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CCOO de Lleida participa activament 
en el naixement de Fòrum Secore

Sortim al carrer!
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El 3 de novembre, manifestació a 
Madrid amb el lema “Salari o conflicte”

El divendres 14 d’octubre es va presentar al Rec-
torat de la UdL el Fòrum Secore que és un espai 
de cooperació i col·laboració entre els agents 
econòmics i socials de les terres de Lleida. A més 
el fòrum vol ser un referent per influir en la so-
cietat com a motor de millora, desenvolupament 
i progrés de Lleida, el Pirineu i l’Aran. 
CCOO de Lleida és membre fundador del fòrum 
del qual formen part també: la Cambra de Comerç 
de Lleida, la Coell, la Fecom, Pimec, UGT de Llei-
da, Asaja, Asotrans Lleida, Femell, la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Foment del Treball, la Jarc i 
el Consell Social de la UdL. Cadascuna d’aquestes 
organitzacions posarà els seus recursos humans 
i tècnics i el seu saber per, de manera coordina-
da i consensuada, decidir què necessita el nostre 
territori i presentar les propostes a les adminis-
tracions tant les locals com les comarcals, les 
provincials, les autonòmiques i les estatals.
El Fòrum Secore és un espai de reflexió i anàlisi 
per generar mesures i propostes específiques per 
al nostre territori que s’encaminin a la reactiva-
ció econòmica i l’equilibri territorial. Les terres de 

Els treballadors i treballadores torna-
rem a sortir al carrer el proper 3 de 
novembre per exigir a CEOE i Cepime 
el retorn a la negociació de l’AENC 
(Acuerdo para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva) i que apugin salaris.

El dijous 3 de novembre CCOO i la UGT han con-
vocat una manifestació a Madrid amb el lema 
“Salari o conflicte” per manifestar el desacord 
dels sindicats i de les treballadores i treballa-
dors amb l’actitud de la patronal de no negociar 
els convenis col·lectius i de congelar els salaris.
Delegats i delegades de CCOO de Lleida via-
tjaran a la capital de l’Estat on participaran en 

una de les tres 
grans colum-
nes que es 
manifestaran 

El bloqueig de la patronal a la negociació 
col·lectiva afecta 100 convenis sectorials 
d’àmbit de Catalunya, 57 d’estatals i 43 de 
catalans, que afecten 1.202.000 treballadors i 
treballadores. Convenis importants com el del 
metall o el de la neteja d’oficines i despatxos. 
Aquest bloqueig de la negociació col·lectiva ens 
porta necessàriament a la conflictivitat laboral 
als centres de treball, a les meses de negociació 
i al carrer. Una situació de la qual el Govern no 
pot restar al marge. La negociació, la porten els 
sindicats i les patronals, però el bloqueig dels 
salaris és un problema de país, de les persones 
i de les mateixes empreses. Si les persones per-
den capacitat adquisitiva, no poden comprar, si 
no es compra, no es gasta, i si no es gasta, no hi 
ha reactivació econòmica.

En aquest país s’ha sortit de totes les crisis 
econòmiques des dels anys 70 de la mateixa 
manera, amb el que s’anomena una devaluació 
interna o el que és el mateix: un empobriment 
intern del país, primer devaluant la pesseta i 
després devaluant els salaris. 

En aquests moments necessitem repartir els 
costos de la inflació, per què? Perquè la crisi no 
recaigui solament en els salaris, en els aturats 
i en els pensionistes. Moltes empreses estan 
sortint de la crisi d’increment dels preus, apu-
jant el preu dels seus productes i això afecta 
els preus de consum. Per això són les coses tan 
cares. Ara el que toca és reequilibrar, i aquí és 
quan les patronals desapareixen, no hi són, i és 
perquè estan acostumades a sortir de les crisis 
empobrint la majoria social.

CCOO som una organització seriosa i sabem per-
fectament que no podem demanar increments 
salarials del 10 %, però exigim increments del 
3,5 al 4,5 % per a aquest any i amb clàusules de 
revisió salarial per negociar els increments dels 
anys posteriors. Els treballadors i treballadores 
ja fem un esforç, ja hem perdut poder adquisitiu 
aquest any i l’anterior, ja som més pobres.

Així, doncs, ens veiem tots i totes el 3 de no-
vembre a Madrid! 

