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CCOO de Lleida en contra de les polítiques dels
governs Central i de la Generalitat
El dilluns 8 d’octubre, desenes de persones es
van concentrar a la plaça del Treball de Lleida,
convocades per CCOO de Lleida i altres associacions i sindicats de la ciutat per denunciar les
polítiques que precaritzen els llocs de treball i que
porten molts companys i companyes a l’atur. A
més van reclamar un marc econòmic i laboral que
dignifiqui els llocs de treball i que garanteixi feina
per a tothom.
La concentració es va fer amb motiu del Dia Internacional pel Treball Digne, que se celebrà el 7
d’octubre i volia evidenciar que les polítiques que
apliquen els nostres governs fan més precaris els
llocs de treball: amb sous més baixos, amb la llibertat total de l’empresariat per acomiadar-nos,
amb indemnitzacions més baixes, amb situa-

EL 14 DE NOVEMBRE,
VAGA GENERAL!
CCOO i UGT, juntament amb la Plataforma Prou
Retallades, han convocat una vaga general el dimecres 14 de novembre de 2012. Aquesta data
s’emmarca en una mobilització global impulsada
per la CES (Confederació Europea de Sindicats)
per combatre les polítiques d’austeritat aplicades
pels governs europeus.
A Lleida, la manifestació del 14-N sortirà
de la plaça de Ricard Viñes, a 2/4
de 6 de la tarda.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

CCOO, LA TEUA EINA

El dimecres 14 de novembre CCOO hem
convocat una vaga per combatre les polítiques d’austeritat aplicades pels governs
europeus, que beneficien les elits econòmiques i financeres a costa de l’empobriment
general de la població.
En aquest moment el que està en joc és el canvi
de model social: o el model social democràtic,
que defensem CCOO, o el model social neoliberal per al qual la democràcia és una mercaderia més. Aquí del que estem parlant és d’una
societat amb drets laborals, socials i individuals,
cions d’atur més llargues, amb poca creació de
o d’una societat d’accionistes on cadascú té
d’ocupació...
drets en funció del nombre d’accions.
El treballadors i les treballadores, el 14-N, teVolen convertir els treballadors i treballadores en
nim l’oportunitat, i l’obligació, de dir-li prou al
un simple instrument al servei del capital i la burGovern. Prou a les retallades. Prou al privilegis,
gesia perquè d’aquesta manera puguin mantenir
al especuladors i als defraudadors. Prou a la
el seu estatus i engreixar les seves butxaques, ja
criminalització de la classe treballadora com a
de per si massa grasses.
responsable de la crisi. Prou de mentides per
desviar les responsabilitats de la corrupció i la
cobdícia. Prou de governs més preocupats de
crear por que ocupació. Prou de governs indecents que apliquen polítiques que no venien al
seu contracte electoral.
Cinc dies abans de la vaga, CCOO de les Terres de Lleida celebrarem el nostre VII Congrés
amb la intenció ferma i el convenciment que
per defensar drets i construir futur, CCOO
és l’eina.
Sens dubte aquesta haurà de ser la tasca principal en el nou mandat. Defensar
drets és en la gènesi del sindicat i per
El proper 9 de novembre de 2012 se
aquest motiu fa tanta nosa al neolibecelebrarà el VII Congrés de la Unió Inralisme i dedica tants recursos i tantercomarcal de CCOO de
tes mentides a desacreditar-nos.
les Terres de Lleida amb el
Construir futur és donar sentit a la
lema: ”Defensem drets,
defensa dels drets.
RETS
construïm futur. CCOO, la
SEM D
En
l’actual situació haurem de fer
DEFEN
R
FUTU
TRUÏM
teua eina”
compatible la disminució de recurCONS
El congrés tindrà lloc a la Llotja de Lleisos, tant sindicals com econòmics, i
el previsible augment de l’acció sindical.
da, de les 8 del matí a les 3 del migdia.
Serà necessària la generositat en les actiTrobareu els documents al web del Sintuds
organitzatives i la màxima eficiència en
dicat www.ccoo.cat/lleida
l’ús dels recursos, amb l’objectiu de ser més
útils als nostres afiliats i afiliades i a la classe
treballadora en general.

