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a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida
GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya i Natalia Holnik
Lleida, horari: dilluns i dimecres, de 15h a 18h.
Agramunt, horari: últim dijous de cada mes, de 10h a14h.
Bellpuig, horari: últim divendres de cada mes, de 10h a14h.
Cervera, horari: dilluns de 17h a 18h; dimarts, de 10h a 14h.
Mollerussa, horari: el 1r i 3r dijous de cada mes, de 10h a 14h.
Tàrrega, horari: dijous, de 9h a 14h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite
ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Clara González
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 15h a 18h;
i divendres, de 9h a 15h.

S Serveis
UNIÓ INTERCOMARCAL
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

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15h a 18h.

servei lingüÍstic

DELEGACIONS COMARCALS

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h.

DELEGACIÓ DE BALAGUER
C/ Girona, 8
25600 BALAGUER
Tel./Fax 973 44 74 52
Horari: divendres de 18 a 20 h.

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 18h;
i divendres, de 8h a 15h.
ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de València, 51. Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 19.30h; i divendres, de 9h a 14h.

DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

Mira-t’ho abans de comprar!
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM
ANTIGA CASA INGLÉS
ATLANTIS
AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
GASOLINERA ELS NEGRALS
CASELLES
E. S. JAMAICA
FUTBOLBAR
GIMNÀS ENERGY -SPORT (Guissona)
HÍPICA MASSOTERES (Massoteres)
ILERDENT
ILTRIDA
KINE
LAUREN
LES OBAGUES
MULTIÓPTICAS-ÓPTICA LUX
PASSIÓ DE CERVERA
RESTAURANT MANNELLI
RESTAURANT AGGIO
RESTAURANT LA PARRA
ROCHER
SEGRE
SÍCORIS CLUB
TEDAL MOBLES
TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR

Pesca
Assegurances
Música
Carburants
Llibres i papereria
Carburants
Restaurant
Gimnàs
Hípica
Clínica dental
Viatges
Fisioteràpia
Cinema
Ecocentre
Òptica
Teatre
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Taller mecànic
Premsa
Club esportiu
Mobiliari
Teatre

Per a més informació consulteu els anuncis publicats a les pàgines
d’aquesta revista i/o directament als establiments
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DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30 a 19.30 h.

15%
Condicions especials
20%
0,03 euros litre + vals
15% - 10% - 5%
0,03 euros litre
10%
10%
15%
10% + altres
Condicions especials
20%
Preu dia espectador
10%
20%
5 euros /dte.
10%
Condicions especials
10%
Condicions especials
10%
40% inscripció
15%
15%

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
C/ Segle XX,1, 3r, 2a
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns de 16 a 20 h.
dimarts, dijous i divendres de 17 a 19 h.
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.

CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA

Tel. 973 26 36 66
ASSESSORAMENT PRIMARI

H Horari
De les 9 del matí a les 6 de la tarda
No tanquem al migdia!
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Crisi i diàleg social
El Govern ha irromput en el debat social amb la proposta de retardar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys
i augmentar a 25 anys el còmput per al càlcul de la prestació corresponent. Així, sense més. El mínim exigible
al Govern, a qualsevol govern, és rigor en l'exercici de les seves responsabilitats i encara més quan tractem
d'una qüestió tan sensible com la pensió. Aquesta condició tan obvia sembla que no és a l'agenda del Govern
i la improvisació és el manual de treball en el qual es basa la seva actuació, o l'ocurrència, que és el grau
major de la manca de rigor.
Tan necessari com el rigor ho és la coherència. Quina credibilitat pot tenir qui fa quatre dies es vantava davant
del món del seu compromís amb la protecció social, i es posava al capdavant dels països més avançats en
la matèria, i de cop i volta llença un míssil sobre l'únic ingrés de les treballadores i els treballadors jubilats.
Quina confiança en la gestió pot merèixer un Govern que mesos enrere proposava la reducció de les cotitzacions
socials, és a dir, reduir els ingressos a la caixa de la Seguretat Social, que és qui paga les pensions, i ara, en
un gir inexplicable, cerca noves fonts d'ingressos allargant dos anys la cotització als treballadors i treballadores.
També s'ha frenat l'increment del salari mínim interprofessional fins al 60% de la mitjana dels salaris, cosa
que elevaria la base mínima de cotització i, en conseqüència, els ingressos a les arques de la tresoreria de la
Seguretat Social.
CCOO mai no ha defugit el diàleg en l'assumpte de les pensions ni en cap altre. I ho ha fet amb responsabilitat
i rigor. Sense apriorismes. Entenent que les relacions socials i econòmiques són dinàmiques i cal adaptar-s'hi
per garantir la viabilitat del sistema i al mateix temps la justícia social. Avui insistim que abans d'iniciar el
debat per a la renovació del Pacte de Toledo, ha de tancar-se l'Acord de Pensions del 2006. I per fer-ho encara
queda pendent la convergència, al règim general, del règim agrari per compte aliè i el dels empleats i
empleades de la llar, i acordar el procediment per a l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació
en treballs especialment penosos, tòxics o perillosos.
No admetrem en el tema de les pensions ni en l'anomenada reforma laboral que paguin el més febles, mentre
es mantenen privilegis escandalosos en determinats col·lectius a l'hora d'accedir a les prestacions i es permeten
tripijocs empresarials que reporten compensacions milionàries als alts directius en sectors que, d'altra banda,
reben ajuts amb càrrec als pressupostos generals.
A l'Espanya d'Aznar que anava bé i a la posterior de Zapatero que encara anava millor, les reformes van
consistir en què els rics fossin encara més rics i els treballadors i treballadores tinguéssim moltes dificultats
per negociar convenis amb clàusula de revisió salarial per mantenir el poder adquisitiu del salari. Ara que
des d'Europa diuen que Espanya va més que malament, el Govern no pot fer una reforma que carregui i faci
pagar la gran festa a aquells que no hi van ser convidats.
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E Entrevista
Gerard Pinyol
A aquest mosso de Lleida que viu a Lleida i treballa a Lleida, a qui agrada
fer esport, llegir i també fer “pànxing”, el que més el satisfà és compartir
el màxim de temps possible amb les persones que se l'estimen.

