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1 de Maig del 2022: “La solució: 
apujar salaris, contenir preus, 
posar fi a les desigualtats”

Un nou 
model social

ed
ito

ri
al

Estem vivint una situació molt difícil 
i complexa per a tothom. Enllacem 
tres crisis seguides en dues dèca-

Manifestació a Lleida: sortirà 
a les 12 del migdia, de la plaça 
del Treball i arribarà a la Seu 
Vella, al davant de la Porta dels 
Apòstols.

Els parlaments que clouran la 
manifestació aniran a càrrec 
de representants de diferents 
sectors del sindicat, que faran 
un repàs a les principals reivin-
dicacions de cada àrea, i de la 
secretària general de CCOO de 
Lleida i el secretari general de 
la UGT de Lleida.

des, la crisi econòmica del 2008, la crisi sa-
nitària de la COVID-19 i la crisi geopolítica de 
Rússia i Ucraïna. La suma d’aquestes crisis 
més la forta inflació i la falta de matèries pri-
meres, tot complicat pel conflicte geopolític 
han produït un augment considerable de les 
desigualtats socials, i els que menys tenen 
són a qui més els afecta.

Ara més que mai no podem permetre que es 
tanquin empreses i es destrueixi ocupació. 
Construir un escut social i aprofitar els me-
canismes de la reforma laboral —mecanis-
me RED, ERTO— han de contribuir a pal·liar 
aquesta situació.

El aquest context sociopolític i econòmic hem 
d’apostar per un nou contracte social, pel tre-
ball amb drets i per una distribució de la rique-
sa a través dels salaris i una fiscalitat justa i 
redistributiva. Uns serveis públics de qualitat 
són claus per fer front a una societat privatit-
zada i individualista. Les cures, la digitalització 
de l’activitat econòmica i una transició justa 
han d’assentar les bases del nostre model 
social.

La cohesió social, la importància del que és 
comú, del que és públic, de les persones i el 
seu benestar per sobre dels interessos econò-
mics d’uns pocs són aspiracions que hem de 
construir des de les bases del moviment obrer.
El feixisme 4.0 dona respostes alternatives a 
aquest contracte social. La nostra societat no 
pot permetre que el migrants, els pobres i les 
dones feministes siguin els culpables de les 
necessitats de canvi de la nostra societat. 

Nova jornada de vaga dels treballadors i 
les treballadores d’Autobusos de Lleida
Després de diverses reunions negociadores i 
d’una concentració el dia 20 d’abril, els treballa-
dors i treballadores d’Autobusos de Lleida, convo-
cats pel comitè d’empresa, van fer una nova jorna-
da de vaga, el dia 22, per fer públic l’incompliment 
de l’empresa a aplicar l’increment salarial pactat 
al conveni per a l’any 2022.

Com en la vaga del mes passat, el seguiment 
ha estat de gairebé el 100 % de la plantilla. Ara 
el comitè d’empresa i tots els treballadors i tre-
balladores esperen la resposta de l’empresa, i si 
aquesta segueix el procés d’inaplicació, el comitè 
convocarà noves mobilitzacions i no es descarten 
noves jornades de vaga el mes de maig.

Durant la jornada de vaga del 22, al matí, es va fer 
una manifestació des de plaça de Ricard Viñes i 
fins a la plaça de la Paeria. 

http://www.ccoo.cat/lleida
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28 d’Abril: “Som essencials per garantir 
més prevenció”
CCOO de Lleida commemora el 28 
d’Abril, Dia internacional de la Salut 
i la Seguretat en el Treball, amb una 
assemblea de delegades i delegats en 
la qual es presenta l’Informe de salut 
laboral amb les dades de Lleida, que 
cada any elabora el sindicat, i la xerra-
da “Estratègia catalana de seguretat i 
salut laboral” a càrrec d’Elena Juano-
la. La commemoració acaba amb una 
concentració i la lectura del manifest al 
davant del sindicat.