VII Congrés de la
Unió Intercomarcal
de CCOO de les
Terres de Lleida

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
Temperatures sota control,
garantia de salut laboral
A la nostra empresa ens ocupem d’un aliment de primera necessitat, la llet,
i també dels seus derivats, igualment delicats i gustosos (mantega, nata...).
De la mateixa manera que treballem amb la màxima cura i qualitat pel producte, com a delegats de prevenció exigim unes condicions de treball respectuoses amb la seguretat i la salut de les persones que hi treballem.
Fa uns anys, al nostre centre de treball, teníem diverses sales on la temperatura ambient i la humitat relativa estaven molt per sobre d’allò permès a
la normativa tècnica sobre les condicions termohigromètriques als llocs de
treball (l’article 7 i l’annex III “Condicions ambientals dels llocs de treball” del
Reglament 486/1997, de 14 d’abril, de seguretat i salut).
Aquestes temperatures i humitat elevades provenien de les màquines i
equips de treball instal·lats al llarg de les sales. Eren font de malestar constant i incidien molt negativament en l’estat d’ànim i la salut dels treballadors
i així ho vam expressar reiteradament a la direcció empresarial en reunions
ordinàries del comitè de seguretat i salut i del comitè d’empresa. Sempre ens
feien passar amb raons: “que no n’hi havia per tant”, “que no hi havia diners
per refrigerar tants metres quadrats”, etc. I qui dia passa, any empeny. En fi,
les típiques respostes que tots i totes de ben segur coneixeu, que fan que la
gent treballadora continuï exposada a riscos per a la seva salut.
La direcció de l’empresa va fer venir el servei de prevenció a prendre mesures. Però en una època de clima suau i quan les màquines estaven aturades
i, tot i així, els mesuraments van donar una mica alts. Evidentment, descontents amb aquestes avaluacions de risc, vam agafar un termòmetre i el vam
penjar enmig del lloc de treball i a cada torn i cada hora, els operaris feien un
mesurament de la temperatura real i anotaven el dia, la temperatura ambient
i l’hora en un full.
Després d’un recull de temperatures durant un mes, vam presentar el resultat, per escrit, a la direcció. Aquesta el va desestimar al·legant que els mesuraments no s’havien fet amb els aparells adequats ni per personal qualificat
per a aquestes tasques. Va ser llavors que farts de predicar en el desert (on
les temperatures també són extremes) vam comunicar la nostra decisió a
l’empresa: si no es refrigerava la sala, instaríem la intervenció de la Inspecció
de Treball.
L’empresa va optar per no actuar i es va denunciar la situació de risc i la falta
d’acció preventiva. A la denúncia, s’hi van adjuntar totes les còpies de les
actes de les reunions on ens havíem queixat de les condicions tèrmiques de
treball, el nostre registre de les temperatures, la carta de la resposta de la
direcció de l’empresa, etc. Pensem que la denúncia estava plenament justificada i aportàvem proves suficients.
Finalment, la resolució de la Inspecció de Treball va consistir en una sanció
econòmica per a l’empresa, però allò més important per a nosaltres: un requeriment amb l’obligació de corregir la incomoditat tèrmica abans de l’estiu
següent. Aquest estiu, els treballadors i treballadores han agraït la nostra decisió i des d’aleshores, han treballat en un clima favorable per a la seva salut.
A partir d’aquesta experiència, comencem a planificar altres accions preventives amb la mateixa idea: un producte de màxima qualitat comença amb la
màxima qualitat de les condicions de treball i de salut.
Delegat sindical i els delegats de Prevenció de CCOO de Puleva Food S.L.