1. Ja fa 6 anys que ets el representant dels mossos d'esquadra de CCOO a Lleida,
ens podries explicar quina ha estat la teva trajectòria sindical.
Ara fa set anys vaig començar a fer de col·laborador del sindicat a la Regió Policial del
Pirineu Occidental, que correspon a la part meridional de la província de Lleida. Al cap
d'un any em van oferir la llicència a temps complet per poder cobrir tota la província.
Tot seguit, i quan portava dos anys com a alliberat sindical, em van nomenar responsable
territorial a la província de Lleida i, finalment, des d'ara fa 3 anys, a més a més, exerceixo
com a secretari d'Organització del Sindicat de Mossos d'Esquadra.
2. El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) té un encaix especial dins l'estructura
general del sindicat, ens podries parlar de com organitzeu aquesta estructura
complexa. I vosaltres, dins del SME, com us organitzeu?
És cert que tenim aquesta consideració, però tampoc és com per a considerar-la tan
especial. Tenim les nostres peculiaritats i especificitats, però res més que això.
Quant al nostre encaix, es podria dir que tenim dos tipus de relacions: la provincial amb
la corresponent FSC-CCOO del territori i la que manté una relació directa amb la FSC i
la CONC de Barcelona.
En primer lloc, i en relació a la FSC-CCOO de Lleida, he de dir que des del primer dia
que hi vaig arribar m'hi he sentit com a casa i sempre m'han ajudat en tot allò que han
pogut, tot i les limitacions existents, ja que les peculiaritats del nostre cos limiten molt
la col·laboració de persones que no pertanyin al Cos de Mossos d'Esquadra.
En segon lloc, la relació amb l'organització central de la FSC i la CONC a Barcelona
podríem dir que ha estat més impersonal, ja que sempre s'ha basat en la negociació de
com encabir la nostra organització dins l'estructura de Comissions.
3. A finals de l'any passat hi va haver una plantada dels vostres companys de
trànsit per reivindicar les mancances que tenien en el seu sector, com ha
evolucionat aquesta reivindicació?
Des del primer moment, el SME-CCOO va apostar fort per les reivindicacions d'aquesta
especialitat, donant plena credibilitat al que ens deien i a la seva voluntat d'arribar on
fes falta fins que les seves peticions fossin ateses.
Posteriorment i veient que l'Administració no se n'adonava, els companys del sector de
trànsit de Barcelona van iniciar mesures de pressió per fer-se escoltar amb ple suport del
SME-CCOO. Amb el temps, com que l'Administració no movia fitxa, altres sectors de
tot Catalunya i la resta d'organitzacions sindicals s'han sumat a les peticions i mesures
de pressió que els companys del sector de trànsit de Barcelona van iniciar i van fer
extensives al SME-CCOO.

Hem de desenvolupar la nostra tasca diària sense les mesures
de seguretat necessàries per tenir el mínim de riscos possible,
perquè els nostres dirigents no entenen ni donen suport a
la nostra tasca ni al paper que desenvolupem en la societat.
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A dia d'avui, i davant la forta pressió exercida pel col·lectiu de trànsit i per totes les forces
sindicals, l'Administració ens ha convocat a una reunió el mes de febrer per arribar a
un acord en allò que es refereix a les condicions de treball, als horaris i al material de
protecció individual i col·lectiu dels agents d'aquesta perillosa especialitat.
4. La vostra feina és una feina especial i perillosa, aquestes característiques es
reflecteixen d'alguna manera en el vostre sindicat?
Clarament es reflecteixen en el dia a dia, ja que tenim vetat el dret de vaga i a l'hora
de denunciar les mancances que patim, ho hem de fer amb molta cura de no desvetllar
dades que siguin profitoses per a bandes organitzades (manca d'efectius en llocs concrets),
altres que puguin crear alarma social (manca de seguretat en instal·lacions, vehicles,
etc.) i actuacions policials que estan en curs i que podrien perjudicar la bona tasca dels
companys que les desenvolupen.
5. La crisi que estem vivint afecta tothom, a vosaltres no us afecta la pèrdua del
lloc de treball, però segur que sí que us afecta la reducció de pressupostos, ens
podries explicar de quina manera. També ens agradaria saber, de cara enfora
en la tasca diària que feu com a policies, com es nota la crisi?
Doncs no sé si el motiu és la crisi o la pocavergonya dels que ens governen, però el cert
és que estem patint molt per manca de recursos econòmics, ja que no hi ha cap especialitat
al cos, des de les patrulles fins al GEI (Grup Especial d'Intervenció), que no pateixi manca
de material de protecció individual o col·lectiva. Hem de desenvolupar la nostra tasca
diària sense les mesures de seguretat necessàries per tenir el mínim de riscos possibles,
perquè els nostres dirigents no entenen ni donen suport a la nostra tasca com a policies,
així com al paper que desenvolupem en la societat.
Així mateix, la crisi està repercutint molt en el dia a dia de la nostra feina, ja que els
problemes econòmics del país afecten directament els seus habitants i per tant l'índex
de delinqüència augmenta perquè hi ha moltes famílies que no poden tirar endavant i
es veuen abocades a cometre accions il·lícites.
6. Quins són els principals reptes de futur que té plantejats el sindicat al qual
representes?
Ara fa tres anys vam assolir el primer repte, que era ser representatius al cos, ja que
començàvem de nou després d'un passat per oblidar amb unes persones que no es
mereixen aquest qualificatiu.
A dia d'avui, el nostre repte és potenciar el nostre lligam amb els afiliats, ja que en poc
temps hem crescut molt i no volem que això perjudiqui el tracte amb ells.
A mig termini, el nostre objectiu és aconseguir millorar el nombre de representants
respecte a les eleccions passades, ja que la nostra ràtio d'afiliats per alliberat és la més
gran d'entre tots els sindicats del cos i això provoca un gran desgast en el dia a dia de
la nostra tasca com a delegats sindicals.
A llarg termini, el nostre objectiu principal és el de guanyar-nos el respecte del cos amb
la feina ben feta i aconseguir tirar endavant totes les reivindicacions que tenim, algunes
d'elles històriques i, a ser possible, signar un conveni únic per a tot el cos, avui tan sols
es van posant pedaços.