Visita a Lleida de la Federació Estatal de 
Pensionistes 

A finals del mes de març, la Federación Estatal de 
Pensionistas y Jubilados va visitar Lleida per pre-
sentar la recollida de signatures de la campanya 
“No a la pobresa energètica. L’energia és el teu dret, 
mobilitza’t”! i l’Observatorio Social de las Personas 
Mayores 2021. Para un envejecimiento activo.
Durant la visita es va fer una roda de premsa, hi van 
intervenir Vicente Llamazares, secretari general de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO d’Espanya; 
Carme Besora, coordinadora del Grupo Estatal de 
Protección Social de la Federación de Pensionistas 
de CCOO, i Cristina Rodríguez, secretària general 
de CCOO de les Terres de Lleida.
Posteriorment, acompanyats de Francesc 
Josep Bademunt, secretari d’Institucional y 
Pensiones de la Federación Estatal, i Pere Vi-
dal, responsable de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO de Lleida, van visitar el subdelegat del 
Govern central, José Crespín, a qui van fer lliu-
rament de l’Observatorio Social.

Amb la campanya, endegada per la Federació de 
Pensionistes de CCOO “No a la pobresa energèti-
ca. L’energia és el teu dret, mobilitzat!”, els pen-
sionistes de CCOO volen denunciar els continus 
increments de les tarifes d’electricitat i gas que con-
dueixen a l’empobriment d’una part important de 
les persones pensionistes, jubilades i treballadores.
L’Observatorio Social de las Personas Mayores 
2021, editat per la Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO d’Espanya, examina les condi-
cions de vida i els recursos destinats a les perso-
nes grans, a partir de diversos indicadors i fonts 
d’informació.
Una de les conclusions de l’Observatori és que 
algunes pensionistes viuen de manera més 
precària pel preu de la llum i perquè no cobren 
pensió, ja que no van cotitzar durant els 15 anys 
mínims que es requereixen per tenir dret a una 
pensió contributiva: la dona cuidava la família, 
treballava a casa, o a fora, però sense cotitzar. 

“En defensa de la 
llengua catalana i per 

la promoció del seu 
ús social”

Fa poc s’ha presentat el document elaborat 
pel Seminari Salvador Seguí de la Fundació 
Cipriano García i aprovat per l’Executiva de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
sobre la defensa i la promoció de l’ús del ca-
talà des del sindicat.

El document explica la postura de CCOO de 
Catalunya que es manifesta absolutament 
allunyat de les persones i organitzacions 
que inciten el conflicte lingüístic com a eina 
partidista i electoralista, com a instrument 
d’exclusió i de poder. Ben al contrari, el sin-
dicat considera essencial treballar per cons-
truir consensos, trobar solucions racionals 
i enriquidores, camins de reconeixement i 
d’igualtat.

CCOO de Catalunya fa bandera del respecte 
per totes les persones i les seves llengües fa-
miliars, amb el convenciment que la diversitat 
lingüística de la nostra societat és una rique-
sa i una oportunitat, tant per als interessos 
individuals com per als col·lectius. 

CCOO de Catalunya referma el seu com-
promís amb la llengua catalana, la llengua 
pròpia de Catalunya, que es troba encara en 
desavantatge, i considera que és necessari 
un esforç més gran de les administracions i 
de les entitats per garantir els drets lingüís-
tics de tota la població. I es posiciona amb la 
major part de la societat que desitja un futur 
plurilingüe, conscient que suposa avantat-
ges culturals, acadèmics, laborals, socials, 
vivencials. 

CCOO de Catalunya valora la construcció de 
consensos socials i hi dona suport, i rebutja 
la judicialització de la política també en el cas 
de la llengua catalana, que està produint de-
cisions incomprensibles des del punt de vista 
pedagògic, lingüístic i democràtic. 

Per al sindicat la promoció de l’ús i el reconei-
xement de la llengua han d’estar vinculats a 
la construcció col·lectiva de la societat en què 
volem conviure, amb drets, amb prosperitat, 
amb cohesió social.

