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Inseguretat laboral al comerç, el nombre de robatoris
a Lleida s’ha triplicat
Últimament, les treballadores i els treballadors del
comerç de la província de Lleida pateixen, dia rere
dia, robatoris que, en alguns casos, arriben fins a tres
vegades en 24 hores, al mateix establiment. Després
de patir un assalt els treballadors perden més de
dues hores a la comissaria per fer la denúncia sota
un estat de xoc i davant del temor i la incredulitat que
ningú no solucionarà el seu problema.
Els responsables polítics, en lloc d’amagar estadístiques reals de delinqüència, haurien de procurar
que les denúncies es poguessin fer al mateix lloc del
robatori i més ràpidament, així s’evitarien problemes
als treballadors i treballadores del comerç i la labor
policial seria més efectiva.
Les dades de la policia reflecteixen, en el que duem
d’any, un augment d’aquest tipus de delictes que, a
Lleida, s’han multiplicat per tres respecte de la resta de Catalunya, amb un 37% més, enfront del 12%
d’augment a Barcelona, i la disminució del 2% a Girona i de l’1% a Tarragona. Com sempre, també aquí,
les retallades són les culpables de la falta de segure-

tat de les treballadores i treballadors del comerç, ja
que cada vegada hi ha menys agents dels Mossos
d’Esquadra i de la policia urbana.
CCOO aconsellem a les treballadores i treballadors
del sector del comerç que no s’arrisquin a enfrontarse als lladres.
CCOO aconsellem també mesures de seguretat com
la de tancar la porta amb clau i donar pas als clients
un a un.
CCOO exigim a l’Administració que prengui mesures urgents per solucionar aquest problema, mesures que no necessàriament signifiquin un augment
d’efectius policials, sinó una millor organització dels
efectius amb els quals compta; que les retallades
no afectin la seguretat ciutadana; i que es creï urgentment ocupació per evitar el percentatge de robatoris causats per la pobresa.
José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de CCOO
de les Terres de Lleida

Lleida fa molt soroll contra la reforma laboral i les retallades

Més d’un centenar de persones es
van concentrar a Lleida, el passat
20 de juny, a la tarda, en contra de
la reforma laboral i les retallades.
La concentració, que havia estat
convocada per CCOO de Lleida,
juntament amb la UGT i la Plata-

forma #lleidasocial, es va fer al
davant de l’oficina de Caja Madrid
(Bankia) de l’avinguda de Prat de
la Riba.
La concentració es va convocar al
davant d’una oficina de Bankia per
fer èmfasi en el que significarà el
rescat de la banca per a la població. Durant una hora les persones
concentrades van fer soroll amb
tota mena d’estris i, en acabar, dos
representants de la Plataforma
#lleidasocial van llegir un manifest,
en el qual van deixar clar que el
rescat financer “no és la solució,

perquè portarà més retallades i no
serveix per sortir de la crisi”.
Amb el lema “No callem! Defensa
els teus drets!” ambdós sindicats
van voler fer una crida als treballadors i treballadores perquè
participessin a les manifestacions
i concentracions convocades a tot
el país. L’objectiu d’aquesta nova
mobilització és aconseguir frenar
la reforma laboral aprovada pel
Govern del PP i demostrar que la
mobilització no pararà fins a aconseguir-ho, sabem que és una tasca
difícil i llarga, però no defallirem.

HORARI D’ESTIU:
Del 28 de juny al 3 de setembre, de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