l'apunt lila
Valoració positiva de la
nova llei de l'avortament
CCOO estem satisfets del text final de la Llei de salut sexual reproductiva
i d'interrupció voluntària de l'embaràs i reconeixem l'esforç de consens
que ha col·locat com a prioritaris, en primer lloc, els interessos de les dones
i ha reconegut la seva autonomia per prendre decisions; en segon lloc, el
compromís d'incloure aquesta prestació al servei nacional de la salut; i,
finalment, la garantia que el dret a l'objecció de consciència no bloquejarà
el dret de les dones a rebre la prestació.
Tot i que la nostra proposta davant la llei anava més enllà, pensem que
el resultat final ha estat prou satisfactori i volem fer palesa la necessitat
d'avançar en aspectes com l'educatiu i el preventiu i recordar que cal els
recursos necessaris per fomentar les bones relacions entre sexes, a l'escola,
i per accedir i tenir seguretat en la contracepció, amb la gratuïtat dels
diferents mètodes contraceptius.
Un cop aprovada la llei, CCOO volem que:
- Es tingui en compte la demanada social actual i es garanteixi la seguretat
de les dones i una bona atenció a les que decideixin fer ús del dret a
l'avortament.
- Es respecti, abans que res, la capacitat de decisió de les dones.
- Es reguli l'objecció de consciència mèdica i que aquesta sigui compatible
amb el dret de les dones a l'avortament.
- Es garanteixi el dret a l'avortament a la xarxa pública sanitària, de manera
que cap dona hagi de desplaçar-se lluny del seu domicili habitual per fer
ús d'aquest dret.
- Es posin en marxa programes de formació en educació afectiva i sexual
tant a les escoles com als instituts.
- Es respecti el treball de les persones professionals, tant de la xarxa pública
com de la xarxa privada-concertada, que decideixin realitzar intervencions
d'interrupció voluntària de l'embaràs i s'acabi, per tant, amb la seva
indefensió actual.
Secretaria de Polítiques d’Igualtat

Serveis S
Servei Lingüístic
El Tribunal Suprem
reconeix a CCOO
el dret de presentar un
recurs només en català
El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que reconeix a CCOO el dret a presentar
un recurs escrit només en català.
El juliol de l'any passat, CCOO va presentar un recurs de cassació contra el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sense acompanyar-lo de la traducció al
castellà. Davant d'aquest fet, el TSJC va presentar una diligència en la qual es donaven
deu dies per presentar el recurs en castellà. CCOO va presentar un recurs de reposició
basat en la infracció dels articles 33.5 de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya; el 231 de la Llei orgànica del poder judicial; el 142 de
la Llei d'enjudiciament civil; i el 9 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, ratificada per Espanya l'any 2001.
El mes de desembre la Sala Social del Tribunal Suprem va donar la raó a CCOO, acollí
el recurs de reposició del sindicat i disposà que el recurs de cassació presentat per
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya seria traduït al castellà pel servei de
traducció d'aquell tribunal i, posteriorment, es continuaria la tramitació ordinària del
recurs.
El resultat ha estat la primera sentència que reconeix el dret dels catalans a adreçarse per escrit en una llengua oficial de l'Estat al Tribunal Suprem. A CCOO ho
considerem una gran victòria, perquè hem fet valer el nostre dret a reclamar i perquè
el Suprem ha reconegut la reclamació. Ens n'hem de felicitar i exigir-nos que fem
respectar els nostres drets en les nostres relacions amb la justícia.
Servei Lingüístic

a CCOO de les Terres de Lleida
La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida, a través del seu Servei
Lingüístic, s'ha adherit activament a la campanya Voluntariat per la llengua.
Com en les altres edicions hem col·laborat estretament amb el Centre de
Normalització Lingüística de Lleida del Consorci per a la Normalització Lingüística
per fer les parelles, voluntaris i aprenents, i per al desenvolupament de la sessió
de presentació i formació que va tenir lloc el 13 de febrer.
Enguany hem comptat amb la col·laboració del Museu de Lleida i de la seva
directora, Montserrat Macià, que ens ha ofert una visita guiada a aquesta instal·lació
tan valuosa de la ciutat i de les comarques de Lleida.
En aquesta edició s'han fet 9 parelles amb 11 persones relacionades amb el sindicat
i unes altres 7 del Centre de Normalització Lingüística de Lleida; el compromís que
han pres aquestes persones és el de trobar-se una hora a la setmana, durant 10
setmanes, per parlar amb la persona que els ha estat assignada.
Servei Lingüístic
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N Notícies
El nou aeroport o l'aeroport Exposició
dels interrogants
d'Ecoentitats a la seu
de CCOO de Lleida
Durant gairebé un mes, de mitjans de gener a mig febrer, s'ha pogut visitar
a la seu sindical de Lleida, l'exposició sobre les pràctiques sostenibles de
diferents entitats de Lleida que es comprometen decididament amb el medi
ambient i participen conjuntament en el programa municipal Ecoentitats.
A l'exposició es difonen les nostres accions d'estalvi del paper i de l'aigua,
del foment de la mobilitat sostenible amb bicicleta i de la reducció de l'ús
del plàstic. Aquesta exposició, l'ha organitzada la Regidoria de Medi Ambient
de la Paeria i és itinerant per les seus de totes les entitats.
Ecoentitats és un programa de suport a les associacions de Lleida per millorar
la seva relació amb el medi ambient i la sostenibilitat. CCOO, que és l'única
organització sindical que hi participa, ho fa com a organització sindical
compromesa a impulsar canvis socioambientals en el món del treball i perquè
el nostre objectiu és reduir els impactes ambientals de l'activitat econòmica
i fomentar les oportunitats d'un desenvolupament més net, més just i més
sostenible.

