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24 d’octubre, vaga general de l’educació

Ni Lomce ni LEC ni retallades!

Aquest lema va encapçalar la manifestació
d’ensenyants del dijous 24 d’octubre que va cloure el dia de vaga. A Lleida la manifestació aplegà
prop de 2.000 persones convocades per CCOO i
tots els sindicats del món educatiu.
El seguiment de la vaga va ser minso i desigual,
al voltant del 20% als centres públics i una mica
menys als privats, però en aquests últims amb un
important augment.
La vaga es va convocar perquè la contrareforma
educativa que plantegen el Ministeri i la Conselleria d’Ensenyament és inútil, ja que no respon a
una diagnosi real de l’educació i no en soluciona
cap problema real; perversa perquè condiciona
els drets laborals i salarials del seus treballadors
i treballadores, redueix ajuts, suports educatius,
beques i incrementa les taxes universitàries i posa
preu a la formació professional; i injusta amb la
ciutadania que necessita l’educació i amb les persones que hi treballen.
La vaga també es convocà perquè les polítiques
d’austeritat són injustes amb la immensa majoria
de la població, especialment amb la més desfavorida; inútils perquè estan aconseguint empitjorar

encara més la situació econòmica i social; i perverses ja que beneficien l’actual poder econòmic,
polític i social.
Amb aquesta vaga els ensenyants volien aconseguir la retirada de la Lomce, l’aturada de l’aplicació
de la LEC i la retirada del decret de provisió i
plantilles; uns pressupostos sense retallades; i
la defensa de la immersió lingüística i la llengua
catalana.
La manifestació, que va sortir a quarts de 7 de
la tarda dels Serveis Territorials d’Ensenyament i
acabà al davant de Delegació del Govern de la
Generalitat, va cloure amb la lectura d’un manifest
que exposava totes aquestes raons. El manifest el
van llegir una representant dels ensenyants, una
representant dels pares i un representant dels estudiants.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Un govern hostil

La crisi, a més dels efectes devastadors
sobre l’economia i les condicions de vida
de les persones, està servint de coartada
per portar a terme el full de ruta ideològic
del Partit Popular contra els drets individuals i col·lectius. És un atac en tota regla
al pacte social democràtic. Per reforçar la legitimitat de l’acció de govern, el Partit Popular ha
endegat una agressiva campanya de propaganda farcida de mitges veritats i mentides senceres en temes tan sensibles com l’ocupació, els
salaris, les pensions, el frau a les prestacions de
l’assegurança d’atur i un llarg etcètera, avalades
per una suposada garantia de veracitat i rigor
del corifeu mediàtic que l’envolta que culpa la
ciutadania de tenir les butxaques foradades, nul
sentit de la responsabilitat i de fer mal ús dels
serveis i prestacions públiques.
La resistència a l’acció de govern de la societat
organitzada és contestada amb una hostilitat
creixent i una falta de respecte pròpia dels règims totalitaris, que té com a conseqüència un
greu deteriorament democràtic i institucional.
Amb el carrer cada dia més en contra, el Govern
del PP s’ha enrocat en la majoria parlamentària
obtinguda amb un programa electoral, que no
ha complert, i el suport d’uns grups econòmics
que defensen els seus interessos particulars.
Cada dia tenim algun exemple de la manca de
respecte a l’expressió ciutadana en exercici dels
drets democràtics, uns drets que no comencen
i acaben la jornada electoral. El darrer, i paradigmàtic, ha estat el menyspreu de la delegada del Govern a Catalunya a una comissió de
ciutadans contraris a la reforma del sistema de
pensions. Un govern que té por del seu poble és
un govern sense legitimitat. Què hi podem fer?
El PP insisteix que les coses són com són i no
s’hi pot fer res més del que s’hi fa. Un doble missatge per desmobilitzar, d’una banda, i obtindre
la comprensió, d’altra. Resignació i submissió
enfront de la fatalitat. A CCOO sabem que no
és cert que la situació de crisi sigui producte de
la fatalitat. Sabem que té nom i cognoms. Sabem qui se’n beneficia i qui en surt perjudicat.
Sabem que la fatalitat immutable de la qual ens
parlen es pot canviar des de la mobilització i
l’inconformisme. Sabem que les coses es poden fer d’una altra manera, per això, quan ens
movem, responen amb hostilitat.

