
 
 

 

 

CONVOCATÒRIA DE L’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, us convoquem el proper 28 d’abril, dijous, a la sala d'actes de la 
Unió Intercomarcal (Av. de Catalunya, 2 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. En aquesta assemblea  ens acompanyaran els delegats i delegades 
de prevenció de les següents empreses: 
 

 Universitat de Lleida de la Federació d’Educació: “Diàleg i participació en 
l’avaluació dels riscos psicosocials”.  

 Clarel de la Federació de Serveis: “Les noves tecnologies també ens 
ajuden a la feina”. 

 Diputació de Lleida de la Federació de Serveis a la Ciutadania: “Anem i 
venim, tot prevenint”. 

 Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles de la Federació 
d’Educació: “Fem visible l’invisible!”. 
 

 
Cloenda. A càrrec de Jaume Sellés, secretari 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, 11 d’abril de 2016 
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