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A Lleida celebrem el 50è aniversari de CCOO de Catalunya
El proper 18 de març, a les 6 de tarda, CCOO de les Terres de Lleida farà
l’acte de celebració del 50è aniversari del sindicat.
El 20 de novembre del 2014 es van complir
els cinquanta anys de la fundació de CCOO
de Catalunya, des de llavors s’han anat fent
diferents actes arreu del país per commemorar aquesta data, actes que clouran el proper
1 de Maig.
A Lleida, ho celebrarem al Teatre de
l’Escorxador i ens agradaria molt poder
comptar amb la presència de l’afiliació,
la vostra, és per això que us convidem a
acompanyar-nos i a participar d’una estona
dedicada al record d’aquelles fites que ens
han marcat i que ens permetran projectarnos amb força cap al futur.
Us hi esperem!

Dia: 18 de març del 2015
Hora: 18 hores
Lloc: Teatre de l’Escorxador de Lleida (C. de Lluís Companys, s/n)

Commemoració del Dia Internacional
de la Dona Treballadora
DIA 5 DE MARÇ

Conferència-xerrada a la sala d’actes de la unió, a les 10 del matí
Conferència-xerrada titulada: “Com actuar davant la violència masclista a l’empresa”, a càrrec
d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO Catalunya, i de Lidia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a l’Empresa de la Secretaria de la Dona.

Concentració al davant del sindicat, a les 12 del migdia
- Un cop acabada la conferència, hi haurà una concentració reivindicativa i la lectura del manifest amb el lema: “Prou precarietat! Treball, vida i drets!”.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

No ens faran
callar

Per als lobbys del neoliberalisme el dret
de vaga és un molest obstacle en el camí
cap a la desregulació total del mercat de
treball. Des d’aquesta premissa han iniciat
una ofensiva mundial destinada a eliminar
l’oposició organitzada sindical criminalitzant el
dret de vaga. A l’Estat espanyol, el Partir Popular s’hi ha sumat amb entusiasme i duu a terme
una agressió sense precedents contra els drets
bàsics de ciutadania. L’estratègia del PP es vehicula en dos fronts: el legislatiu i el judicial. D’una
banda, amb la modificació del Codi penal, que
amplia el ventall de delictes contra l’ordre públic,
i l’aprovació de la Llei de seguretat ciutadana,
que limita greument el dret de vaga i manifestació. D’altra, l’acció de la Fiscalia demanant presó
per a persones que han participat en vagues generals, protestes, concentracions i tancaments,
per protestar contra les polítiques d’austeritat i el
desmantellament de l’estat social i democràtic.
En aquests moments, més de 300 sindicalistes
estan encausats per participar en aquest tipus
d’actes, per al quals la Fiscalia demana penes
de presó de fins a 6 anys.
Davant la protesta social i laboral, el Govern
del Partit Popular respon amb un autoritarisme
rabiós i situa els drets de ciutadania sota l’estat
d’excepció de la seva arbitrarietat. Ens volen callats i, si no callem, empresonats.
El passat 18 de febrer van fer-se concentracions
en defensa del dret de vaga, manifestació i protesta social. També a Lleida, davant la Subdelegació del Govern central. No ho deixarem aquí.
Seguirem en la lluita per recuperar l’estat social
i democràtic construït sobre la llibertat de tots i
no sobre els interessos, tantes vegades espuris, d’una minoria autoritària i antidemocràtica
que utilitza l’estat en benefici propi.
Som davant d’un atac que no se cenyeix a
l’àmbit sindical o laboral. Cometríem un greu
error si penséssim que aquesta és una qüestió
menor o sectorial. Aquí s’està discutint el model
econòmic i social de l’estat, les llibertats individuals i l’ús de les institucions públiques. A tots
ens concerneix i la resposta l’hem de donar tots
i totes, en cada lloc i en cada ocasió.