El passat 17 de gener, s'inaugurà el nou aeroport de Lleida-Alguaire, inauguració a la
qual assistiren Josep M. Baiget, secretari general, i Ramona Criado, secretària de Formació
i Ocupació de CCOO de les Terres de Lleida, que van aprofitar aquesta ocasió per
traslladar al president de la Generalitat els interrogants que té CCOO de Lleida respecte
d'aquesta nova infraestructura.
Aquest aeroport, d'entrada, fa la sensació que és un dels exemples del tan reivindicat
reequilibri territorial del nostre país, però en realitat és a l'inrevés.
En primer lloc, perquè no sabem si l'aeroport donarà resposta a la vella reivindicació
d'infraestructures del transport de mercaderies del nostre territori i tampoc no sabem
a quin preu.

Durant el 2009 es van dur a terme diferents accions dins del sindicat incloses
en la nostra participació en el programa, accions com la reducció de la
generació de residus i la recollida selectiva; la reducció del consum de paper;
l'afavoriment dels hàbits de mobilitat sostenible posant una bicicleta a
disposició del personal del sindicat per fer les gestions diàries o targetes de
bus per als trasllats originats per l'activitat laboral; i l'elaboració d'un pla de
mobilitat.
Per al 2010, a grans trets, els objectius previstos són la substitució de les
d'ampolles de plàstic durant la celebració d'actes; la informació, als participants
en actes del sindicat, de les diferents modalitats de transport públic i sostenible;
una campanya de recollida d'ulleres usades, el canvi de tot el paper que
s'usa per paper reciclat, l'estalvi de paper...
Teresa Castellà
Secretària de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient

En segon lloc, perquè l'aeroport ha costat 120 milions d'euros i amb aquests diners
s'hauria pogut fer una xarxa de transport públic de rodalies d'òptima qualitat,
segura, confortable i eficient energèticament i ambientalment que, a més, comportaria
estalviar-nos que més de 300.000 cotxes entressin i sortissin de Lleida cada dia.
I, finalment, perquè estem apostant per un model de transport aeri anomenat de baix
cost per fer la competència a Tolosa, en clau d'accessibilitat més barata als Pirineus, i,
un cop més, les estratègies per a la terra ferma tornen a ser vendre barat i de retruc
salaris de misèria.
És per aquests motius que pensem que l'aeroport no contribuirà a reequlibrar el territori
i així li ho vam voler transmetre al president de la Generalitat.

15%
C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com
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Targeta vermella
Si els drets no
s'exerceixen no són drets
Clanser és una empresa que es dedica a la neteja d'edificis i locals,
això vol dir que a banda de tenir la seva seu al polígon industrial
del Segre, on hi ha el magatzem i les oficines, majoritàriament els
treballadors i les treballadores desenvolupen les seves tasques en
altres centres i edificis d'altres empreses, com poden ser col·legis,
teatres, oficines, escorxadors…
Aquesta dispersió de llocs de treball, 30 centres a les comarques de
Lleida, fa que la nostra tasca com a delegades de prevenció requereixi
d'una major participació de totes les treballadores i treballadors per
conèixer aquelles particularitats que poden existir a cada centre.
Amb aquesta actuació volem aconseguir que les avaluacions de
riscos siguin concretes i específiques de cada lloc de treball i que
tinguin en compte l'opinió de la gent que hi treballa i les condicions
de cada centre. Una vegada detectades les necessitats preventives
i identificats els riscos, el nostre objectiu és la posada en marxa de
mesures correctores ben planificades i adequades a cada realitat.
Una de les reivindicacions que hem estat demanant amb més
insistència com a delegades de prevenció és la de disposar de vestidors
amb armariets. En molts centres no es disposa d'un lloc per canviarse de roba o l'espai que s'improvisa no compleix unes mínimes
condicions: exposició a corrents d'aire, manca de calefacció, goteres,
espai insuficient, habitacions amb equips de treball i/o màquines,
poc o gens il·luminats...
Fruit de la nostra insistència i després de moltes reunions, perquè
mai era considerada una prioritat o prou important, hem consensuat
amb la direcció una planificació d'aquells llocs on s'ha de millorar
aquest espai. S'ha començat per un teatre de Lleida, on hem
aconseguit que es busqui un lloc que serveixi per canviar-se de roba
i on s'instal·lin uns armariets, tant per a les dues persones que
treballen allí com per a una altra companya que treballa en unes
instal·lacions molt a prop.

Informació I
CCOO no considera prioritari
modificar el calendari escolar
El Departament d'Educació ha presentat la proposta d'ordre de modificació del nou
calendari escolar per al curs 2010-2011, però no es donen les condicions per garantir
que el canvi de calendari sigui positiu i no dificulti encara més la conciliació laboral i
personal amb el funcionament dels centres escolars.
La proposa és bàsicament fer més curtes les vacances de l'estiu de l'alumnat, avançant
una setmana el començament del curs escolar i realitzant, en el segon trimestre, una
setmana de descans. Aquests aspectes comporten replantejar-se i modificar elements
importants de la vida educativa dels centres escolars i alterar els hàbits de la immensa
majoria de les famílies i de la societat en general.
CCOO hem manifestat la nostra protesta, perquè no se'ns ha fet arribar cap document
previ per tal de poder-lo estudiar amb antelació. El procediment de presentació d'aquest
canvi en el calendari, fins ara, ha estat caòtic i antidemocràtic. També considerem que
aquest canvi de calendari suposa una cortina de fum per amagar la manca de propostes
i solucions als problemes reals del món educatiu.
És per tot això que CCOO exigim al Departament que no faci polítiques d'aparador i
que abordi els problemes prioritaris i reals de l'ensenyament, que són:
- Escolarització plena i de qualitat. Reducció de ràtios. Manca de professionals (tècnics
i tècniques d'Educació Infantil, vetlladors i vetlladores...).
- Atenció a la diversitat de l'alumnat.
- Increment de la despesa de l'educació.
- Regular i garantir l'atenció en temps no lectiu per evitar desigualtats.
- Implicació de les administracions per coordinar i garantir millors ofertes formatives
fora dels horaris lectius.
- Impulsar un nou acord amb el món laboral sobre el temps de treball. Necessitem
guanyar en conciliació de la vida familiar i laboral, com a elements clau per al benestar
de les persones i l'educació dels infants.
Som davant d'una nova “ocurrència” del Departament d'Educació i del seu màxim
representant, el conseller Ernest Maragall. És per aquest motiu que cal una negociació
rigorosa amb els representants legals dels professionals, dones i homes, de l'educació,
per tal que les modificacions en el calendari escolar contribueixin a millorar la qualitat
educativa i a conciliar la vida familiar i laboral i no siguin una cortina de fum, i de boira,
que no deixi veure més enllà.
Albert Ariza Prats
Secretari general del Sindicat d'Ensenyament de CCOO Terres de Lleida