200 treballadores i treballadors
públics en contra del desmantellament
de l’estat del benestar
El 10 d’octubre, unes 200
persones es van concentrar,
davant de la Subdelegació del
Govern Central a Lleida, per
defensar el sector públic i en
contra de les contínues retallades que està patint aquest
sector, que comporten el desmantellament de l’estat del
benestar.
Les diferents mesures preses pels governs autonòmic i estatal han acumulat sobre les treballadores i els treballadors públics, per una banda,
una pèrdua de drets laborals i socials, i per l’altra, una pèrdua de poder
adquisitiu que se situa més enllà del 20%. Paral·lelament, a aquesta realitat, s’injecten uns 100.000 milions d’euros al sistema financer, però se
segueixen exigint sacrificis a les treballadores i els treballadors del nostre
país.
Davant d’aquesta situació, les juntes de personal i comitès d’empresa representants de la gran majoria dels col·lectius del sector públic van elaborar un manifest en el qual deixaven clar que:
– Els empleats públics són l’instrument que garanteix els drets essencials de la societat del nostre país, com és el dret a la sanitat, l’educació,
l’atenció social, la justícia, l’assistència en situacions d’emergència i, en
definitiva, a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats.
– Els empleats públics són treballadores i treballadors amb el nivell de
qualificació necessari per desenvolupar les seves tasques i accedeixen als
seus llocs de treball mitjançant processos selectius oberts a tota la ciutadania, en igualtat de condicions, on es valoren les capacitats i els mèrits.
– Les empleades i els empleats públics han prestat, i presten, a la societat
un catàleg de serveis essencials, a l’abast de tota la ciutadania, amb igualtat d’oportunitats i absoluta equitat, i volen continuar fent-ho.

3
Núm. 83 - 3a etapa
divendres, 2 de novembre de 2012

La mobilització no va decaure al setembre
15-S MADRID
El 15 de setembre CCOO de Lleida va participar a la Marxa a Madrid que finalitzà amb una
gran manifestació per denunciar les polítiques
d’austeritat i les retallades socials i laborals apli-

cades pel Govern. La marxa va ser convocada per
CCOO, UGT i un gran nombre d’organitzacions
i col·lectius socials. La marxa s’organitzà en columnes de manifestants que sortiren de diferents
llocs de la ciutat i van confluir totes a la plaça de
Colón. Els companys i companyes de Lleida van
marxar dins de la columna de Catalunya.
17-S SUPORT A LA VAGA DEL TRANSPORT
PÚBLIC
El 17 de setembre els treballadors i treballadores
i els delegats i delegades de CCOO de Lleida, es
van concentrar al davant de l’estació de RENFE
de Lleida per donar suport a la vaga del transport
públic i per protestar contra la pèrdua de drets laborals i socials que comporten les retallades del
Govern.

25-S VAM ENVOLTAR LA SUBDELEGACIÓ!
El 25 de setembre a Barcelona i a Madrid la
ciutadania intentà envoltar el Parlament i el Congrés amb voluntat de fer palès el segrest que ha
convertit aquestes institucions en uns òrgans
superflus, a les ordres de la Troika i dels Mercats. A Lleida, vam envoltar la Subdelegació del
Govern espanyol, i ho vam fer perquè representa

