un altre per a empreses de més de 25 treballadors
i treballadores.
Aquesta eina necessita dos requisits fonamentals: la
participació activa dels treballadors i les treballadores, perquè qui millor coneix el seu treball és, sense
cap dubte, qui el fa, i més encara si aquesta mateixa
persona en pateix les conseqüències; i la voluntat de
la direcció empresarial de posar en marxa mesures
preventives i correctores, és a dir, avaluar per fer prevenció real, no només per documentar).
Tenim dret que s’avaluïn tots els riscos del nostre
lloc de treball. No esperem que les condicions de
treball permetin situacions d’abús o d’assetjament.
Xavi Manero Romeu
Responsable de Salut Laboral de la FSC de CCOO
de les Terres de Lleida

Acció sindical per la salut a la feina i la
protecció social
El divendres 27 d’abril, delegats i delegades de
CCOO de les Terres de Lleida van participar en la
jornada reivindicativa per la salut a la feina que se
celebra mundialment cada 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.
La jornada va començar amb una assemblea en
què es van analitzar la sinistralitat laboral a les
comarques de Ponent, l’escassa i gens eficient
prevenció a les empreses i la insuficient i laxa
resposta de l’autoritat laboral. Un apartat específic van merèixer els efectes de la reforma laboral,
l’increment de l’atur i les retallades de la protecció social i els serveis públics sobre la salut dels
treballadors i les treballadores i es van exposar
les conclusions de l’estudi Ajustes de plantilla,
exposición a riesgos psicosociales y salud, elaborat per ISTAS: a més de l’empitjorament de la
qualitat de vida i l’amenaça per a la salut de les
persones aturades i els seus familiars dependents, les que continuen treballant en una empresa després d’un ERO tenen majors dificultats per
exercir drets laborals bàsics (descansos setmanals, vacances...), augmenten l’exposició a riscos
psicosocials i incrementen la probabilitat de tenir
pitjor salut mental. L’estudi posa de relleu que en
aquells expedients de regulació en què ha intervingut la representació social, l’efecte nociu per a
la salut és menor. Podeu consultar l’estudi al web
d’ISTAS: www.istas.ccoo.es
L’assemblea va cloure amb el reconeixement de
l’acció sindical dels delegats i delegades de pre-

venció per millorar les condicions de seguretat i
salut als llocs de treball. La socialització de les experiències ens permet avançar com a organització sindical; les podeu rellegir a l’apartat “Targeta
vermella” de lo Sindicat. Enguany han estat:
“ Quan el control de les baixes és un abús”
“ Malalties professionals: reconèixer per prevenir”
“ Esprai cancerigen, acció sindical en origen”
“ Amb soroll no ens entendrem”
En finalitzar els delegats i delegades assistents a
la jornada van anar fins a la seu de la patronal
lleidatana on van fer explícita la protesta recordant
els 13 treballadors morts el 2011 a les comarques
de Lleida (9 al centre de treball i 4 in itinere) i els
73 accidents greus.
Teresa Castellà, tècnica
de Salut Laboral de CCOO de les Terres de Lleida

La nostra salut no pot ser el seu negoci!

CCOO de les Terres de Lleida s’oposa a les mesures
d’austeritat suïcida imposades
pels governs de la Generalitat
i l’espanyol, que en la sanitat

pública es tradueixen
en retallades i repagaments i en una privatització gradual de la
nostra sanitat.
És per aquest motiu
que el passat 22 de
maig, a les 11 del matí,
un centenar de delegats i delegades encapçalats
pels representants de la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de les Terres de Lleida i
de la UGT es van concentrar a

les portes de l’Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida on després
de manifestar el seu desacord
amb el repagament i les retallades van llegir un manifest.
CCOO de Lleida pensem que
és el moment del diàleg, de la
planificació i d’aturar unes polítiques fetes en contra de la
ciutadania amb les quals tots
els sacrificis recauen sobre els
treballadors i les treballadores
del país i sobre les persones
que són a l’atur.
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Reforma laboral, “barra lliure” per a la patronal