Pel que fa a la roba de treball, i fruit de la nostra experiència diària,
hem pogut introduir millores en el seu disseny, canviant l'ample de
la màniga de la bata per evitar enganxades en els poms de les portes
o en altres elements que sobresurten, els pantalons més gruixuts
per a aquells treballadors i treballadores que fan la feina al carrer,
en espais oberts o sense calefacció...
La darrera mesura que hem aconseguit ha estat la instal·lació d'una
font d'aigua gratuïta al centre de treball del polígon industrial.
Aquesta i la resta de mesures explicades ja les preveu la normativa,
però sense la nostra acció sindical i sense la participació de les
treballadores i els treballadors encara només formarien part dels
drets que el paper aguanta i la realitat dels llocs de treball desconeix.
També a salut laboral, els drets si no s'exerceixen, només són lletra.
Emília Gutiérrez i Marisol Sarle
Delegades de prevenció de Clanser a Lleida
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I Informe
L'ocupació a Lleida, anàlisi i valoració de l'any 2009
Durant l'any 2009 ha continuat la desacceleració econòmica iniciada ja a finals del
2007, aquesta situació de crisi es tradueix en unes dades força negatives dels
principals indicadors del mercat de treball com són l'atur registrat, les afiliacions
de treballadors i treballadores a la Seguretat Social... En línies generals, podem dir
que l'any 2009 s'ha caracteritzat per una gran davallada de l'ocupació en un dels
sectors més afectats per la crisi, el de la construcció, l'excedent de mà d'obra del
qual no ha pogut ser absorbit per la resta de sectors econòmics en els quals també
s'evidencia un retrocés important en termes d'ocupació.
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Els trets més rellevants que analitzarem i que ens ajudaran a fer la fotografia de
l'atur a Lleida durant el 2009 són: el nombre i les característiques de les persones
desocupades, l'impacte en el territori, els tipus de destrucció d'ocupació i les
prestacions per desocupació.

En primer lloc, pel que fa al nombre de persones desocupades, el mes de desembre
del 2009, a la demarcació de Lleida, se'n comptabilitzaven un total de 25.553,
aquesta xifra suposa un increment interanual del 37,46% i ens diu que Lleida
continua sent una de les províncies de l'Estat on, percentualment, ha augmentat
més l'atur. D'aquestes persones aturades el 58% són homes (14.780) i el 42 %,
dones (10.773), aquesta situació no es deu a una millor situació de l'ocupació
femenina, sinó a l'augment de l'atur en activitats econòmiques d'ocupació masculina
gairebé exclusivament.

El col·lectiu de persones nouvingudes, amb una major temporalitat en la contractació
i amb feines menys qualificades, és un dels més castigats per la destrucció dels llocs
de treball. En el conjunt de les comarques lleidatanes se situa el percentatge d'atur
d'immigrants en un 36%, que supera, amb escreix, la mitjana catalana i espanyola,
d'un 21,66% i d'un 14,25%, respectivament.
Segonament, l'impacte de l'atur en el territori és diferent perquè la província de
Lleida és heterogènia i determinades activitats econòmiques són estacionals.
Lleida ciutat exerceix la capitalitat i concentra el 38,1% dels aturats i aturades, el
Segrià n'aplega el 51,8% i el segueixen les comarques de la Noguera (9,3%) l'Urgell
(9,1%) i el Pla d'Urgell (7,8%).
En tercer lloc, d'entre els tipus de destrucció d'ocupació, en destaca, a la demarcació
de Lleida, l'acomiadament individual i la finalització de contractes temporals. Aquest
últim any, però, molts dels treballadors que s'afegeixen a les llistes d'atur provenen
d'expedients de regulació d'ocupació (ERO), que en comparació a l'any anterior
han augmentat en un 138%. La indústria encapçala el sector que subscriu més
expedients, 47 en total, seguit dels serveis (23), la construcció (9) i, per últim,
l'agricultura (1). La destrucció d'ocupació i la conseqüent pèrdua de llocs de treball
s'evidencia també en el registre d'afiliacions a la Seguretat Social. El mes de desembre
del 2009 la mitjana d'afiliats era de 181.642 persones, 6.958 menys que el desembre
del 2008. La construcció és l'activitat econòmica que acumula una major pèrdua
d'afiliacions, tant en el règim general com en el registre d'autònoms.
Finalment, les últimes dades que podem analitzar són les de les prestacions per
desocupació que xifren en 22.156 el nombre de persones beneficiàries. D'aquestes,
un 67% percebien una prestació contributiva; el 31,9%, un subsidi; i un 1,1% la
renda activa d'inserció.
Davant d'aquesta situació CCOO de les Terres de Lleida considera necessari establir
un pla de xoc específic per al nostre territori, que és el que continua registrant unes
xifres de desocupació més elevades i amb una forta presència de persones estrangeres;
també vol que els recursos públics prioritzin les polítiques socials bàsiques, donin
suport a sectors i empreses que generen ocupació de valor afegit i atenguin, de
manera especial, les persones amb baixa qualificació, amb poques possibilitats
d'inserció laboral i d'accés a determinats cursos de formació; i, finalment, demanem
que aquesta situació de crisi no s'aprofiti per retallar els drets laborals dels treballadors
i les treballadores.
Ramona Criado
Secretària d'Ocupació i Formació