Si voleu llegir el document sencer, aneu 
aquí. El 28 d’Abril que enguany du per lema “Som essencials per garantir més prevenció” és una jornada dedicada 

a recordar totes les persones víctimes d’accidents de treball o malalties d’origen laboral, i també dedicada a 
l’acció en la defensa de la salut laboral.

https://www.ccoo.cat/noticies/en-defensa-de-la-llengua-catalana-i-per-la-promocio-del-seu-us-social/
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Amb motiu de la commemoració 
del Dia Mundial de la Salut que va 
tenir lloc el 7 d’abril, una delegació 
de companyes de Sanitat de Lleida 
van participar en la concentració 
convocada per la Federació de Sa-
nitat juntament amb la Federació de 
Pensionistes i Jubilats i altres orga-
nitzacions de defensa de la sanitat 

com la Marea Blanca de Catalunya, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Durant la concentració van demanar millores en el sistema de salut i de la 
dependència, més transparència en la destinació dels diners públics i que la 
salut no sigui un negoci; també van reclamar que cal reforçar l’assistència 
sanitària adequant plantilles i càrregues assistencials i fer un canvi de model 
en el sector de la dependència, ja que durant la pandèmia ha estat visible i clar 
que el model que tenim actualment no és el més adient, ni per als usuaris ni per 
a les treballadores i treballadors. En la concentració no es van oblidar d’altres 
sectors com el de la teleassistència, un sector altament infravalorat i que fa una 
tasca molt important per a la comunitat, i el de la recerca, que empeny molts 
joves a marxar del país per trobar un treball amb un sou digne.
En resum, van reclamar canvis estructurals i funcionals que ja fa temps que 
demanen, però que sembla que no hi ha ni presa ni consens polític per dur-
los a terme. No es pot estar parat mentre el nostre sistema de salut agonitza, 
és qüestió de totes i tots que no perdem el que tant va costar de guanyar: la 
sanitat pública per a tothom. 

El 29 i el 31 de març van tenir 
lloc dos jornades d’acollida a 
nous delegats i delegades, a 
Tàrrega, una, i a Lleida, l’altra. 
Aquestes sessions formen part 
de Pla d’acollida a nous delegats 
i delegades sorgits dels diferents 
processos electorals i es fan per 
donar-los la benvinguda.
Es tracta d’ensenyar-los el local 
del sindicat, de presentar-los les 
persones que hi treballen i de fer-
los una petita formació prèvia als 
cursos que després faran seguint 

Dia Mundial de la Salut Jornades d’acollida a nous 
delegats i delegades 
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Si voleu fer la declaració de la renda del 2021 al sindicat, cal que demaneu cita prèvia per 
telèfon o correu electrònic.

Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 26 36 66 o enviar un correu a lleida1@ccoo.cat.

DATA D’INICI: 19 D’ABRIL
HORARI: DIMARTS I DIJOUS DE LES 15 A LES 18 HORES

Recordeu que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que podeu deduir quan 
realitzeu la declaració anual de la renda, tal com marca la llei de l’IRPF. Si necessiteu un 
certificat per justificar les quotes pagades durant l’any 2021, el podeu sol·licitar directament 
des de l’app del sindicat per a mòbils o des de la web de la seu electrònica de CCOO de 
Catalunya. 

Campanya de la renda 2021

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

l’itinerari formatiu dels delegats i delegades. Durant les sessions es par-
la de diferents temes entre els quals destaquen l’explicació de quina 
és l’estructura del sindicat a Lleida i quines són les diferents persones 
de referència, també se’ls explica quina és la normativa bàsica que els 
afecta com a delegats i delegades i membres d’un comitè o d’una sec-
ció sindical…
A aquestes dos sessions, hi van assistir una vintena de persones que 
van poder fer-se una idea de com és i com funciona el sindicat des de 
la implicació com a delegat o delegada. 

LLEIDA

TÀRREGA
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Les xifres de sinistralitat a Lleida són el reflex de 
dèficits estructurals
Aquest any 2022 ens trobem davant d’un escenari 
de reactivació econòmica després de l’efecte de 
la pandèmia els últims dos anys, amb un augment 
progressiu de l’activitat el 2021, any del qual ana-
litzarem les dades.

