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Europa observa les nostres bones pràctiques
Del 9 al 13 d’abril la FAVL ha aco-
llit una delegació de la Federació 
dels Centres Socials i Culturals de 
França (FCSCF), amb seu a París, 
formada per 13 persones, direc-
tius, tècnics i voluntariat, majori-
tàriament dones, per desenvolu-
par la segona part del programa 
Erasmus+France (subtitulat “Pro-
fessionalització del personal dels 
Centres Socials i Socioculturals”) 
del qual hi som col·laboradors.

El guió principal era dur a terme 
una Estada d’Observació de les 
Bones Pràctiques de les activitats 
que fa la FAVL com també la inter-
connexió amb la societat i les Ad-
ministracions del nostre entorn. 

Van familiaritzar-se amb les as-
sociacions veïnals i amb llurs acti-
vitats, com també amb les entitats 
amb les quals col·laborem o ens 
relacionem: entitats culturals, les 

entitats socials de diferent signe 
(especialment les que fan activi-
tats d’inserció social i/o de forma-
ció integral), fundacions pròpies 
i alienes, entitats de cooperació 
i d’emigració (Nova Ciutadania), 
entitats de lleure i esbarjo, cen-
tres i cases regionals, a més de 
diferents Administracions amb 
les quals ens relacionem en les 

nostres activitats diàries, especi-
alment l’Ajuntament. Així, varem 
visitar els diferents departaments 
i serveis municipals, on ens aten-
gueren tant els seus responsables 
tècnics com polítics. 

Regidories de Participació, Coo-
peració i Drets Civils, d’Igualtat, de 
Benestar Social, de Cultura, Con-
sorci de Normalització Lingüís-
tica, IEI, Alcaldia de la Paeria i Pre-
sidència de la Diputació ens varen 
facilitar la tasca i col·laboraren en 
el més que bon desenvolupament 
de les jornades. 

S’ha de fer constar que tot el 
seguici es va fer en francès donat 
que aquesta era la llengua empra-
da pels visitants, tasca en la qual 
tant el Coordinador de l’Estada 
d’Observació, com els membres 
de la Junta de la FAVL, i els partici-
pants van estar aixoplugats per la 

 Pacte Social per a la Ciutadania

La crisi, les reformes laborals i 
l’atac a la negociació col·lectiva 
han estat la causa directa de la 
precarietat laboral en el món del 
treball. La temporalitat, la con-
tractació a temps parcial no de-
sitjada —sobretot de dones—, 
l’escassa durada dels contractes, 
l’alta rotació en l’ocupació o la 
falta de relació laboral, com en el 
cas de les falses cooperatives, els 
falsos autònoms o en l’anome-
nada economia col·laborativa, 
deterioren greument les condici-
ons de treball dels treballadors i 
treballadores. A més, l’increment 
de la intensitat i dels ritmes de 
treball, l’augment de les exigèn-

cies emocionals o la renúncia a 
exercir drets laborals per por de 
perdre la feina tenen conseqüèn-
cies greus per a la salut del con-
junt de la classe treballadora.

CCOO de Lleida celebra el Dia 
Internacional de la Salut i la Se-
guretat en el Treball i aquest dia 
ens serveix per recordar tots els 
treballadors i treballadores que 
fent la seva feina han perdut la 
vida o la salut. Des de CCOO, 
mentre hi hagi un sol treballador 
o treballadora amb el risc de pa-
tir un accident laboral, lluitarem i 
reivindicarem la important tasca 
que s’ha de fer en els centres de 

treball per mitjà dels delegats i 
delegades  de prevenció.

L’any 2017 a les terres de Lleida 
es van produir 5.634 accidents de 
treball amb baixa, que són 258 
accidents més que l’any anteri-
or. D’aquests, 5.629 són lleus, 41 
són greus i 12 són mortals. Dels 
accidents mortals, 2 es van pro-
duir en el sector de l’agricultura; 
1, en el sector de la construcció, 
i 9, en el sector serveis. Igual que 
en els accidents mortals, el sector 
serveis també és el sector on es 
donen més accidents greus, amb 

un total de 15, seguit del sector 
de l’agricultura amb 10, i de l‘in-
dustrial amb 8, els mateixos que 
en el de la construcció. 

Pel que fa als accidents in itine-
re i de trànsit laboral, també ha 
estat un any nefast. Hi ha hagut 
3 morts d’un total de 551 acci-
dents. D’aquest total d’accidents, 
3 van ser mortals, 8 greus, i 540 
de consideració lleu. 

L’incompliment sistemàtic de 
la Llei de prevenció de riscos la-
borals a les empreses fa que la 
sinistralitat laboral vagi en aug-
ment cada any. Solament l’1,1% 
de les empreses han avaluat les 
quatre tipologies de riscos la-
borals que regula la normativa: 
seguretat, higiene, ergonomia 
i riscos laborals. Els treballadors 
i les treballadores tenim drets, 
però per exercir-los és necessari 
defensar-los!  •••

col·laboració desinteressada dels 
voluntaris lingüístics, tant propis 
com els cedits per l’EOI, que per-
meteren dur a terme perfecta-
ment el programa concertat amb 
els visitants.  

També aprofitàrem l’avinentesa 
per mostrar-los el nostre patrimo-
ni cultural i arquitectònic i fins i tot 
l’immaterial (van conèixer el turó 
de la Seu Vella, Gardeny, museus, 
palaus, com també la sardana).

El balanç final és molt positiu i 
ha estat presentat a reflexió junt 
amb els fets en d’altres països de 
la Unió Europea com Suècia, Gran 
Bretanya, Bèlgica, Itàlia i Alema-
nya, restant oberts a nous projec-
tes d’intercanvis d’experiències ja 
que observant les bones pràcti-
ques d’arreu, posteriorment po-
dem millorar les activitats a casa 
nostra en bé de la societat. •••

És la teva salut, és el teu dret
L’incompliment 
sistemàtic de la Llei 
de prevenció de 
riscos laborals a les 
empreses fa que la 
sinistralitat laboral 
augmenti cada any
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