el símbol del segrest de la política per part del
capitalisme.
AL SECTOR EDUCATIU, LA MOBILITZACIÓ
TAMPOC NO PARA
El Sindicat d’Ensenyament ha participat durant
tot el setembre i l’octubre en diferents concentracions del sector de l’ensenyament, a més de
les generals. Participà, l’últim dia d’agost a la
concentració d’interins i interines davant del Departament d’Ensenyament, per protestar per com
es van fer els nomenaments telemàtics. Durant el
mes de setembre ha participat a les assemblees
i concentracions del MUCE (Moviment Unitari de
la Comunitat Educativa) per protestar en contra
de les retallades i les mancances amb què començà el curs escolar. I a l’octubre, ha participat a
l’assemblea del MUCE per parlar de la problemàtica dels nomenaments d’interins i les conseqüències que se’n deriven a l’escola.
I CADA DIVENDRES... DE DOL PELS SERVEIS
PÚBLICS
Els treballadors i treballadores dels serveis públics de Lleida no defalleixen i continuen, divendres rere divendres, vestint-se de negre i concentrant-se davant dels seus llocs de treball per
demostrar que estan units en contra de les brutals
retallades a les quals està sent sotmès l’estat del
benestar i més concretament els serveis públics.
Amb aquests divendres de dol volen conscienciar
la ciutadania que com a societat perdrem uns serveis de qualitat que difícilment recuperarem en el
futur. Els divendres negres van començar el mes
de juny i fins ara hi han participat treballadors i
treballadores dels serveis territorials de Cultura,
d’Interior, de Justícia, de Salut; de la Paeria i de la
Diputació; de l’INEM, la Inspecció de Treball i del
SOC; de l’Agència Tributària, del Cadastre, de la
Tresoreria de la Seguretat Social i de la Subdelegació del Govern central; bombers, funcionariat de
presons... I cada divendres són més!

Lluita per evitar els
acomiadaments a la
cafeteria de la presó
La cadena HUSA vol acomiadar els 13 treballadors i treballadores de la cafeteria de la
presó de Lleida, perquè acaba el contracte que
aquesta empresa té amb el centre penitenciari
de Ponent, ja que l’Administració no vol continuar oferint aquest servei.
Per oposar-s’hi, prop d’un centenar de treballadors i treballadores de la presó, convocats per
les federacions de Comerç, Hostaleria i Turisme
i Serveis a la Ciutadania de CCOO de Lleida,
es van concentrar, el passat 26 de setembre, a
l’entrada del centre.
En reunions posteriors, l’Administració va dir
que no tancarien la cafeteria i que el personal
que l’atendria serien interns de la presó. El personal del centre penitenciari no hi està d’acord
perquè la cafeteria és el seu lloc d’esbarjo; i
el personal de la cafeteria tampoc no hi està
d’acord, perquè veuen que el servei és necessari i que el que vol l’Administració és substituirlos per treballadors més barats. Posteriorment
es va fer una recollida de signatures entre el personal de la
presó per
evitar, en
primer lloc,
el tancament de la
cafeteria i,
després,
per demanar la continuïtat dels llocs de treball.
Aquest tancament o substitució de treballadors
és una nova mostra de la política de retallades
dels serveis públics, i CCOO estem convençuts
que aquest tancament a Lleida no és més que
un assaig dels futurs tancaments que es faran
a la resta de centres de Catalunya.
Actualment, la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme segueix negociant amb la direcció
de l’empresa HUSA per arribar a un acord
abans del 2 i 5 de novembre quan hi ha un acte
de conciliació entre el grup HUSA, empresa
demandada; el CIRE, Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció; i el Departament de Justícia.
CCOO vol que els llocs de treball es mantinguin
i, si s’ha d’acomiadar, vol la millor indemnització
possible per als treballadors i treballadores.
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800 mil euros, primera
solució per a Boí-Taüll
A principis d’octubre, Boí-Taüll va rebre de l’empresa
Nozar, administradora majoritària de l’estació d’esquí,
una injecció de 800 mil euros que li permetran obrir la
propera temporada i evitaran que la Generalitat s’hagi
de fer càrrec de l’estació.
Aquests diners signifiquen que 300 treballadors i treballadores directes de l’estació d’esquí més el personal dels hotels del Pla de l’Ermita tornen a la seva
feina, l’ERO acabava el 31 d’octubre. De moment
s’ha avançat 20 dies l’ERO del personal fix, van començar a treballar el 10 d’aquest mes; després van
donar d’alta el personal encarregat del manteniment
i de preparar l’obertura de l’estació; i finalment la resta de personal s’incorporarà a la feina pel pont de la
Puríssima.
L’ERO s’ha aprofitat també per renegociar i ajustar
amb els hotels millors condicions econòmiques de
pagament del deute i dels lloguers dels hotels.
L’acord no sols és important per als treballadors i
treballadores, sinó també per a la comarca, ja que
l’estació i el complex turístic signifiquen uns quatrecents llocs de treball indirectes. Hem d’esmentar que
la viabilitat futura de l’estació i el complex hoteler no
només afecta la instal·lació, sinó també tota la vall.
Ara, en aquest moment, només resta esperar que hi
hagi una bona temporada de clients i de neu perquè
aquesta solució pugui estendre’s a les temporades
futures.