Lleida tenen un territori molt extens (40 % territori 
de Catalunya) i poca població (5,7 % població de 
Catalunya) cosa que fa que tinguin unes proble-
màtiques diferents a les de la resta del país, i el 
Fòrum Secore vol estudiar-les i solucionar-les. 
El debat del Fòrum Secore s’organitza en 5 eixos: 
la reactivació econòmica, la mobilitat i sostenibili-
tat, les polítiques socials, la millora de les infraes-
tructures i la formació i ocupació. És un espai de 
què no forma part cap administració i en el qual 
es respectaran les diferents sensibilitats i ideolo-
gies del agents socials i econòmics que el con-
formen, que volen ser actius en les estratègies i 
en la presa de decisions que afecten el territori. 

Si vols participar a la manifestació, no dub-
tis a posar-te en contacte amb el sindicat, a 
través del telèfon 973 26 36 66 o per correu 
electrònic a lleida1@ccoo.cat.

perquè aquesta crisi no la pagui la classe tre-
balladora.
La mobilització es produeix en un context en 
el qual els preus no paren de pujar i per això 
nombroses famílies ja no arriben a final de mes. 
CCOO denuncia que moltes empreses estan car-
regant l’augment de preus de l’energia en els 
productes de consum i qui ho acaba pagant sem-
pre són els mateixos. Per això, cal desbloquejar la 
negociació dels convenis col·lectius i incloure-hi 
els augments de salari que els treballadors i les 
treballadores necessiten.

http://www.ccoo.cat/lleida


Fa temps que tenim els mòbils plens 
d’aplicacions (app) que ens haurien de fer 
la vida més fàcil. En les relacions laborals 
també hi ha aplicacions. Ara amb les em-
preses es firmen contractes a través de 
tauletes i de correus electrònics. Els rebuts 
mensuals de les nòmines i també els re-
gistres de jornada els podem trobar a la 
intranet de l’empresa o a la seva aplicació 
corresponent. La petició de vacances, les 
hores treballades del calendari, els dies 
personals… tot està informatitzat.

És per això que com a treballadors i treba-
lladores cal que ens adaptem a aquest canvi 
i cal fer el recordatori que us aneu descar-      
regant tota aquesta documentació fora de 
la intranet de l’empresa o de l’aplicació del 
mòbil o de la tauleta corresponent.

I per què us ho aconsellem a CCOO? Perquè 
si voleu reclamar o conèixer quin és el vos-
tre dret, el sindicat necessita aquesta docu-
mentació: el contracte laboral, les nòmines, 
el conveni del sector… En el supòsit d’un 
acomiadament, per exemple, quan el tre-
ballador o treballadora vol accedir a qual-
sevol documentació penjada a la intranet, 
resulta que ja no disposa de l’accés perquè 
l’empresa li ha tancat. 

L’Administració de l’Estat està immersa 
en aquesta transformació i del web de la 
Tresoreria de la Seguretat Social podem 
descarregar-nos una còpia bàsica del 
contracte laboral, saber quina és la mútua 
d’accidents, la base de cotització al règim 
de la Seguretat Social i la coneguda vida 
laboral. Al sindicat disposem de l’aplicació 
per poder consultar quin és el conveni sec-
torial i l’acció sindical de la federació de 
què formem part.

Però, de totes maneres, us cal ser proactius 
i descarregar-vos sempre la documentació 
que genera l’empresa, per si algun dia cal 
reclamar.

Si necessiteu conèixer o reclamar el vostres 
drets, sol·liciteu assessorament, truqueu al 
sindicat! 
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apunt laboral
Per a tot, una 
aplicació, i per 
a les relacions 
laborals, també!
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Concentració sindical davant la COELL 
per demanar salaris justos

El 7 d’octubre, coincidint amb la commemoració 
de la Jornada Mundial pel Treball Digne, un cen-
tenar de delegades i delegats de CCOO de Lleida 
i la UGT es van concentrar a Lleida, al davant de 
la COELL, per demanar salaris justos.
Un cop acabada la concentració els responsa-
bles de la COELL van rebre la secretària general 
de CCOO i el secretari general de la UGT que 
van lliurar als representants patronals el ma-
nifest que els sindicats havien preparat per a 
aquest dia. 
CCOO exigeix a les organitzacions empresarials 
responsabilitat, que no bloquegin els processos 
de diàleg social ni de negociació col·lectiva, i 
que entenguin que és urgent que es produeixin 
pujades salarials justes i suficients, ja que con-
sidera que és urgent que les conseqüències de 

Concentració a Lleida del personal 
d’atenció educativa

Les delegades i delegats de CCOO 
d’Educació de Lleida es van concentrar el 
dia 27 de setembre, davant dels Serveis 
Territorials d’Educació a Lleida per manifes-
tar el malestar del personal PAE (personal 
d’atenció educativa).