www.ccoo.cat/lleida
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El Servei Lingüístic
edita nous materials

Manifestació per exigir la paralització del consorci sanitari

El Servei Lingüístic ha publicat, recentment, un
nou material per potenciar i millorar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit sindical.
Avui parlem del dossier d’eleccions sindicals.
Aquest any 2015 estem immersos en el procés
d’eleccions sindicals, i amb la finalitat de facilitar
recursos per fer el procés en català i d’incidir en
l’augment de l’ús de la llengua catalana en el marc
de les empreses, hem endegat una campanya
de foment del català a través d’aquest dossier en
el qual s’explica què són les eleccions sindicals,
quins són els motius per participar-hi i, sobretot,
s’hi inclouen tots els
models
m
mo
de de documents
rrelatius
elati a aquest procés
i redactats
aactualitzats
ctu
eenn català, tot incidint
eenn la importància de
l’ús del català
ffomentar
om
eenn aquest àmbit i expliccant
an els recursos que
eell Servei Lingüístic
pposa
o a disposició de
ll’organització.
’o
El material consta
E
dd’una carpeta amb
ddos dossiers a dins.
dossier, s’hi pot trobar:
En el primer dossier
- La presentació del material.
- L’explicació de què són les eleccions sindicals.
- Les fases de què consta el procés d’eleccions
sindicals.
- Els motius per participar en aquestes eleccions.
- El plus que ofereix ser representant de CCOO.
En el segon dossier, hi ha la documentació vinculada al procés de les eleccions sindicals, que ha
de ser més útil per als equips d’extensió i per a
totes les persones que participen en les eleccions.
Aquesta documentació s’ha revisat i se n’ha fet
una selecció.
Si voleu consultar aquest material, ho podeu fer
mitjançant el web del Servei Lingüístic:

www.ccoo.cat/sl

El 21 de febrer, hi va haver una nova manifestació en contra del Sistema Integral de Salut
(SIS) de Lleida, convocada per la Marea Blanca de la qual CCOO de Lleida forma part.
La manifestació comptà amb un nombre important de persones l’objectiu de les quals
era demostrar que la majoria d’usuaris i
usuàries i treballadors i treballadores rebutgen el consorci sanitari de Lleida, i exigir al
Govern la seva paralització. La imposició del
nou consorci s’ha fet sense que els seus
responsables polítics prestessin atenció i ignoressin les 38.575 signatures recollides en
contra i fessin cas omís als més de 300 actes

i a les dos grans manifestacions que demanaven
l’aturada del projecte.
Segons la Federació de Sanitat de CCOO de
Lleida hi ha diversos motius per estar en contra
d’aquest nou ens. En primer lloc, la clara voluntat
de desmantellar l’ICS a Lleida amb l’excusa de
la unitat assistencial. CCOO no s’oposa a la unitat assistencial, és més, la veu necessària, però
aquesta unitat s’ha de fer integrant a l’ICS altres
empreses públiques i no diluint-lo en un consorci.
La segona raó és que els canvis en aquest nou
ens, els aprovaran les administracions participants i, per tant, no hi haurà cap control parlamentari, cosa que no succeiria si continués regint la
llei que regula l’ICS que només es pot modificar
amb el control del Parlament. I, en tercer lloc, el
sindicat no veu clar com gestionaran els recursos
i el patrimoni d’aquest nou consorci.
CCOO creu que cal un ampli debat sobre quin ha de
ser el model assistencial català, per al sindicat aquest
model ha de ser públic, de qualitat i universal.

