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No podem callar davant d’aquesta agressió!

El dia 19 de juliol, al voltant de 3.000 persones van
concentrar-se al davant de la Subdelegació del
Govern central a Lleida convocades per CCOO de
les Terres de Lleida, els altres sindicats i partits
polítics d’esquerres.
La concentració es féu per lluitar en contra de
l’agressió del Govern del PP, i donava continuïtat
a la resposta del sindicat a les retallades del Govern de l’Estat, explicades el dimecres 11 de juliol
pel president Rajoy al Congrés dels Diputats, i que
afecten les persones en atur, els empleats públics,
l’economia i la democràcia.
Després de mitja hora de concentració sorollosa
s’organitzà una manifestació que donà el tomb per
l’eix comercial de la ciutat per fer arribar la protesta a la resta de la ciutadania i alhora fer palès
el que significarà per als treballadors del comerç,
a Lleida, el decret dels nous horaris comercials
que permet tenir obert el negoci tot el dia i cada
dia, mesura que només afavoreix les grans superfícies.
En acabar la manifestació, Joan Riba, de CCOO,
i Rosa Palau, de la UGT, van agrair la nombrosa
presència de lleidatans i lleidatanes a la manifestació i van parlar del que significaran aquestes

retallades brutals del Govern. Joan Riba va dir que
totes aquestes retallades es fan per acontentar els
dirigents europeus, els del Fons Monetari Internacional, els del Banc Central Europeu... aquestes
retallades només recauen sobre les classes populars que no tenen res a veure amb la generació
de la crisi, els culpables de la qual no paguen cap
pena. Recalcà que no només és la pitjor estisorada que s’ha fet fins ara, sinó que a més es carreguen d’un cop tot allò aconseguit durant els 34
anys de democràcia i la democràcia mateixa. Tant
Riba com Palau van dir finalment que la mobilització continuarà durant l’estiu i també a la tardor,
que no podem callar davant d’aquesta agressió, i
no van descartar la convocatòria d’una nova vaga
general.
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UN GOVERN
FRAUDULENT

Arriba el ministre Montoro, després de
campanyes apocalíptiques des del banc
de l’oposició i lliçons magistrals, farcides
de gràfics i colorets, sobre els danys irreparables que un augment de l’IVA produeix a
l’economia, i ara el justifica com un delinqüent
habitual justifica les seves malifetes. El seu
cap, Mariano Rajoy, carrega amb inusitada
virulència contra les condicions de vida de la
gent corrent, al temps que és capaç de tractar amb exquisida delicadesa la “gent guapa”.
I en un exercici de cinisme suprem confessa el
dolor que sent fent allò que va dir que no faria.
Compartint aquest patiment es dóna per absolt
del seu engany electoral. Asseguda a la platea
de la seva impunitat l’Esperanza Aguirre s’ho
passa bé i se’n riu. Li fa gràcia el patiment i
el desconcert dels ciutadans-hàmsters presos
en la desesperació d’una gàbia de mentides i
menyspreu.
El darrer capítol d’ajustaments –els cementiris estan plens de víctimes dels eufemismes– reincideix i aprofundeix en l’objectiu del
desmantellament de l’estat democràtic i social:
increment indiscriminat de la pressió fiscal,
disminució del salari dels treballadors en actiu
i dels treballadors en situació d’atur i, en definitiva, empobriment general.
La indecència s’ha instal·lat al pont de comandament de l’Estat i els indecents tenen
el ple convenciment que ser-ho és plenament
decent. A l’abric de la impunitat s’atreveixen a
tot. Dir una cosa i fer-ne una altra és pràctica
habitual. I no se n’amaguen. El menyspreu i la
burla a la ciutadania és absolut.
Exigim la decència com a condició indispensable per exercir responsabilitats polítiques. El
Govern ha comès un frau electoral incomplint
el contracte amb el qual es va presentar a les
eleccions. En aquestes situacions la democràcia es manifesta de dos maneres: un referèndum d’aprovació de les mesures que avali
la modificació contractual o la convocatòria
d’eleccions generals.