La concentració, l’havia convocat el comitè 
intercentres que representa aquest personal, 
al qual CCOO pertany i en té la presidència.

la inflació siguin tingudes en compte en totes les 
negociacions, de manera que es distribueixin les 
càrregues i augmentin els salaris.
Per a CCOO, el món necessita un nou contracte 
social en què la justícia salarial ocupi un lloc cen-
tral. Cal posar fi al dèficit mundial de 575 milions 
de llocs de treball, respectar els drets fonamen-
tals dels treballadors i treballadores, resoldre per 
sempre la discriminació per motius de gènere, 
ampliar la protecció social a totes les persones i 
construir una economia mundial inclusiva.
Aquesta mobilització que es feia a tot Catalunya i 
tot Espanya coincidia amb les que es van fer a tot 
el món per exigir mesures que redueixin la bret-
xa salarial davant la inflació galopant que està 
privant famílies i comunitats de qualsevol possi-
bilitat de tenir una vida decent i un futur digne. 

La mobilització volia aconseguir fer seure el Departament d’Educació en una mesa de negociació per:
• Revisar i valorar les funcions educatives del PAE.
• Fer un calendari per marcar un pressupost per millorar el sistema informàtic.
• Convocar una mesa tècnica per actualitzar la normativa de la borsa.
• Aconseguir que les persones tècniques especialistes en educació infantil d’escola rural esde-

vinguin educadores de llars d’infants per sou i condicions laborals.
• Obtenir la cobertura de les reduccions d’un terç de jornada per substitucions de mitja jornada.

Per a CCOO és molt important que el personal PAE tingui la mateixa consideració i reconeixement dins 
dels equips educatius que la resta de personal docent.  
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El 19 d’octubre es van signar, a la seu de la 
COELL, les taules salarials del Conveni del sec-
tor de la construcció de la província de Lleida. 
Les taules d’enguany recullen una pujada 
salarial del 3 % a partir de l’1 de gener del 
2022 i amb caràcter retroactiu. Com a nove-
tat, s’ha inclòs la quantitat de l’1,1 % de les 
taules del 2021 en la contribució empresarial 
al pla de pensions, i al desembre del 2022 la 
Comissió de Negociació del conveni general de 
la construcció del sector n’acordarà la forma 
d’aplicació.
A més, en el mateix acte, es va signar el ca-
lendari per al 2023 que marca 1.736 hores de 
treball anuals. 

Signades les 
taules salarials de 
la construcció de 
Lleida
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Avortar a Ponent continua sent una 
cursa d’obstacles

En el marc del 28 de Setembre, Dia Internacional per a la Despenalització de l’Avortament, el pas-
sat 24 de setembre una representació de les dones de CCOO de les Terres de Lleida va participar 
amb Marea Lila de Lleida i altres col·lectius feministes de les comarques del pla de Lleida, l’alt Pi-
rineu i l’Aran en la presentació, a la Pobla de Segur, de la campanya endegada pel Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya (CNJC) i l’Associació pels Drets Sexuals i Reproductius que du per títol 
“Avortar no és un joc, és un dret!”. 
En l’acte es van poder veure tres vídeos que formen part de la campanya i que mostren els dife-
rents obstacles i barreres a l’hora de poder exercir el dret a l’avortament de manera segura a les 
terres de Ponent. La jornada es va desenvolupar durant tot el matí, s’hi va denunciar que avortar 
a Ponent continua sent una cursa d’obstacles i que hi ha encara desigualtat territorial en l’accés 
segur i públic a la interrupció voluntària de l’embaràs. La campanya també té l’objectiu d’oferir 
informació sobre la realitat respecte de l’avortament a Catalunya i evidenciar-ne les mancances i 
les necessitats que ja recollia la campanya de Vullavortar.org. 
Posteriorment, el mateix 28 de setembre, companyes de CCOO de Lleida van participar a la 
concentració convocada per Marea Lila, a Lleida, continuant així amb la reivindicació del dret a 
l’avortament a Ponent, en el marc de la crida conjunta per denunciar l’ofensiva mundial reac-
cionària contra aquest dret. 