També a Lleida

CCOO farà mobilitzacions i convocarà aturades i vagues a Correos
La retallada de 14.000 llocs de treball en cinc anys, imposada sense consens i sense marc de regulació laboral, 41 dels quals a Lleida, ha fet que CCOO hagi anunciat mobilitzacions a totes les províncies
i comunitats de l’Estat entre el febrer i el maig, que donaran continuïtat a les que van tancar el 2014.
A la província de Lleida, l’ajust més recent de plantilla s’evidencia en les unitats de repartiment de
Lleida i les oficines de la Seu d’Urgell, Tàrrega i Artesa de Segre entre d’altres. Retallades les conseqüències de les quals són laborals, per una banda, perquè obliguen els treballadors i treballadores a
portar carros amb unes càrregues molt per sobre de les recomanades, a recórrer molts més quilòmetres i a fer un lliurament diari de productes més especialitzats que comporten més temps de treball.
Amb aquestes mesures, es posa en risc la salut dels treballadors i treballadores i la seva exposició a
patir més accidents.
L’altre dany directe de la retallada de plantilla recau directament sobre els mateixos ciutadans com els
dels barris de la capital i les poblacions dependents de les oficines tècniques anteriorment esmentades que veuen amb impotència com el correu ordinari, els certificats, les notificacions i els paquets els
arriben amb dies de retard, cosa que els provoca perjudicis, com per exemple les interminables cues
a les oficines per tramitar un enviament. També les mateixes administracions estan deixant de rebre
diàriament la seva correspondència per la insuficiència de plantilla.
És per tot això que CCOO impulsarà mobilitzacions al febrer, i convocarà aturades i vagues des del
març fins al maig a Correos.

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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CCOO guanya, per 6a vegada, les eleccions
sindicals a la banca

A Lleida, CCOO obté més de 20 representants en
les eleccions sindicals a la banca
Al sector bancari de Lleida, es van realitzar, el passat 11 de febrer, eleccions
sindicals a 4 bancs: Banc Sabadell, BBVA, Banc Santander i Banc Popular.
Dels 40 representants dels treballadors i treballadores que s’havien d’escollir
en total, CCOO Serveis Lleida ha obtingut 22 delegats i delegades.
Les dades globals en percentatge i delegats i delegades escollits per sindicats
són les següents:
CCOO: 22 representants (55%)
UGT: 8 representants (20%)
CGT: 1 representant (2,50%)
FINE: 3 representants (7,50%)
CSC: 2 representants (5%)
FITC: 2 representants (5%)
Altres: 2 representants (5%)
A tot Catalunya, CCOO ha obtingut un 58,99%
dels vots emesos en aquestes eleccions sindicals. Aquesta xifra, que és superior a la d’altres
eleccions, té més valor encara si tenim en compte la desaparició d’entitats en el sector, que ha significat la reducció de plantilles de la qual es deriva la reducció de representants dels treballadors i treballadores. Amb aquestes eleccions la Federació de Serveis de CCOO Catalunya
revalida els resultats obtinguts en anteriors eleccions i assoleix la majoria en
els bancs que han celebrat eleccions.
Amb aquest resultat a Lleida, Catalunya i a la resta de l’Estat es fa palès el
bon treball de CCOO, que ha estat valorat positivament pels treballadors i les
treballadores. Des d’aquí, volem agrair el suport rebut i manifestar que CCOO
referma de nou el seu fort compromís de continuar lluitant pels llocs de treball
i per millorar les condicions laborals a les empreses del sector.

CCOO aconsegueix 3 delegats a Manipulats
Escribà de Bellpuig
En les eleccions sindicals celebrades recentment a l’empresa Manipulats Escribà de Bellpuig, CCOO ha aconseguit els 3 delegats que s’hi disputaven amb
un 98% dels vots, fins ara CCOO en tenia 1 i la UGT, 2.
Aquest èxit es deu a la tasca feta pels representants del sindicat que han aconseguit la classificació de les categories professionals i han ofert als treballadors
i treballadores formació i informació.
Aquesta empresa del sector químic es dedica a la fabricació de bosses de
plàstic i compta amb 30 treballadors i treballadores, als quals CCOO vol agrair
la participació i la confiança que li han fet, i vol refermar el compromís de continuar lluitant per millorar les condicions laborals dels seus representats.
Amb aquest resultat també es posen de manifest els bons resultats que
està donant la fusió de les antigues federacions del tèxtil i la química amb la
d’indústria.