Participació CCOO de Lleida en els actes de
l’11 de Setembre
CCOO de les Terres de Lleida participà, com
cada any, en els diferents actes que es van
organitzar per commemorar la Diada Nacional
de Catalunya.
El dia 11, CCOO de Lleida va fer la seva ofrena floral, enguany conjuntament amb la UGT,
a la Seu Vella, i el dia abans, al vespre, havia
participat, com a entitat convocant, a la Marxa de les Torxes que va sortir de l’edifici del
Roser.

Cicle de Cinema i Drets Humans
Durant el mes de novembre tindrà lloc el 9è Cicle de
Cinema i Drets Humans, organitzat per la Universitat
de Lleida i del qual CCOO és col·laborador juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Amnistia Internacional i
l’Ateneu Popular de Ponent.
Del 6 al 22 de novembre de 2012
A la Sala de Juntes del Rectoral de la UdL
De les 7 de la tarda a les 9 del vespre
PROGRAMACIÓ
Dimarts, 6 de novembre: Interferències.
Dijous, 8 de novembre: País de los pueblos dueños.
Dimarts, 13 de novembre: Right2love.
Dijous, 15 de novembre: Ves-te’n. Diari de la plaça de Tahrir.
Dimarts, 20 de novembre: Budas en el exilio.
Dijous, 22 de novembre: Capitalisme, un itinerari crític.
EXPOSICIONS
Del 6 al 29 de novembre:
“La mirada invisible” del Centre Dolors Piera, al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont, 1a planta.
“Exposició de màgia a Haití”, de Creu Roja, al vestíbul de la 1a planta de l’edifici Polivalent
del Campus de Cappont.
Si voleu tota la informació:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/programa_cinema%20_dh_2012.pdf
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CONGRESSOS I CONFERÈNCIES A CCOO DE LLEIDA
Després que el mes de setembre
comencés el procés congressual
a CCOO de Lleida amb les assemblees a les empreses, durant tot
aquest mes d’octubre totes les
federacions i sindicats de ram de
CCOO de Lleida han celebrat els
seus congressos i conferències, hi
ha hagut renovació en algunes federacions i continuïtat en d’altres.
Volem destacar l’augment de
presència femenina al cap de les
diferents federacions, en un sol dia
van ser escollides tres secretàries
generals (Fecoht, Agroalimentària
i Ensenyament). Hi ha hagut reno-

vació a la Federació de Pensionistes i Jubilats, encapçalada ara pel
company Alejandro Martínez; a la
Federació Agroalimentària, la nova
secretària general és Mª José Fernández; a la Federació de Comerç
Hostaleria i Turisme, la nova secretària general és Paqui Moral; el Sindicat d’Ensenyament, l’encapçala
ara Cristina Rodríguez; i a la Federació de Serveis a la Ciutadania, el
nou secretari general és Joan Riba.
La continuïtat ha estat la tònica de
les altres federacions, a Sanitat, hi
continua Helena Motos; a Comfia,
Pep Moliné; al Sindicat d’Indústria,