No ens podem
permetre la por

Els que s’estan fent d’or amb la crisi han
accelerat el ritme de la por per recollir dividends. L’angoixa de la incertesa és l’ariet
per enfonsar la porta de l’edifici dels drets
bàsics ciutadans. Escampen la por entre la població per forçar la rendició democràtica de la
ciutadania i un posterior lliurament voluntari de
parcel·les de serveis públics per reconvertirlos en mercaderia comercial, transformant el
bé comú en un gran negoci privat. Però qui és
l’amo de la por?
L’amo de la por és el diner. A voltes es presenta sota la denominació els mercats, però
té multitud de disfresses i s’amaga en un bosc
d’eufemismes. Un amo sense nom i sense rostre no es pot combatre. És com la foscor que
no deixa veure si l’abisme és a prop. Causa
pànic. Immobilitza. Bloqueja. Sense punts de
referència no poden prendre’s decisions racionals i s’acaba per acceptar la solució que
ofereix la mà que té l’interruptor.
El poder econòmic, però, necessita aliats per
poder portar a bon port el vaixell de les seves
aspiracions. El poder polític, per acció o per
omissió, és l’actor que permet l’expansió descontrolada del diner o exerceix una regulació,
equilibrant l’interès econòmic i l’interès social.
Un govern responsable ha de vetllar pels interessos generals del país, és a dir, pels dels
seus ciutadans i ciutadanes. Com que sembla
que el Govern dedica més temps a frenar les
legítimes aspiracions de la gent que la voracitat del capital, li exigim el compliment de les seves responsabilitats. Al Govern, li exigim saber
el nom i la cara dels que han decidit un retorn
social al passat i també que ens expliqui cap
on ens vol dur.
En aquest combat és imprescindible fer sentir la nostra veu. Ens volen a les fosques i en
silenci per poder justificar el saqueig. No ens
podem permetre el luxe de la por. A casa, a
la feina i al carrer hem d’expressar el rebuig
a les polítiques de desmantellament de l’estat
social, creant opinió i organitzant acció. Ens hi
juguem el model social de les properes dècades. Què volem, un model democràtic i social
o un model d’oligopoli financer?

www.ccoo.cat/lleida
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La reforma
laboral impedeix
l’aplicació de la Llei
d’igualtat!

ara que si en la nostra acció sindical de salut

Fa més de cinc anys de la promulgació de la
Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones
i homes (LOI) i afrontem una greu amenaça
per al seu compliment, derivada d’una reforma laboral discriminatòria per raó de sexe que
impedeix l’aplicació de l’acció positiva, amb
caràcter transversal, a tots els components de
l’ocupació, mitjançant la negociació col·lectiva
de mesures i plans d’igualtat, com garanteix
la LOI en vigor.
La reforma laboral trenca el principi constitucional d’igualtat davant la llei, que exigeix
introduir mesures que superant la igualtat
formal assegurin la igualtat real (art. 9 i 14
de la Constitució espanyola). No només no
introdueix mesures per assegurar la igualtat
d’oportunitats i la igualtat efectiva de dones i
homes, sinó que n’integra d’altres que restringeixen drets regulats per la Llei d’igualtat. Fins
ara, aquesta llei, avui amenaçada, ha permès
començar a veure com es fan avenços importants en l’àmbit laboral, mitjançant l’aplicació
de l’acció positiva a partir de la negociació de
plans i mesures d’igualtat en la negociació
col•lectiva, així com altres avenços per equilibrar la representació de dones i homes en la
vida política, social i laboral.
La reforma laboral del Govern del PP té un
impacte negatiu en les condicions laborals
de les treballadores i treballadors i condueix
a un agreujament de les desigualtats laborals i socials entre dones i homes. Té efectes
negatius per al conjunt de la població treballadora, però en especial per a les dones, a
causa de la situació desigual d’homes i dones
en el mercat de treball. Especialment, cal esmentar les conseqüències que tenen per a les
treballadores les mesures de flexibilitat unilateral en les condicions laborals, la desvinculació de les empreses del conveni col·lectiu,
la contractació temporal, la jornada a temps
parcial, la formació, l’acomiadament i els drets
de conciliació, mesures totes elles que atempten contra el principi constitucional d’igualtat
i no-discriminació per raó de sexe i que, de
manera implícita, condueixen a l’incompliment
i la inaplicació de la Llei d’igualtat.
Des de CCOO diem NO a la reforma laboral
per injusta amb les treballadores i els treballadors, ineficaç per a la economia, inútil per a
l’ocupació i discriminatòria per raó de gènere,
i fem una crida a secundar les mobilitzacions
que es convoquin arreu.