Concentració a favor de la
llibertat i del dret de vaga
El 18 de febrer una seixantena de persones de CCOO i de la UGT es
van concentrar davant de la Subdelegació del Govern central a Lleida,
per defensar les llibertats i el dret de vaga. Durant la concentració,
Jaume Sellés i Núria Solé, secretari general de CCOO i secretària
general de la UGT, van llegir el manifest especialment elaborat per a
aquest dia.
Cal recordar que en aquest moment hi ha més de 300 sindicalistes
que tenen causes obertes i s’enfronten a penes de presó pel simple
fet d’haver participat en les diverses vagues i mobilitzacions que s’han
organitzant durant aquests últims anys. El Govern retalla serveis, sumeix la població en la pobresa i el desencís i quan els treballadors i
treballadores protesten, fa lleis per limitar drets i llibertats.
Aquesta Jornada d’acció mundial en defensa de les llibertats i del dret
de vaga va ser convocada per la Confederació Sindical Internacional a
la qual CCOO està adherit.
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Altres actes relacionats amb el 8 de Març
CCOO de Lleida participa durant tot el mes de març en diferents actes al voltant del Dia
Internacional de la Dona Treballadora.
• En primer lloc, durant tot el mes de març, al vestíbul de la Biblioteca Pública de Lleida, s’hi
podrà veure l’exposició “Davant la violència masclista a l’empresa: informa’t, assessora’t,
actua!”.
Lloc: rambla d’Aragó, 10 de Lleida
Dies: del 10 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos.
Horaris: dilluns de 15 a 20 h; de dimarts a divendres, de 10 a 20 h, i dissabtes de 10 a 14 h
• El dia 11 de març, l’associació ALLETA, organitza una xerrada titulada: “Alletar i treballar, un
dret de les dones”, en la qual participa com a ponent Aurora Richarte, de la Secretaria de la
Dona de CCOO de Catalunya.
Lloc: Sala Jaume Magre (carrer del Bisbe Torres, 2 de Lleida)
Hora: 18 h
• Finalment, el dia 12 de març, Lidia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a l’Empresa de
la Secretaria de la Dona, participarà en la taula rodona titulada “Bretxa salarial i negociació
col·lectiva: experiències i pràctiques”, que s’emmarca dins de la jornada Dones, salari i igualtat, que organitza el Centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida.
Lloc: Facultat de Dret i Economia de la UdL
Hora: De 10 a 14 h
Us hi esperem!

A Tàrrega, exposició contra la violència masclista
L’Àrea d’Igualtat de Gènere de CCOO de Lleida, i tot el sindicat, té el ferm compromís de
combatre i eradicar la violència masclista tant a fora com a dins de l’empresa.
És per aquest motiu, i fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Tàrrega, el CAP de
Tàrrega i CCOO de les Terres de Lleida, que s’ha presentat l’exposició “Davant la violència
masclista a l’empresa: informa’t, assessora’t, actua!”. Es tracta d’una sèrie de plafons informatius que aconsellen sobre com fer front a aquest tipus de conductes mitjançant els diferents serveis d’atenció social. La mostra es basa sobretot en la denúncia de l’assetjament
sexual als centres de treball.
L’exposició s’inaugurà el dimarts 3 de febrer amb la presència de Jaume Sellés, secretari
general de CCOO de les Terres de Lleida; Josefina Bernades, regidora d’Acció Social i
Sanitat; i Isaac Gonzàlez, regidor de Polítiques d’Igualtat; a més de representants del CAP
Tàrrega i l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania.
Aquesta exposició, realitzada i editada per la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya,
s’ha pogut veure al CAP de Tàrrega, del 2 al 26 de febrer.