Analitzant els diferents sectors veiem que els serveis concentren gairebé el 50% de
l'atur, tot i que el sector de la construcció suposa ja un 24%. Les activitats
econòmiques i les ocupacions amb majors nivells de desocupació varien notablement
en funció del sexe. Destaquen, amb un clar predomini d'atur masculí, la construcció
d'immobles, les activitats especialitzades de la construcció i l'agricultura, en canvi
les activitats amb una major presència de dones desocupades són el comerç i els
serveis de menjar i begudes.
El grau de formació continua sent un element clau i estretament relacionat amb
el tipus d'ocupació i, en conseqüència, condiciona fortament l'atur, ja que l'augment
més elevat de desocupació s'ha donat entre les persones sense estudis o amb estudis
primaris. Les persones desocupades continuen optant, majoritàriament, a feines
poc qualificades i les ocupacions amb un major nombre d'aturats són: peons de
la construcció, d'indústries manufactureres i agraris, entre els homes, i empleades
domèstiques, dependentes de comerç i peons d'indústries manufactureres, entre
les dones.
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Informació I
El llarg camí cap al nou edifici
El dia 3 de desembre, l'alcalde de Lleida, acompanyat pels secretaris generals de
CCOO i la UGT, va anunciar la permuta de l'actual edifici de sindicats per un solar
a la zona de Cappont i la construcció, en un termini de dos anys, d'un edifici que
serà la nova seu dels sindicats. L'acord final d'aquest canvi es va assolir el dia 1 de
desembre del 2009, a Madrid, amb el Ministeri de Treball. La permuta de l'edifici i
la construcció d'un de nou és un dels punts del Pacte Social per a la Ciutadania de
Lleida.

Quan els organismes dependents del Ministeri de Treball i Assumptes Socials van
abandonar les instal·lacions de l'edifici sindical, vam tornar a la càrrega i l'Ajuntament,
el 26 d'octubre del 2004, reiterà el seu compromís de permuta de l'immoble.

Aquesta notícia té una llarga història al darrere que tot seguit us expliquem.
La seu actual de CCOO està ubicada a l'edifici de l'antic sindicat vertical. Es tracta
d'un immoble construït a finals de la dècada dels anys seixanta del segle passat,
en el més genuí estil arquitectònic del tardofranquisme que pretenia presentar-se
modern, fins i tot amb un toc psicodèlic, damunt la pell autoritària del règim. Un
matalot sense cap més gràcia que l'alçada (rascasielos, en deien a l'època), pensat
per infondre por més que una altra cosa. Ni avui ni ahir va ser un espai útil per a
un centre de treball i la seva ineficiència funcional es detecta a primera vista. La
qualitat dels materials emprats és bastant millorable, i el fred i la calor i el vent i la
pluja fan el que volen i martiritzen els seus habitants sense compassió. Segurament
algú s'hi devia fer l'arròs...
Coneixent, i patint, les inclemències de l'edifici, CCOO, i els altres sindicats usuaris,
van mirar de trobar una solució per a la seu dels treballadors, que fos digna, eficient
i segura, i van plantejar la permuta de l'edifici en qüestió, amb una molt bona
ubicació dins la ciutat, per un altre de nova construcció.
L'1 de desembre de 1999 la Paeria i els sindicats van firmar un acord de voluntats
per a la permuta de propietat entre l'Ajuntament de Lleida i l'Administració de
l'Estat, que situava la nova seu a les rodalies del nou campus universitari i la inversió
que calia fer era l'equivalent a la valoració de l'edifici “Ducados” (nom popular que
rebé per la similitud amb el paquet de tabac d'aquest nom).
La Comissió Consultiva del Patrimoni Sindical va informar favorablement l'inici de
les gestions per fer la permuta el dia 20 de desembre del 1999 i el Ministeri de
Treball li donà el vistiplau el 12 de març del 2001, condicionant-lo a la ubicació de
les unitats i dependències que l'Administració encara mantenia a l'edifici (FOGASA
i INEM).

Durant els anys següents vam seguir treballant amb l'objectiu de dotar els sindicats
d'un equipament modern i adequat per poder realitzar les nostres funcions i,
finalment, el maig del 2007 teníem a les mans un estudi per a un nou edifici sindical
a Lleida, al carrer del President Irla (a la zona urbanitzada que hi ha darrere del
Mestres).
És l'1 de desembre del 2009 (deu anys després) en una reunió celebrada al Ministeri
de Treball i Assumptes Socials, a Madrid, que es tanca el compromís de la permuta
i la construcció d'un nou edifici.
Ara posem fil a l'agulla perquè el darrer tram d'aquest llarg camí sigui el més curt
possible. Això no ha estat gens fàcil i molts companys han esmerçat esforços i molta
dedicació perquè el somni d'una casa digna per als treballadors arribés a bon port.
Jaume Beà
Secretari de Recursos
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Notícies N
Perspectiva de gènere
en l'acció sindical

Signat el conveni de l'Ajuntament
d'Artesa de Segre
El passat mes de desembre, la FSC de CCOO de Lleida vam signar el conveni de
l'Ajuntament d'Artesa de Segre.
Després d'uns anys d'intenses negociacions, finalment, hem aconseguit recollir dins
del conveni les condicions laborals de tot el personal d'aquest ajuntament i a més
una jornada laboral de 37´5 hores setmanals, a l'estiu de 35; els mateixos permisos
reconeguts al personal de l'Administració de la Generalitat; que siguin considerats
festius 24 i 31 de desembre; uns nivells mínims de complement per a cada grup
professional; i el 100% del salari durant el temps de baixa.
Estem convençuts que és un bon conveni i ens en volem felicitar i felicitar alhora
tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'Artesa de Segre.
Carme Besora, responsable de Formació i
Comunicació FSC de CCOO de Lleida