Del 28 de juny al 3 de setembre, de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

www.ccoo.cat/lleida
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De dol pels serveis públics
Declaració de l’Institut
d’Estudis Catalans davant
l’anunci del Govern d’Aragó de
derogar la Llei de llengües
L’Institut d’Estudis Catalans, assabentat de la intenció del Govern d’Aragó de derogar la Llei de llengües d’aquesta comunitat i del fet sorprenent que
es denomini el català que es parla a la Franja amb
el circumloqui «llengua aragonesa pròpia de l’àrea
oriental de la comunitat autònoma», exposa les declaracions següents:
1. La comunitat acadèmica internacional sap que el
català és la llengua parlada a la Catalunya del Nord,
a l’estat d’Andorra, al Principat de Catalunya, a la
Franja, al País Valencià, a la comarca del Carxe, a
les Illes Balears i a l’Alguer.
2. La Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries compromet les autoritats (articles 7.1.b
i 7.1.e) a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua
i les relacions entre els territoris en què es parla. El
Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat (el 2005 i el 2008) a l’Estat espanyol que apliqui un marc jurídic específic que protegeixi el català
i l’aragonès de l’Aragó, usant exactament aquestes
denominacions.
3. En conseqüència, l’Institut d’Estudis Catalans
dóna suport a la declaració que les entitats agrupades sota el nom d’Iniciativa Cultural de la Franja han
fet sobre l’afer.
4. Així mateix, declara que, en cap cas, no es pot
considerar autoritat lingüística externa a l’Aragó una
entitat com l’IEC, que té atribucions sobre el conjunt
dels territoris de llengua catalana i que compta entre
els seus membres amb representants de la Franja.
Si voleu més informació sobre el català a la Franja,
podeu consultar l’article “El català a la Franja: breu
aproximació a una cursa d’obstacles” de Ramon Sistac, publicat al segon número de La Teranyina digital.
www.ccoo.cat/pdf_documents/El_català_a_la_
Franja.pdf
I si voleu llegir les declaracions institucionals i de
la societat civil davant la nova Llei de llengües de
l’Aragó, les podeu trobar a la pàgina de la llengua catalana del web de la Generalitat de Catalunya www.
gencat.cat

www.segre.com

CCOO de les Terres de Lleida
i totes les altres organitzacions
sindicals amb representació a
l’Agència Tributària ens vam fer
ressò, el passat 22 de juny, d’una
iniciativa duta a terme en altres administracions públiques i en alguns
centres de treball de l’Agència Tributària que consisteix a vestir-se
amb roba negra els divendres i
concentrar-se a la porta de la feina durant cinc minuts, a les 12 del
migdia.
Els treballadors de l’Agència Tributària de Lleida van participar
d’aquesta iniciativa el 22 de juny,
i continuen des de llavors, i divendres a divendres se’ls han anat
afegint treballadors i treballadores
de la resta de les administracions
públiques: SOC, departaments
d’Ocupació, d’Agricultura...
Els sindicats i les treballadores
i treballadors pensem que és el
moment de demostrar que estem
units en contra de les brutals reta-

llades a les quals està sent sotmès l’estat del benestar i més
concretament els serveis públics. Es tracta de conscienciar
la ciutadania que com a societat
perdrem uns serveis de qualitat que difícilment recuperarem
en el futur. Com a treballadors
i treballadores també hem de
conscienciar-nos que perdrem

garanties tant laborals com
salarials que mai més tornarem a recuperar.

Contra la tisorada de Rajoy, concentracions de
treballadors i treballadores dels serveis públics
CCOO de les Terres de Lleida va convocar el
13 de juliol, al migdia, les treballadores i treballadors dels serveis públics a concentrarse davant del seu lloc de treball per defensar
els drets socials. Aquesta va ser la primera
resposta a la nova agressió del Govern de
l’Estat, explicada el dimecres 11 de juliol pel
president Rajoy al Congrés dels Diputats, i
que afectarà les persones en atur, els empleats públics, l’economia i la democràcia.
Les concentracions van tenir lloc a diversos

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

centres de treball de la ciutat: al davant de la
Tresoreria de la Seguretat Social, al davant de
l’INSS, al davant de l’oficina del SOC... La més
nombrosa va ser la de la plaça de la Paeria que
s’omplí, hi van acudir prop de 200 persones.
Després de concentrar-se, aquestes treballadores i treballadors públics marxaren en manifestació cap a la Subdelegació del Govern central,
abans, però, van passar i es van concentrar al
davant de la seu del PP a Lleida, de la Diputació
i de Correus.
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Èxit de participació al curs organitzat per
la Federació d’Ensenyament

Malgrat la retallada de subvencions per a la formació, la
Federació d’Ensenyament de
CCOO de les Terres de Lleida
organitzà, els primers dies de

juliol, un curs de
15 hores de durada titulat “Educació
avui: eines per millorar la nostra tasca educativa”.
El curs va comptar
amb una presència
sostinguda, durant
els tres dies, de 62 persones
que van seguir atentament i
amb molt d’interès la formació. Cadascun dels tres dies
del curs es van tractar temes

diferents com ara la llengua de
signes, la relaxació a l’aula, la
diabetis a l’escola, la sensibilització en l’educació inclusiva
i, finalment, un apartat dedicat
a les noves tecnologies que va
incloure una primera aproximació a les xarxes socials. Les
formadores i formadors que
van impartir les diferents jornades van ser: Arcàdia Piedra
i Merche Chacón, Jordi Palací
i Lídia Pedra, Gemma Esteve,
Anna Fillat i Carles Garcia.