Cristina Rodríguez, nova secretària
general del Sindicat d’Ensenyament
El passat 19 d’octubre el Sindicat d’Ensenyament de CCOO de les Terres
de Lleida va celebrar el seu VIII Congrés, en el qual, la companya Cristina
Rodríguez Vila va ser escollida, per unanimitat, secretària general. La Comissió Executiva que encapçala Rodríguez estarà formada per: Meritxell
Soler, Estel Gatell, Esther Bernaus, Josep M. Romero i Pilar Torra.
Els eixos principals que marcaran el projecte de treball per als propers
quatre anys són, en primer lloc, consolidar, ampliar i intensificar la presència del sindicat als centres educatius i esdevenir un referent sindical en
tots els sectors de la comunitat educativa del nostre territori. Segonament,
consolidar i incrementar l’afiliació.
En tercer lloc, oferir un sindicalisme
útil, eficaç, solidari i coherent. I, finalment, esdevenir un referent sindical
en les diferents institucions educatives i en els mitjans de comunicació.

Carles Asensio; a Fiteqa, amb la
conferència celebrada a Tàrrega, la
continuïtat, la representa el company Josep Cabrera; i a la Federació de Construcció i Fusta, Pilar
Ramos.
Durant aquests congressos i conferències, a més de debatre els
seus propis informes de gestió i
plans d’acció per al futur, s’han
treballat els documents de la Unió
Intercomarcal perquè els representants de cada sector que aniran al
VII Congrés de la Unió, el dia 9 de
novembre, hi puguin aportar les seves propostes.

Pilar Ramos, reelegida secretària
general de Fecoma
El passat dia 23 d’octubre, la Federació de Construcció i Fusta de CCOO
de Lleida va celebrar el seu III Congrés, en el qual va ser reelegida, per
unanimitat, com a secretària general,
Pilar Ramos. També es va elegir una
nova Comissió Executiva formada
per 11 persones: la mateixa Pilar
Ramos, José A. Muñoz, Emilio Herias, Juan Bravo, Jaume Gimeno, Maria
Ibars, Manuel Ramos, Bartolomé Bernat, Núria Badia, Josep Castañé i
Francisco Ruiz.
En el congrés es decidí que una de les línies de futur que Fecoma seguirà
durant els propers quatre anys és la de reforçar la negociació col·lectiva
i vetllar pel seu compliment a les empreses, i defensar els drets laborals
davant de les reformes imposades pel Govern.
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Carles Asensio, reelegit secretari general del
Sindicat d’Indústria
Carles Asensio va ser reelegit per unanimitat com a secretari general del Sindicat d’Indústria de
CCOO de les Terres de Lleida, en el marc del congrés celebrat el 16 d’octubre. Els delegats assistents també van votar pràcticament per unanimitat la nova Executiva del sindicat, formada pel
mateix Asensio i Àngel Valls, Josep Anton Gómez, Josep M. Carrelero, Manel Marqués, Francisco
Verdejo i Xavier Cuadrat. Es van escollir també les delegacions que aniran al Consell de la Federació i als congressos de la Unió de Lleida i de la Federació d’Indústria de Catalunya.
Els delegats assistents al congrés van validar la gestió feta per l’Executiva sortint en els darrers
tres anys i mig i aprovaren de manera unànime l’Informe de gestió,
presentat per Carles Asensio, com a secretari general sortint.
El congrés va comptar amb la intervenció com a convidat de Jaume
Sellés, membre de l’Executiva de CCOO i candidat a secretari general de la Unió de les Terres de Lleida, que va apreciar positivament el
salt qualitatiu i quantitatiu que ha fet el Sindicat d’Indústria a la província en els darrers anys, malgrat la situació de crisi. I va instar tots
els presents a continuar treballant de forma coordinada i cooperativa
per fer un sindicalisme més pròxim per adaptar l’organització a la nova realitat en què ens trobem
immersos, treballar de manera transversal i mancomunada al territori, una nova manera de fer
sindicalisme, en la qual es va mostrar convençut que el Sindicat d’Indústria hi té un paper important.
La preparació de la vaga general serà un dels primers temes que haurà d’encarar la nova direcció
del Sindicat d’Indústria. Així ho van destacar tant Sellés com Javier Pacheco, secretari general de
la Federació d’Indústria, que en la seva intervenció va parlar de com haurem d’afrontar des del
sindicat aquest escenari, construint un nou teixit social, més enllà de l’àmbit de l’empresa, amb
la societat civil mobilitzada i vertebrant-la. Pacheco també va destacar que un altre dels principals
reptes que haurà d’afrontar el Sindicat d’Indústria serà impulsar les negociacions del Conveni del
metall de Catalunya i va explicar en quin punt es troben.
Carles Asensio va tancar el congrés, després de ser reelegit, va agrair la tasca feta per l’Executiva
sortint i va plantejar els reptes a curt termini, la negociació del conveni autonòmic i la preparació de
la vaga general; i a mitjà i llarg termini, treballar per incrementar l’afiliació, recuperar la credibilitat del
sindicat i millorar els resultats electorals per tenir més representació i més força a l’hora de defensar
els drets dels treballadores i treballadores.