Nou portal virtual per facilitar l’ocupació de les dones
La secretària de les Dones de CCOO de les Terres de Lleida va participar el passat 
mes de setembre en el taller desenvolupat durant quatre sessions per materialitzar 
el disseny del portal virtual “Xarxa dona i feina a Lleida”. El taller està organitzat 
per la COELL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida) juntament 
amb l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i 
Emprenedoria. 

El portal virtual és un projecte que té la finalitat de facilitar l’ocupació, la formació i 
l’orientació de les dones del nostre territori amb la voluntat d’esdevenir un vehicle 
per millorar i contribuir al desenvolupament econòmic i social de les dones. 

Consulteu el web de la campanya i mireu els vídeos.

https://cnjc.cat/ca/projecte/avortar-no-es-un-joc-es-un-dret
https://www.youtube.com/watch?v=6MG-ZETktxw&list=PLPKoQsHHkpb14kS496SFEUyQPMKYv1yLs&ab_channel=ConsellNacionaldelaJoventutdeCatalunya
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Com cada tardor des de fa dinou anys, té lloc el Cicle de Cinema i Drets 
Humans, organitzat per la Universitat de Lleida i del qual CCOO de Lleida 
és col·laborador juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres Movi-
ments Solidaris de Lleida i Amnistia Internacional.

En aquesta edició es projectaran tres pel·lícules i posteriorment es faran 
les conferències i els col·loquis amb les persones relacionades i enteses 
en el tema de què tracten. Les projeccions es faran a la sala de videocon-
ferències de l’edifici del centre de Cultures i Cooperació Transfronterera 
(Campus de Cappont). 

Aquesta edició del cicle parlarà de racisme, activisme polític i violència 
psicològica masclista. 

Les sessions es faran del 8 al 22 de novembre del 2022, els dimarts, de 
les 6 de la tarda a les 8 del vespre. 

PROGRAMACIÓ:
Dimarts, 8 de novembre, de 18 a 20 h: Descendents
Dimarts, 15 de novembre, de 18 a 20 h: Political Youth
Dimarts, 22 de novembre, de 18 a 20 h: La violència invisible

EXPOSICIÓ:
“Llibertat significa moviment” d’Entrepobles i SICOM 
Del 8 al 30 de novembre del 2022
Al vestíbul de l’Edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera.

19è Cicle de 
Cinema i 
Drets Humans
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El manifest del 
Dia Internacional 
de les Persones 
Grans, lliurat a la 
Subdelegació del 
Govern central 

El 30 de setembre, una delegació de la Federació 
de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida, jun-
tament amb la Unió de Jubilats i Pensionistes de 
la UGT de Lleida i l’Associació Coordinadora de la 
Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida i Comar-
ques, van lliurar al subdelegat del Govern central 
el manifest que havien elaborat amb motiu del 
Dia Internacional de les Persones Grans.

El dia 1 d’octubre es commemora el Dia Interna-
cional de les Persones Grans, la commemoració 
té per objectiu donar la visibilitat necessària i 
destacar les aportacions que les persones grans 
realitzen per fer avançar la societat i crear cons-
ciència intergeneracional sobre les oportunitats 
i els desafiaments de l’envelliment actiu en el 
nostre món.

El manifest que van lliurar al subdelegat del 
Govern afirma que els sistemes públics de sa-
lut, dependència i serveis socials són elements 
essencials per aconseguir envellir en condicions 
saludables i amb autonomia; ressalta que la des-
igualtat laboral es plasma clarament en la bretxa 
de gènere que hi ha en les pensions, i demana 
l’increment de les pensions més baixes i la ga-
rantia del sistema públic de pensions. Finalment, 
el manifest també avisa que la gent gran es con-
tinuarà mobilitzant contra la pobresa energètica i 
la bretxa digital. 


