
 
 

 

CONVOCATÒRIA: ASSEMBLEA DE SALUT LABORAL 

Companyes i companys, 
El Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball és un dia per al record i per a la 
reivindicació; per al record dels companys i companyes que han perdut la vida en els seus llocs de 
treball, que han patit danys greus i seqüeles en accidents laborals i les seves famílies que lluiten cada 
dia per tirar endavant. Aquesta jornada aconsegueix posar l’atenció de l’actualitat en les deficiències de 
la prevenció que encara hi ha als llocs de treball.  
 

Per aquest motiu, et convoquem el proper 28 d’abril, divendres, a la sala d'actes de 

la Unió Intercomarcal (C. d’Enric Granados, 5 de Lleida), als actes sindicals següents:  
 
10 h     
 

Presentació i declaració sindical sobre la situació de la salut laboral a Lleida. 
“Defensant la salut al centre de treball”,  en primera persona, els protagonistes, 
delegats i delegades de prevenció, ens explicaran la seva experiència d’intervenció 
en el si de l’empresa i com han aconseguit modificar les condicions de treball. Ens 
acompanyaran els delegats i delegades de prevenció de les següents empreses: 
 

 Salvador Salcedo, de la Federació de Serveis a la Ciutadania i delegat 
de prevenció del Centre Penitenciari de Ponent, ens presentarà 
l’experiència titulada: “A la feina, protegim-nos del sol i la calor”.  

 Miquel Zaragoza, de la Federació d’Indústria i delegat de prevenció 
d’ISS Facility Services, ens presentarà l’experiència titulada: “La 
prevenció en origen és possible de forma participada”.  

 Domi Guardia, de la Federació de Sanitat i delegada de prevenció de 
l’HUAV, ens presentarà l’experiència titulada: “La protecció de la dona 
embarassada”.  

 Montse Ruiz, de la Federació de Serveis Privats i delegada de Clanser, 
ens presentarà l’experiència titulada: “La salut laboral com a instrument 
per millorar les condicions de treball”.  

 
Taula Rodona: “L’amiant, reptes actuals i de futur”  
Amb l’objectiu d’eliminar i reduir l’ús i les exposicions a agents cancerígens en els 
llocs de treball presentarem la campanya de prevenció del càncer a la feina 
campanya “Càncer Zero” i també l’experiència que estan portant a terme els 
companys i companyes d’educació davant la presència d’amiant als centres 
educatius. 
 
Cloenda a càrrec de Cristina Rodríguez Vila, secretària general de CCOO de les 
Terres de Lleida. 
 

12 h  
 

En acabar l’assemblea: concentració i lectura del manifest. 

Comptem amb la teva assistència i participació.  
 
 
Laia Cuadrat 

Gabinet Higia de CCOO de les Terres de Lleida 

Lleida, 19 d’abril de 2017 

 

LA SALUT ÉS EL TEU DRET, CCOO LA TEVA FORÇA! 

Dia Internacional de la Salut 

i la Seguretat en el Treball 