El passat 24 de maig la reforma laboral va ser
aprovada al Congrés dels Diputats, però CCOO
no podíem deixar passar l’ocasió de recordar
als diputats i diputades que aquesta reforma és
inútil, ineficaç i injusta. Per això vam organitzar
unes concentracions unitàries davant de totes les
subdelegacions del Govern arreu de l’Estat, que
s’iniciaven durant la tarda del 23 de maig i que
s’allargaven fins al dia 24, dia del Ple del Congrés.
Més enllà de l’èxit de participació a les concentracions, o de la singularitat de concentrar-se durant
la nit del 23 al 24, allò realment important va ser
continuar denunciant les polítiques d’austeritat
dels nostres governs.

Aquesta reforma laboral s’ha aprovat per acontentar els governs europeus, els mercats financers i
la gran patronal. Però ho fa a costa d’augmentar
les bosses d’atur, en les quals hi ha un gran
nombre d’aturats i aturades menors de 25 anys i
majors de 45 anys. A més, amb l’abaratiment de
l’acomiadament i la possibilitat de canviar la jornada al lliure albir de l’empresariat, aquesta reforma laboral s’ha convertit en una “barra lliure”
per a la patronal, que està aprofitant l’avinentesa
per utilitzar-la com a arma per amenaçar-nos, a
treballadors i treballadores, amb l’acomiadament,
i així reduir-nos el sou i allargar-nos la jornada de
treball.
La reforma laboral ha portat més atur i més precarietat laboral. El que s’ha traduït en un augment de
la pobresa i una disminució dràstica del consum,
la qual cosa afecta no sols a treballadors i treballadores, sinó també a botiguers, petits autònoms,
professionals per compte propi i a l’economia en
general.
La concentració del dia 23 va ser un punt i seguit
per poder expressar el nostre rebuig a les polítiques d’austeritat dels nostres governs. Perquè
ens podran prendre la feina o ens podran prendre la sanitat i l’educació universal, però no ens
podran prendre mai la nostra dignitat i el dret de
lluitar per allò que és nostre. Us espero a la propera mobilització!
Joan Riba, responsable de l’Àrea d’Organització i
Recursos

CCOO de Lleida participà activament a la manifestació
del 12-M a Lleida
CCOO de les Terres de Lleida va
donar suport i acudí, el dissabte
12 de maig, a la mobilització que
havia organitzat el moviment del
15-M.

La manifestació va sortir de la
plaça de Ricard Viñes de Lleida, amb el lema “Contra el sistema tirà i per la construcció
d’alternatives”. Aquesta fou una

més de les moltes escenificacions
que està fent la ciutadania per
expressar el malestar per les polítiques d’austeritat i de retallades
que estan imposant els governs.

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

CCOO de Lleida se suma a
la recollida de signatures
per la ILP sobre el dret a
l’habitatge
Hi ha amplis sectors de població del nostre país que tenen una dificultat històrica
per accedir a un habitatge digne, ara, amb
l’actual crisi econòmica, s’hi suma el problema, cada vegada més dramàtic, de la pèrdua
de l’habitatge per motius econòmics. És per
aquest motiu que CCOO juntament a altres
organitzacions sindicals, veïnals... ha decidit
presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de regulació de la dació en pagament,
de paralització dels desnonaments i de lloguer
social.
Aquesta ILP, per a la qual CCOO de les Terres
de Lleida recull signatures, proposa, en primer
lloc, la dació de la
vivenda per al pagament definitiu
de la hipoteca; en
segon lloc, que es
faci marxa enrere
en els processos
de desnonament,
i que s’apliqui la
dació retroactiva; i en tercer lloc, el lloguer social, és a dir,
durant 5 anys les persones que s’han quedat
sense poder pagar la hipoteca, que van fer
en un moment de bonança econòmica i de
plena ocupació, i les volen desnonar, puguin
quedar-se al seu habitatge pagant un lloguer
del 30% dels seus ingressos mensuals.