Reflexió sobre la comunicació en un procés
de congressos
El Servei Lingüístic de CCOO
i la Unió Intercomarcal de
CCOO de les Terres de Lleida
van organitzar el passat 26 de
juny un nou taller de comunicació, el cinquè, que dóna
continuïtat als tallers que es
van dur a terme els anys 2006,
2007, 2008 i 2011 i que va
comptar amb una participació
molt interessant de companyes i companys del sindicat.
L’objectiu general del taller
era, com en les altres oca-

sions, la millora de la comunicació externa del sindicat
tenint en compte que és un
element d’adaptació del sindicat al seu entorn i possibilita
el màxim suport al treball sindical. Enguany l’enfocament
del treball del taller es basà
en dos objectius específics:
el primer, l’enfocament de
la comunicació durant els
processos de congressos i
conferències i la importància
de les xarxes socials en la co-

municació sindical; i el segon,
el llenguatge no sexista en la
comunicació sindical. Per dur
a terme el taller hem comptat
amb la col·laboració de l’Emili
Rey, cap de Premsa de CCOO
de Catalunya.
Al taller van acudir-hi sindicalistes i dirigents de diferents
federacions de CCOO de
Lleida, que van participar-hi
activament i que van reflexionar sobre els dos punts proposats.

Conveni d’hostaleria,
sembla picar ferro fred!
El dimecres 4 de juliol de 2012 va tenir lloc la
setena reunió de la negociació del Conveni
d’hostaleria de Catalunya. En aquesta reunió, la
patronal del sector, va proposar de prorrogar el
conveni fins al 31 de desembre de 2012, un increment salarial del 0% i no aplicar el 2% de revisió
salarial de l’any 2011.
CCOO, per la seva part defensà el 2% de revisió
salarial corresponent a l’any 2011, ja que forma
part del conveni anterior i no és objecte de negociació, i es ratificà en la proposta presentada
l’última reunió que prioritza els dos anys de durada del conveni; l’increment salarial per a cadascun dels dos anys (revisió 2011, 2012 i 2013); el
manteniment de tots els drets i millores socials
del conveni (durant la seva vigència i després
de la seva vigència fins que no se’n signi un de
nou); la millora del text que fa referència als dies
d’assumptes propis; i la millora del text que fa referència als permisos retribuïts per hospitalització
de familiars.
Com que la patronal no reaccionà a les nostres
propostes, la Federació de Comerç, Hostaleria i
Turisme de CCOO convocà mobilitzacions en el
sector de l’hostaleria per desbloquejar la negociació del conveni, els dies 16, 18 i 23 de juliol. Per
al sindicat i per als treballadors i treballadores de
l’hostaleria és bàsic que el sector de col·lectivitats
no s’exclogui del conveni perquè així es podran
mantenir i millorar les condicions de treball i que
es negociï un conveni d’àmbit català.
José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de CCOO de les Terres de
Lleida
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ANTIGA CASA INGLÉS

Pesca

15%

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

Llibres
i papereria

CASELLES

5% -10%
15%

Fisioteràpia

tots els
tractaments

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Carburants

dte.
litre

Carburants

0,03€
litre

Lloguer cotxes

20%

Restaurant

10%

E. S.
JAMAICA
E. S. JAMAICA

Pintors

Carrasquet

10%-15%
AVIS

HÍPICA

10%

KINE

MASSOTERES

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

Hípica

15%

RESTAURANT

MANNELLI

RESTAURANT
MANELLI
Paradors de
Turisme

Parador

5%

Aggio
RESTAURANT
AGGIO

ATLANTIS

Restaurant

SÍCORIS CLUB

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

CONDICIONS
ESPECIALS

CONDICIONS
ESPECIALS

ROCHER
ROCHER

Assegurances

LES OBAGUES

CONDICIONS
Taller mecànic ESPECIALS

Club esportiu

40%

Teatre

15%

Ecocentre

10%

Restaurant

10%

LA PARRA
RESTAURANT
LA PARRA

INSCRIPCIÓ

Hotel

NH Hotels

5%

GIMNÀS

ENERGY -SPORT

LAUREN

Europcar

PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

10%
20%

en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

Bio Oleics
Bio Oleics

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona)

Oli d’oliva

CONDICIONS
ESPECIALS

Salut

CONDICIONS
ESPECIALS

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz
Cal Menut

Calucho Bicis

Esports

CONDICIONS
ESPECIALS

Cal Menut