Paqui Moral, elegida secretària general de la Fecoht
Paqui Moral va ser elegida per unanimitat com a secretària
general de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme
(Fecoht) de CCOO de les Terres de Lleida, en el marc del
congrés celebrat el 19 d’octubre. Els delegats i delegades assistents també van escollir la resta de membres de la direcció
de l’organització que encapçala Moral, i que són: Leonor Molina, Daniel Olea, Manoli Valverde, José Antonio Mejías i Manuel Romero.
Durant el congrés s’aprovà la gestió del darrer mandat i les línies estratègiques i objectius per als
propers quatre anys.
Un dels principals reptes que haurà d’afrontar la nova direcció de la Fecoht serà treballar per impulsar la negociació dels convenis d’hostaleria de Catalunya i el del comerç de Lleida, aquest últim
denunciat al Tribunal Laboral de Catalunya. Els propers quatre anys seran durs perquè els sectors
de la Fecoht pateixen directament la crisi i la precarització salarial i de drets en els llocs treball.

Alejandro Martínez, nou
secretari general dels
Pensionistes i Jubilats
El 18 d’octubre
va tenir lloc el IV
Congrés de la
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de
les Terres de Lleida, que escollí el nou secretari
general, Alejandro Martínez, i la nova Executiva,
formada per Ángel Martínez, Ramona Criado,
Francesc Bademunt i José Antonio Varela, amb
un suport gairebé unànime.
Els participants al congrés van avalar l’Informe de
gestió i el Pla d’acció per als propers quatre anys i
allò que més destaca de les propostes és l’interès
per establir aliances amb totes les organitzacions
socials i polítiques per defensar els drets dels
pensionistes i jubilats; la defensa de la Llei de la
dependència, tan malmesa per les retallades; la
millora de la presència dels representants de la
federació en tots els organismes on es parli de
la gent gran; i la participació en el govern de la
Unió de Lleida per enfortir el paper de CCOO i
la presència continuada al sindicat per atendre
millor l’afiliació.
Doble afiliació
Es va parlar també de la doble afiliació dels pensionistes i jubilats: a la federació d’origen i la federació de Pensionistes i Jubilats, aquesta doble
afiliació és un repte que marcarà el futur de la
federació.
Aquesta proposta es debatrà a finals de febrer
del 2013 en el Congrés Confederal de CCOO
d’Espanya i significarà, en primer lloc, que els
afiliats i les afiliades actuals de la Federació de
Pensionistes i Jubilats de CCOO passaran a estar
adscrits, també, a la federació on van acabar la
seva vida laboral. En segon lloc, totes les persones
afiliades a CCOO, quan es jubilin, passaran d’ofici
a la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO.
Els afiliats i les afiliades adscrits a la federació
de Pensionistes i Jubilats mantindran també el
seu dret de representació i el vot a les federacions d’origen, i s’estudiarà el desenvolupament
d’estructures funcionals per la via d’agrupacions
d’empresa o de sector a les federacions.
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Pep Moliné, elegit secretari general de Comfia
El 25 d’octubre, es va celebrar la IV Conferència de Comfia
- CCOO de Lleida que va escollir un nou secretari general, en Pep Moliné, i una nova Comissió Executiva formada
per set persones: Pep Moliné, Raquel Collado, Josep Tous,
Gener Minguell, Francesc J. Palau, Sílvia Piñol i Elisabeth
Medina.
Les candidatures presentades per a la Comissió Executiva, per a la secretaria general de Comfia de Lleida i els
representants de la federació que aniran al congrés de la Unió Intercomarcal de les Terres de
Lleida, van rebre el suport del 82% dels delegats i delegades acreditats.
La Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO (Comfia) representa els sectors de
les enginyeries, assegurances, oficines i despatxos, telemàrqueting, serveis informàtics, banca
i estalvi, entre altres. Aquests darrers, majoritaris al territori, es troben en uns moments molt
convulsos a causa de les fusions que s’estan produint en el seu sector.
La nostra prioritat ha estat i continuarà sent participar en aquests processos, oferir acompanyament i assessorament durant els processos de negociació d’expedients de regulació als nostres
afiliats i afiliades, i a les persones delegades en les negociacions amb les seves empreses, per
assolir acords i pactes.