Si vols signar, posa’t en contacte
amb la teva federació o passa pels
locals de CCOO de les Terres de Lleida (Av. de Catalunya, 2 de Lleida),
tens temps fins al juliol!
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Més de mil persones surten al carrer, a
Lleida, per evitar que s’ho carreguin tot
Més de mil persones van manifestar-se l’1
de Maig, pels carrer de Lleida, per demanar
treball, drets i dignitat. La convocatòria, com
cada any, l’havien feta CCOO de les Terres
de Lleida i la UGT, enguany la manifestació
l’encapçalaven un grup de joves que van voler
fer evident el negre futur que veuen davant
seu.
Al final de la manifestació, Joan Riba de
CCOO i Rosa Palau de la UGT van coincidir
en els seus parlaments a destacar que Lleida encapçala el rànquing d’atur a Catalunya, agreujat pel gran nombre d’ERO que s’han presentat des de l’aprovació
de la reforma laboral i pels tancaments de Boí Taüll i l’acadèmia militar de Talarn.
Van coincidir també a qualificar de desastroses i inútils les retallades dels governs
de CiU i del PP, que no serveixen per a res, només per carregar-se l’estat del benestar i prendre drets als treballadors i treballadores.
Finalment van encoratjar els assistents a no defallir i a lluitar per recuperar els drets
que ens han pres i per no perdre la dignitat. La manifestació d’aquest Primer de
Maig és la continuació de la vaga general del passat 29 de març i no representa
cap punt i final, sinó la continuació de la mobilització per aconseguir que es freni la
reforma laboral i les retallades de l’estat del benestar.

LLANTERNA DIGITAL 2012
El divendres, 8 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà lloc al Castell del Rei (Turó de
la Seu Vella) el lliurament dels Premis
Llanterna Digital 2012 de curtmetratges en català i en occità.
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 so-bre el rol de la
llengua en la
societat.
Durant tot el mes de
juny tindrà lloc Cinquena Mòstra de
Cinemà Occitan “Llanterna digital”, les
sessions, a Lleida, es faran a l’espai
Funàtic, els dia 12 i 19; i al Cafè del
Teatre de l’Escorxador, el dia 27.
Us hi esperem!

El tancament de l’acadèmia de Talarn
significaria un daltabaix per al Pallars
Jussà
Un grup de persones integrants
de la plataforma que s’ha constituït per defensar que no es tanqui
l’Acadèmia Bàsica General de
Suboficials de Talarn es va reunir,
el 21 de maig, amb la subdelegada del Govern central a Lleida,
Inma Manso.
Aquesta plataforma està integrada pels representants dels
ajuntaments de Talarn i Tremp,
del consell comarcal del Pallars
Jussà, dels sindicats i d’altres
associacions de la comarca. Ramon Nicolau de la Federació de
Serveis a la Ciutadania de CCOO
de les Terres de Lleida i membres del comitè d’empresa de
l’acadèmia van acudir a la reunió
amb la subdelegada i juntament
amb els altres representants de
la plataforma li van lliurar les prop
de 5.000 signatures que s’han recollit per defensar que l’acadèmia
de Talarn no tanqui.

Aquestes firmes són perquè la
subdelegada les faci arribar al
ministre de Defensa i que a més
li transmeti el que significaria que
l’acadèmia tanqués: un daltabaix
a la comarca perquè n’és la primera empresa. En primer lloc hi
hauria la pèrdua directa d’uns
100 llocs de treball, indirectament se’n perdrien 700 o 800
més en sectors com el comerç,
l’hostaleria i els serveis i, encara
més, hi hauria una disminució de
places escolars i d’ús dels serveis sanitaris.
La subdelegada, els ha dit que
traslladaria les signatures i les
inquietuds de la comarca i de la
societat en general al ministre i
que pel que ella sabia no hi ha
cap mesura concretada, potser
sí que hi haurà una disminució
de cursos i d’alumnat, però en
ferm encara no hi ha cap decisió
presa.