La patronal d’hostaleria vol eliminar la
província de Lleida de l’àmbit del conveni
Els passats 23 de maig i el 6 de
juny hi van haver noves reunions
de negociació del Conveni
d’hostaleria de Catalunya.
A la primera CCOO va presentar
una proposta a la patronal que
incloïa el conveni de dos anys de
durada, l’increment salarial per a
cadascun dels dos anys, el manteniment de tots els drets i millores socials del conveni i millores
en el redactat dels apartats dels
dies d’assumptes propis i en el
dels permisos retribuïts per hospitalització de familiars.
A la segona reunió la patronal,
a part de no contestar la proposta sindical, en va presentar
una de nova que vol eliminar de
l’àmbit del conveni la província
de Lleida i els subsectors de
col·lectivitats i restauració; vol

passar d’un any a tres la permanència en el nivell bis de
primera ocupació en el sector;
pretén ampliar els supòsits per
contractar de manera temporal
i distribuir irregularment la jornada i la borsa d’hores; a més
vol incrementar la polivalència
funcional i eliminar els dies
d’assumptes propis i les clàusules de revisió salarial.
CCOO, a més d’oposar-nos a
les mesures plantejades que
faran més precàries encara les
condicions de treball, vam manifestar el nostre posicionament:
que el Conveni d’hostaleria de
Catalunya seguís integrant tots
els àmbits (Lleida, col·lectivitats,
restauració...) i ens vam ratificar
en la proposta presentada el
mes de maig.

A més, CCOO vam manifestar
que si la patronal segueix en
aquesta línia iniciarem mobilitzacions en el sector per aconseguir un únic conveni per a tota
Catalunya que mantingui els
drets i les condicions de treball.
José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de
CCOO de les Terres de Lleida

Al juny, Llanterna Digital i Mòstra de Cinèma Occitan
El 8 de juny, va tenir lloc al Castell del Rei (al Turó
de la Seu Vella) el lliurament dels Premis Llanterna
Digital 2012 de curtmetratges en català i en occità,
i el 19 s’inaugurà, a Lleida, l’edició d’enguany de la
Mòstra de Cinèma Occitan “Llanterna Digital”.
El responsable de l’Àrea de Representació Institucional de CCOO de les Terres de Lleida, Jaume
Beà, fou l’encarregat de lliurar el premi a la millor
obra en la modalitat d’obres de fins a 60 segons
de durada que va correspondre al curt: Construïm
d’E. Monteagudo i Orió Peñalver, premi atorgat
per la seva qualitat estètica i el seu treball de rea-

lització, per l’agilitat i el ritme de
presentació del missatge i pel
seu equilibri entre forma, contingut, música i imatge.
Quant a la Mòstra, la programació de la cinquena edició
inclou un total de 13 títols, i la
gran novetat és el fet que totes les obres es podran veure,
a les diferents localitats catalanes, amb l’àudio original occità i subtitulades en català. Pel que fa a
gèneres, hi ha dues obres d’animació, tres documentals i 8 treballs de ficció. La Mòstra 2012 també amplia les localitats on es podrà veure, aquest
any hi hem d’afegir Cassà de la Selva, Besièrs,
Paesana i Rodés, en el marc de l’Estivada (festival
interregional de les cultures occitanes).
Aquests premis i l’organització de la Mòstra són
una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic
de CCOO forma part.

http://www.llanternadigital.cat/12/catala/llanterna.htm
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Serveis del Sindicat
a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

GABINET TÈCNIC-JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya
Lleida, horari: dilluns i dimecres, d’11 a 14 h i de 15 a 18 h.
Cervera, horari: dimarts de 10 a 14 h, al Consell Comarcal.
Tàrrega, horari: dijous de 10 a 14 h
Més informació: www.ccoo.cat/cite

ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Clara González
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h; i divendres, de 9 a 15 h.

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h; i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de Catalunya, 2 –vestíbul–.
Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19.30 h; i divendres, de 9 a 14 h.

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
Te. 973 26 36 66

DELEGACIONS COMARCALS
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.
A/e: 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.