8 de Març, convocatòria d'actes
Enguany, amb el lema “Igualtat sense excuses:
treball sense discriminacions”, CCOO de les Terres
de Lleida celebrarà el Dia Internacional de la Dona
Treballadora amb una concentració reivindicativa
de delegats i delegades i una xerrada de la doctora
en filologia clàssica M. Teresa Quintillà sobre els
paranys del sexisme lingüístic.
El dia 12 de gener vam fer una trobada amb la Rosa Bofill, secretària de la Dona
de CCOO de Catalunya, i amb l'equip tècnic del grup de recerca ANTÍGONA de
la Universitat Autònoma de Barcelona que elabora la diagnosi de l'estudi sobre les
propostes d'intervenció en la incorporació de la perspectiva de gènere a les accions
sociopolítiques del sindicat, especialment en l'àmbit de la formació.
A la trobada, hi van assistir companyes de la FECOHT, de sanitat, de la FSC, la
Teresa Castellà, com a secretària de Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient i jo
mateixa com a secretària de Polítiques d'Igualtat.
La Secretaria de la Dona de CCOO proposa l'elaboració d'un informe que avaluï
la necessitat creixent d'introduir la perspectiva de gènere en les accions sociopolítiques
que es duen a terme i analitzi l'impacte d'aquesta perspectiva en aquestes accions.
Per incorporar la perspectiva de gènere a les accions sociopolítiques del sindicat
volem aplicar la metodologia DAFO, basada en la realització d'enquestes amb
l'objectiu que les persones que són davant del problema puguin participar a esclarir
la detecció de qualsevol discriminació que afecti la llibertat de dones i homes en
el món laboral.
Les enquestes DAFO tenen quatre apartats: debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats, en els quals els enquestats han de reflexionar sobre tres punts claus:
- Sobre la seva tasca sindical, aquesta reflexió l'han de fer les dones amb responsabilitat
al sindicat i les delegades.
- Sobre el contingut de les accions sociopolítiques del sindicat i la perspectiva de
gènere.
- Sobre l'impacte de les acciones sociopolítiques del sindicat i la perspectiva de
gènere a dins del mateix sindicat, en la relació del sindicat amb l'Administració i
en la relació amb la societat en general.
L'objectiu de les enquestes DAFO és avaluar, en un primer moment, allò que els
enquestats valoren com a positiu o com a negatiu, valorar l'exercici dels drets
sindicals com a dones i com a homes, detectar les diferents experiències i, sobretot,
reflectir la realitat de com ho viuen les dones i com ho viuen els homes.
Inma Romeo
Secretària de Polítiques d'Igualtat

Aquests dos actes tindran lloc a la passarel·la del
Liceu Escolar, a la banda de Cappont, la
concentració, a les 3/4 d'11 del matí i, la xerrada,
a la sala Jaume Magre, a les 12 del migdia.
Us hi esperem a totes i a tots!

El Futbolbar i CCOO signen un
conveni de col·laboració

El bar restaurant Futbolbar i CCOO de les Terres de Lleida han signat un conveni de
col·laboració pel qual, als afiliats i afiliades de CCOO, us faran un 10% de descompte
en tots els seus productes de restauració.
El Futbolbar és al carrer de l’Alcalde Porqueres, 3, de Lleida www.futbolbar.info
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N Notícies
Plataforma del conveni
d'Activitats Diverses

Participació i suport
de CCOO de Lleida
a la formació i l'ocupació
Entre els passats mesos de desembre i gener s'han constituït, a Lleida,
diversos organismes relacionats amb la formació i l'ocupació en els quals
és present CCOO de les Terres de Lleida amb diferents graus d'implicació.
El 9 de desembre del 2009, va tenir lloc la constitució del Consell Assessor
de la Ciència, òrgan que compta amb la participació de CCOO. Aquest
consell serà una eina de participació i consulta per estudiar, assessorar i
proposar iniciatives en relació al desenvolupament, la recerca i la innovació
al nostre territori. El consell compta, a més, amb la participació de diferents
entitats locals, patronals, altres sindicats i col·legis professionals.
El 13 de gener es va constituir la Comissió Territorial Informativa del Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) de la qual CCOO de
les Terres de Lleida forma part. El govern estatal preveu un nou fons d'inversió
local (Pla ZP 2) que s'adreça a projectes que estiguin orientats a la sostenibilitat
ambiental o bé tecnològics o d'atenció social. A diferència de l'anterior fons,
ara es crea una comissió per fer el seguiment inicial dels projectes presentats,
de la qual formen part representants sindicals, empresarials i dels municipis.