Joan Riba, nou secretari general de la FSC
El 23 d’octubre, es va celebrar el II Congrés de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Lleida que
va escollir un nou secretari general, Joan Riba, i una nova
Executiva formada per sis persones: Ramon Nicolau, Anna
Lahoz, Assumpta Nicuesa, Imma Romeo, Santi Viñes i Carme Besora.
Les candidatures presentades van rebre el suport del 90%
dels delegats i delegades acreditats. L’Informe de gestió i el nou Pla d’acció també van ser avalats per la majoria de la representació.
El full de ruta d’aquest nou equip és el compromís i la millora de l’atenció a l’afiliació i la transparència en totes les decisions. La nova direcció vol participar activament en la defensa dels
drets laborals i socials, acompanyar sindicalment els delegats i delegades i que el diàleg entre
tots serveixi per treballar en un ambient democràtic i respectuós amb tothom. Finalment, es comprometen a exercir un sindicalisme útil per ser més eficients en l’acció sindical i a donar molta
importància al treball d’equip.
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Josep Cabrera, continua
al capdavant de Fiteqa
El passat 20 d’octubre, al local de CCOO de Tàrrega,
es va celebrar la II Conferència de Fiteqa de les Terres de Lleida.
A més dels 25
delegats i delegades elegits
en les seves
corresponents
assemblees,
també hi van
assistir, entre altres convidats, el secretari general de
Fiteqa Catalunya, Vicente Pardina, i Jaume Sellés,
com a delegat de la Gestora de la Unió de Lleida.
Josep Cabrera va tornar a ser reelegit, de manera
unànime pels delegats i delegades, com a coordinador de l’Àmbit Funcional de la Federació d’Indústries
del Tèxtil-pell, Químiques i Afins de Lleida. Continuaran formant part de l’equip de treball Jordi Casas, Miracle Nadal i J. Lluís Cambray i s’incorpora a l’equip
Pilar Garriga.
Després d’un ampli i detallat Informe de gestió, el reelegit coordinador va marcar les línies a seguir en els
propers 4 anys: en primer lloc, un ampli compromís
en l’atenció als nostres afiliats i afiliades i un constant
suport als delegats i delegades de Fiteqa als centres
de treball; i en segon lloc, treballar per a la captació
de nous afiliats i cercar “veritables” representants
dels treballadors a l’hora de les eleccions sindicals.
Josep Cabrera ho va dir clar: ”seran 4 anys difícils,
però tirarem endavant perquè som positius, valents
i decidits”.
Durant la conferència, els companys i companyes de
Fiteqa van aprofitar per fer un petit i sentit homenatge a la tècnica de Salut Laboral de CCOO de Lleida
per la tasca feta i per la seva dedicació durant tots
aquests anys.