www.ccoo.cat/lleida
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Escola de Dones a
CCOO
El passat dia 18 d’octubre, va tenir lloc, a Vilanova i
la Geltrú, la VIII Escola de Dones organitzada per la
Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de
Catalunya, a la qual assistí una petita representació de
CCOO de Lleida, encapçalada per la responsable de la
Dona, Raquel Collado.
Aquest any a l’Escola de Dones es van dur a terme
dues taules rodones: una titulada “Reforma de les pensions i el seu impacte de gènere” i l’altra, “Valoració dels
llocs de treball amb impacte de gènere”. També es va
fer un acte de reconeixement a les dones que ens han
precedit en la lluita obrera i que van ser testimonis de la
repressió franquista.
Durant la jornada es va debatre i reflexionar sobre com
afectarà a les dones la nova proposta de reforma de les
pensions que el Govern del PP vol dur a terme, que tal
i com ja s’ha avançat, no es basarà en el creixement
de l’IPC, sinó que augmentaran un mínim del 0,25%
en moments de recessió i un màxim de l’IPC més 0,25
punts en moments de bonança. Aquesta fórmula no solament no garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les persones pensionistes, sinó que, a més, en el
cas de les dones pensionistes, les conduirà a un major
risc de pobresa.
Les pensions més baixes i paupèrrimes sempre són les
més afectades i aquí es veu l’impacte de gènere, perquè gairebé sempre són dones les que tenen les pensions inferiors, fruit de la seva presència desigual en el
mercat laboral, que les sotmet a un empobriment continuat; cal tenir en compte també que en aquests temps
de crisi econòmica, moltes vegades, aquestes minses
pensions són l’única font d’ingressos d’una família.
Segons l’actual Govern, totes les lleis estan fetes neutralment, però s’ha de tenir en compte que no es pot legislar d’igual manera perquè venim d’una base desigual
en allò que es refereix al gènere, i, en conseqüència,
sempre són les dones les perjudicades, ja que el punt
de partida no és el mateix.
Tota reforma del sistema públic de pensions afegida a
les retallades i a la regressió de l’estat del benestar i les
polítiques socials, en els termes que planteja el Govern
de l’Estat, enfonsa les dones a un empobriment continuat i a la desigualtat.
La jornada va comptar amb la presència de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya;
Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió Social de
CCOO de Catalunya; i Ana Herranz, secretària de la
Mujer de CCOO d’Espanya.

11 persones acomiadades i 9 oficines
tancades, resultat, a Lleida, de l’ERO de
CatalunyaCaixa
L’ERO de CatalunyaCaixa significarà l’acomiadament, a la província de Lleida, d’11 persones i el tancament de 9 oficines. A
la resta de Catalunya l’ERO es traduirà en el tancament de 141
oficines.
El passat 9 d’octubre, la totalitat de la representació sindical a
CatalunyaCaixa va arribar a un acord en l’ERO obert per la direcció. CCOO creu que aquest acord, que representa un gran
esforç per part de la plantilla, contribueix a donar viabilitat a
l’entitat i posa les bases per garantir el futur de CatalunyaCaixa.
L’acord al qual s’ha arribat millora les condicions que en un principi havia plantejat l’empresa.
Dues de les condicions millorades i més significatives són que finalment hi haurà una sortida
de 2.153 treballadors i treballadores, 242 persones menys que al principi de la negociació, i
que els dies d’indemnització per any treballat finalment seran 30 amb un màxim de 22 mensualitats, al principi de la negociació eren només 20 dies per any treballat i 12 mensualitats.
CCOO creu que aquestes millores s’han aconseguit gràcies a la mobilització dels treballadors i treballadores i a l’actitud ferma mantinguda pel nostre sindicat durant tot el procés de
negociació, amb un objectiu clar: que les persones que treballen a CatalunyaCaixa no tinguin
condicions diferents a les d’altres entitats en processos similars.

Reunió de pensionistes i jubilats de
CCOO i UGT
El passat 3 d’octubre va tenir lloc una reunió conjunta de les federacions de Pensionistes i
Jubilats de CCOO de Lleida i la UGT de Lleida.
En aquesta reunió s’acordaren tres punts importants. El primer és l’actuació conjunta i coordinada d’ambdues federacions en totes les manifestacions i/o accions que es duguin a terme
per la qüestió de les pensions. El segon és que membres del sindicat puguin fer xerrades a
les llars de jubilats de Lleida per explicar als usuaris la reforma de les pensions. I, per últim, la
convocatòria d’una assemblea conjunta de l’afiliació a ambdues federacions per parlar de la
reforma de les pensions duta a terme pel Govern del Partit Popular.
Finalment, es comunicà la decisió de la Coordinadora de Pensionistes i Jubilats de Lleida de
donar suport a les accions que duguin a terme els dos sindicats.
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VIII Jornades de Normalització
Lingüística de CCOO
Des del mes de novembre d’enguany i fins al mes de maig del 2014 es
portaran a terme diversos espais de reflexió, tots ells emmarcats en les VIII
Jornades de Normalització Lingüística, convocades per les CCOO de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, que amb el títol de “Viure en català sense cap retallada” volen reflexionar sobre la llengua catalana sota la
premissa que normalitzar-ne el coneixement i l’ús és un dret de ciutadania.
El primer cicle de debats tindrà lloc durant el mes de novembre a través de
tres actes. A Lleida tindrà lloc l’acte que clourà el primer cicle d’aquestes
Jornades, el 21 de novembre, amb una taula rodona sobre “La llengua:
cohesió o confrontació”, dirigida per Miquel Pueyo i en la qual intervindran
Ramon Sistac, Conxita Navarro i Montse Baquero.
La conferència inaugural tindrà lloc a Tarragona, el 5 de novembre, amb la
intervenció de Miquel Àngel Pradilla: “Les llums i les ombres de la normalitat lingüística. La situació sociolingüística de la llengua catalana”. I el segon serà el 14 de novembre, a Girona, on Ignasi Vila farà una conferència
col·loqui titulada: “Nous contextos per a la normalització del català. Canvis
demogràfics, socials i culturals. Del bilingüisme al plurilingüisme”.
Si us voleu inscriure a les Jornades, podeu fer-ho a:
http://educacio.ccoo.cat/p/blog-page_16.html