Com ja és habitual en el nostre país, la tornada 
del personal laboral a la presencialitat té un íntim 
lligam amb l’augment de les xifres de sinistralitat 
laboral.

Aquesta imatge no ens ha de servir per normalit-
zar les xifres de sinistralitat, sinó per analitzar per 
què es produeixen any rere any.

Des de CCOO, per donar resposta a aquesta si-
tuació, posem l’èmfasi en els tres principals fac-
tors del fracàs del model preventiu actual:

— La precarietat.

— Els elements normatius que permeten 
l’existència d’una baixa prevenció de riscos 
i la infranotificació de molts danys a la salut 
relacionats amb la feina.

— Els dèficits que mostren les administracions 
públiques en l’exercici de les seves com-
petències, en el control i la inspecció de la 
qualitat de les pràctiques preventives a les 
empreses.

L’efecte pandèmia ens ha deixat més de 2.511.507 
contagis i 26.995 persones mortes a Catalunya. 
Els efectes secundaris d’aquest drama fan encara 
més visible la dimensió del problema que haurem 
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28 Abril, Dia Mundial de la Salut i la Seguretat en el Treball

d’afrontar a partir d’ara, com la COVID persistent 
que a hores d’ara no està inclosa en la llista de 
malalties professionals, cosa que deixa sense 
cobertura les persones treballadores tant en as-
sistència mèdica i com en prestacions.

No cal esmentar el deteriorament i l’efecte en la 
salut mental que ha comportat la pandèmia en la 
nostra societat. CCOO, des de fa molt de temps, 
posem de manifest la importància de l’avaluació 
dels riscos psicosocials i les patologies que s’hi 
associen per poder legislar-ne el reconeixement i 
garantir-ne una prevenció acurada.

Les xifres de sinistralitat són el reflex d’uns dèficits 
estructurals en relació amb la manca de qualitat 
de les condicions de treball i del model de protec-
ció de la salut a la feina.

A Lleida, les xifres ens mostren la imatge d’una sinis-
tralitat vinculada a la temporalitat contractual i la pre-
carietat en els sistemes de prevenció a les empreses.

Les xifres dels accidents de treball mortals durant 
la jornada, tot i haver disminuït un 10 %, són 9 
les persones que han perdut la vida treballant el 
2021. El total d’accidents registrats lleus i greus a 
Lleida ha estat de 6.371 i 51, respectivament, la 
qual cosa vol dir que la variació respecte del 2020 
dels accidents lleus és del 15,84 % i 34,21 % dels 
accidents greus.

Si analitzem les variacions dels accidents in iti-
nere, sense haver-ne registrat cap de mortal, els 
accidents lleus han augmentat un 23,77 % i els 
greus més del 133 % respecte del 2020.

L’anàlisi sectorial dels accidents de treball du-
rant la jornada amb baixa mèdica, en nombre 
total, com els classificats com a lleus i greus, 
s’incrementen en tots els sectors.

A Catalunya el nombre d’accidents de treball du-
rant la jornada i que han requerit baixa mèdica ha 
crescut un 21,04 %, respecte del 2020.

Els accidents mortals en nombres absoluts, aquest 
2021, durant la jornada s’han reduït un 12,66 % 
respecte de l’any anterior a tot Catalunya, tot i 
que si comparem les dades amb el 2019, any no 
afectat per la pandèmia, el creixement ha estat del 
6,15 %. La xifra de 69 morts ens retrotreu a dades 
del 2015.

A CCOO confiem que la nova reforma laboral ens 
pugui donar xifres de sinistralitat més positives 
amb la disminució de la temporalitat, però, tot i 
així, demanem i proposem abordar canvis im-
portants i necessaris en el mercat de treball, una 
reforma legal del model preventiu i del marc nor-
matiu de les mútues i estructurar un pla de xoc per 
reduir els incompliments empresarials en matèria 
de prevenció. 