El dia 26 de gener es va presentar a CCOO de Lleida la plataforma del conveni de la
neteja de Catalunya. A la presentació, feta per l'Emília Gutiérrez, secretària general
d'Activitats Diverses a Lleida, i Jesús Girón, secretari d’Acció Sindical d’Activitats Diverses
de Catalunya, hi assistiren un bon nombre de delegades i delegats.
La negociació del conveni de la neteja d'edificis i locals pretén retornar a la dona el lloc
d'igualtat que hauria d'haver ocupat sempre, dotant les treballadores i treballadors del
sector de nous drets; incloent en els textos del conveni la Llei d'igualtat efectiva entre
homes i dones, amb totes les millores que això suposa; reivindicant un salari mínim de
1000 euros; reivindicant la unificació dels textos que en l'anterior negociació van quedar
sense unificar; reivindicant l'equiparació de Lleida en un termini de temps el més curt
possible; reivindicant el dret del treballador i treballadora a triar si reincorporar-se al seu
lloc de treball o a cobrar la indemnització en cas d'acomiadament improcedent; i,
sobretot, reivindicant el reconeixement d'una professió com la de netejadora, perquè
deixi de ser un lloc de discriminació per a la dona, malgrat tota la dignitat que aporta,
cada dia, a les nostres vides i als nostres espais vitals.
Històricament el sector de la neteja d'edificis i locals ha estat un sector en el qual la
dona ha patit i pateix discriminació respecte de l'home, ja que la categoria de netejadora,
amb un salari brut mensual de 916 euros, està ocupada en més d'un 95% per dones,
mentre que la de peó especialitzat, amb un salari brut mensual de 932 euros, està
ocupada en la seva majoria per homes, cosa que indica que es van crear categories
professionals específiques per a homes i dones i es van remunerar les de les dones amb
un salari més baix.
Fa anys el salari de la dona era considerat un complement del salari del marit i aquesta
idea, encara avui dia, continua pesant en la forma de pensar de les empreses, però la
realitat és que el salari de la dona netejadora és part fonamental del manteniment de
les famílies i cada vegada, en més casos, l'únic ingrés que tenen, per això el valor de
la remuneració que perceben no pot seguir sent considerat com un complement i ha
de ser el salari just d'aquesta professió per la importància social que té. D'altra banda,
aquesta forma de pensar masclista i arcaica, donava per fet que la dona, solament pel
fet de ser-ho, naixia sabent netejar i era l'ofici que li quedava dintre del sector de la
neteja, mentre que les categories superiors i els comandaments eren ocupats
sistemàticament per homes.
És per tot això que, com hem dit al començament, la incorporació de la Llei d'igualtat
tindrà un paper important entre les reivindicacions del nou conveni, a més de les altres
millores esmentades.
Emília Gutiérrez
Sindicat d'Activitats Diverses
CCOO de Lleida
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Per últim, CCOO forma part del Consell de la Formació Professional i
l'Ocupació que es va constituir el dia 22 de gener i que té per objectiu
potenciar els estudis de formació professional per millorar l'ocupabilitat de
les persones i les empreses. La iniciativa s'inclou en les propostes que s'han
de desenvolupar en el marc del Pacte Social per a la Ciutadania i compta
amb el suport de 55 entitats de Lleida: institucions, sindicats, centres
formatius, gremis i associacions professionals.
Ramona Criado
Secretària de Formació i d’Ocupació

Formació F
Cursos a la FSC

Curs d'atenció a les
persones afiliades
L'Escola de Formació Sindical de CCOO de Lleida ha organitzat el Curs d'atenció
a les persones afiliades adreçat dirigents sindicals. Aquest curs, d'una durada de
20 hores, estava inclòs dins la programació 2009-2010 de l'Escola de Formació
Sindical.
L'objectiu del curs era millorar l'atenció que des del sindicat es fa a l'afiliació per
això, segons ens van proposar, cal diagnosticar, primer, quin tipus de persona
afiliada tenim al davant i quines necessitats té; cal també respondre a les expectatives
que aquesta persona ha posat en el sindicat, potenciar l'esperit de servei i trobar
les claus de la motivació.

La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de les Terres de Lleida ha organitzat
durant el mes de gener dos cursos per a la seva afiliació.
El primer curs, impartit per Pau González, tractà el tema de la protecció de dades,
amb la intenció de conscienciar les persones participants de la importància d'aquest
tema. En el sindicat utilitzem força dades de les persones que se'ns adrecen i ens
són molt útils per a la nostra activitat sindical, però al mateix temps hem de tenir
cura que aquestes dades no puguin transcendir fora del que és el nostre àmbit de
treball.

En el curs hi han participat una vintena de persones, totes elles quadres i dirigents
sindicals de les diferents federacions i de la Unió Intercomarcal, que han destacat
que els continguts han respost a les expectatives que hi havien dipositat.
Carme Besora, responsable de Formació i
Comunicació FSC de CCOO de Lleida

L'altre curs era més sectorial i s'adreçà a l'afiliació de l'àmbit penitenciari, aquest
segon curs, titulat Bandes de delinqüents organitzades i àmbit penitenciari, l'organitzà
la Secció Sindical de CCOO de Ponent i el va impartir personal del Cos de Mossos
d'Esquadra. Durant les diferents sessions, s'hi han tractat temes tan interessants
com: el tràfic de drogues, la policia versus la delinqüència organitzada i la coordinació
internacional, les principals màfies, les tipologies delictives, patrimonials i la
investigació i el tràfic d'éssers humans. A aquest curs, hi han assistit uns 100
alumnes, homes i dones, molt interessats en aquesta temàtica i que n'han quedat
molt contents.
Carme Besora, responsable de Formació i
Comunicació FSC de CCOO de Lleida

Un compromís compartit
Primera Jornada d'Orientació Professional
CCOO de les Terres de Lleida col·laborà, el passat mes de desembre, en la Primera
Jornada d'Orientació Professional que duia el títol “Un compromís compartit”.
Aquesta iniciativa nasqué amb la voluntat clara d'innovació, de transversalitat, de
servei i de territorialitat. D'innovació perquè l'orientació professional és una de les
maneres de trobar sortida als problemes que genera la crisi actual; de transversalitat
perquè des del primer moment s'ha aconseguit la implicació dels organismes polítics
i territorials i dels agents econòmics i socials; de servei perquè es vol aconseguir
que els continguts de la jornada puguin donar resposta a les necessitats personals
i socials de la nostra comunitat; i territorial perquè el punt de partida i el centre
d'interès és Lleida i es vol que arribi a tots els lleidatans i lleidatanes.
CCOO de les Terres de Lleida participà no solament en l'organització de la jornada
com a membre de la comissió tècnica, sinó que, a més, el company Carles Martínez,
responsable de les qualificacions professionals i de la FP integrada de la Secretaria
de Socioeconomia de CCOO de Catalunya, participà en el debat de la jornada
sobre: “La tasca de l'orientació des de l'òptica dels agents empresarials i socials”.
Aquesta jornada, organitzada, entre d'altres per la Universitat de Lleida, els Serveis
Territorials d'Educació, l'Ajuntament de Lleida, el Departament de Treball i la
Diputació, va tenir lloc a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdL.
Ramona Criado
Secretària de Formació i d’Ocupació
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