I si en voleu més informació, podeu consultar el programa a:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/8_jornada_nl_triptic_1.pdf

La Federació d’Educació de CCOO de
Lleida se sumà a la mobilització de
suport a la comunitat educativa de
les Illes Balears
L’1 d’octubre, les entitats cíviques i educatives que integren Som escola,
de la qual la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya forma part, van
fer una crida a la població perquè es concentrés arreu de Catalunya. A la
ciutat de Lleida la concentració es féu, al vespre, a la plaça de la Paeria.
La concentració volia manifestar la solidaritat amb la comunitat educativa
de les Illes que defensa el model d’escola integradora i cohesionadora i en
contra del model “trilingüe” que el Govern balear vol imposar, amb la intenció d’arraconar el català i desmantellar el sistema d’immersió lingüística,
que tants bons fruits ha donat al llarg del anys.
Les polítiques que en matèria de llengua estan practicant tant el Govern
balear com el Govern de l’Estat suposen un atac sense precedents a la
qualitat de l’ensenyament, als drets de l’alumnat i als de les famílies, a la
normalització i la recuperació de la nostra llengua, així com un menyspreu
absolut al professorat.

La Fundació Pau i
Solidaritat de CCOO
participà en el
Solidàrium 2013
La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO participà, un any més, en el Solidàrium, que va tenir lloc els dies 15 i 19 d’octubre, en diferents espais de
la ciutat de Lleida.
La participació de la fundació, en aquesta edició del Solidàrium, ha consistit
istit
en la mostra de l’exposició “Elss
objectius de desenvolupament
del mil·lenni”, que estarà exposada al vestíbul del centre
cívic del Centre Històric, del
14 al 31 d’octubre; i en un estand informatiu a l’Espai Fira.

4
Núm. 93 - 3a etapa
dimecres, 30 d’octubre de 2013

Curs de català de nivell D
Encara sou a temps de preinscriure-us al curs de preparació per al nivell D
de 90 hores, que es farà a CCOO de Lleida del 7 de gener al 24 d’abril del
2014, els dimarts i dijous, de 18 a 21 hores.
Aquest curs és de pagament, el preu és de 260 euros per a les persones
afiliades a CCOO i de 320 per a les no afiliades. Les persones que vulguin
fer-lo hauran d’acreditar que tenen el nivell C i si no poden acreditar-ho,
hauran de fer una prova de col·locació.
La preinscripció s’ha de fer a través del web de la Fundació Paco Puerto www.ccoo.cat/fppuerto, i teniu temps fins al 5 de desembre. Si teniu
qualsevol dubte, us podeu adreçar al despatx de la Fundació o al Servei
Lingüístic de CCOO de Lleida (Av. de Catalunya 2 de Lleida, telèfon 973
26 36 66).

Nous horaris a les
delegacions de
Vielha i Tàrrega
VIELHA:
- dimarts de 18.30 a 20 hores
- dimecres de 18.30 a 19.30 hores
TÀRREGA:
- dimecres i divendres, de 9 a 14 h i
de 16 a 19 hores

10è Cicle de Cinema i Drets Humans
Durant el mes de novembre tindrà lloc el 10è Cicle de Cinema i Drets Humans, organitzat per la Universitat de Lleida i del qual CCOO de Lleida és
col·laborador juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments
Solidaris de Lleida, Amnistia Internacional, l’Ateneu Popular de Ponent i el
diari Segre.
Del 12 al 28 de novembre del 2013
A la sala de juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL
De les 7 de la tarda a les 9 del vespre
Programació
Dimarts, 12 de novembre: La salut, el negoci de la vida.
Dijous, 14 de novembre: En boca de todas.
Dimarts, 19 de novembre: Tropa de élite.
Dijous, 21 de novembre: Cooperatives de treball a Mondragón.
Dimarts, 26 de novembre: Crisi al Congo: descobrint la veritat.
Dijous, 28 de novembre: Guatemala. Rescatant la memòria.
Exposicions
Del 4 al 30 de novembre:
“Líbia, any zero” al vestíbul de la 1a planta de l’edifici Polivalent del
Campus de Cappont.
Del 18 al 29 de novembre:
“Lleida amb els reptes del mil·lenni”, a l’Ateneu popular de Ponent (C. de Pau Claris, 10 de Lleida)
Si voleu tota la informació, aneu a:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2013/cicle_cinema_dh_2013.pdf

