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A Lleida vam celebrar el 50è aniversari de CCOO de Catalunya

El 18 de març, CCOO de les Terres de Lleida va
celebrar, al teatre de l’Escorxador de Lleida, el
50è aniversari del sindicat. Cinquanta anys des
d’aquell 20 de novembre del 1964 quan un grup
d’homes i dones es van reunir a l’església de St.
Medir, a Barcelona, per constituir la primera Comissió Obrera de Barcelona.
En l’acte de celebració vam fer un repàs als diferents moments que ha viscut el sindicat a Lleida.
Vam reviure els moments inicials en la clandestinitat i homenatjàrem el fundadors i fundadores. Vam
parlar de la consolidació del sindicat, quan aquest
passà de moviment a organització. S’explicà com
es van anar produint les incorporacions de nous
col·lectius de treballadors i treballadores al sindicat i de la conquesta de nous drets, que ara estan

novament en perill. Es va fer un ampli esment a
l’arrelament del sindicat al territori, amb propostes
que no s’han implementat, però que resten latents
per si mai es volen entomar. I, finalment, es van
resseguir les lluites del present.
Aquest repàs històric es féu amb l’ajuda d’antigues
imatges i les explicacions de les persones que les
van viure i protagonitzar, a les quals volem agrair
la seva col·laboració entusiasta. Ens hi van acompanyar els quatre secretaris generals que ha tingut
el sindicat a Lleida i el secretari general de CCOO
de Catalunya, nombroses persones que en un moment o altre van estar lligades al sindicat, les autoritats del territori, a més de la nostra afiliació. Moltes gràcies a tots per celebrar-ho amb nosaltres.
Esperem que el record i la celebració d’aquestes
fites no solament serveixi per passar comptes
amb nosaltres mateixos, sinó també per projectarnos amb força cap al futur.

Convocatòria d’assemblea

28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball
El 28 d’abril és una diada commemorativa, en la qual el nostre principal objectiu és recordar totes i cadascuna de les persones, que han estat víctimes de danys a la salut com a conseqüència
del treball, i també els seus familiars i companys i companyes.
CCOO alertem que la temporalitat i la precarietat estan directament relacionades amb la sinistralitat laboral i els danys a la salut. Aquestes i el conjunt de les condicions de treball a les quals
ens exposem a la feina expliquen de forma directa la salut dels treballadors i treballadores, i
intervenir-hi és la clau per a la seva prevenció.
CCOO de les Terres de Lleida volem commemorar aquest dia reafirmant el nostre compromís
amb la defensa de la salut dels treballadors i treballadores, i ho farem amb una assemblea que
tindrà lloc el 28 d’abril, a la sala d’actes del sindicat, amb el lema: “Fer vaga no és delicte, que
ens facin perdre la salut a la feina, sí!”
Comptem amb la teva assistència i participació. T’hi esperem!

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Desertització
industrial

En els anys previs a la crisi desfermada
per l’esclat de la bombolla financera i
immobiliària, vam assistir a un important
procés de desmantellament del sector
industrial a bona part d’Europa, que va
ser transferit als països dits emergents, i substituïda, aquesta activitat, per altres del sector
serveis. Es tractava d’una divisió del treball a
escala mundial que va assignar a cada zona
geogràfica unes tasques productives determinades. Aquest disseny de mundialització,
carregat ideològicament pel neoliberalisme,
s’ha demostrat un fracàs per a les economies
nacionals i personals, i ha servit exclusivament
perquè les grans corporacions multinacionals
acumulin més poder econòmic i polític.
La indústria és fonamental per a l’equilibri i la
salut econòmica d’un territori. Històricament, a
les terres de Lleida, el pes del sector industrial
en el producte interior ha estat insuficient, i,
malauradament, en els darrers anys, algunes
de les poques empreses industrials d’un cert
volum de producció i d’ocupació han viscut
processos de deslocalització o reorganització
que han comportat el tancament de les factories al nostre territori amb el consegüent dany
a l’ocupació directa i a tota l’activitat generada
al seu voltant.
En aquest moment el territori està immers en la
crisi d’Indox, del grup Ros Roca, a la planta de
producció de Tàrrega. Es tracta d’una empresa
viable, puntera en el seu àmbit d’especialització,
que produeix material amb demanda suficient
del mercat. Una empresa industrial de caràcter
multinacional de Lleida, a Lleida. Els treballadors i treballadores, en primer lloc, i l’economia
local i el territori no es poden permetre la seva
desaparició.
CCOO estem treballant en la solució que
permeti la continuïtat de l’empresa. Les administracions públiques han de posar-hi tots els
esforços per fer-ho possible.
El passat dia 12 va haver-hi una manifestació
de suport i solidaritat amb els companys i les
companyes d’Indox, a la ciutat de Tàrrega. La
lluita no ha acabat, i el proper dissabte hi haurà
altres actes de suport: tots i totes hi som convocats.

www.ccoo.cat/lleida
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Prou precarietat!
Treball, vida i drets!
Si ens basem en l’Informe del 8 de Març, que ha
elaborat la Secretaria de la Dona de CCOO de
Catalunya, es veu clarament que la situació de
les dones a Catalunya es troba lluny d’un canvi
de tendència cap a millor. La taxa d’activitat de les
dones és d’11 punts per sota de la dels homes,
la taxa d’atur femenina continua alta i són, majoritàriament, les dones les titulars de les prestacions
socials més baixes pel tipus d’ocupacions a les
quals accedeixen.
Si parlem de bretxa salarial, 6.905,33 € era la diferència entre la mitjana salarial anual dels homes
i de les dones, el 2012, a Catalunya (segons les
últimes dades de l’Enquesta d’estructura salarial
publicada el 2014). Comparant aquestes dades
amb les del 2011, veiem que la bretxa ha disminuït,
però el principal motiu és que estan empitjorant les
condicions laborals d’homes i dones, per les baixades i congelacions salarials, no perquè estiguem
eliminant d’una manera activa les desigualtats i
discriminacions envers les dones al món del treball.
Si parlem de la doble presència, que és la situació
en què sobre la mateixa persona recau la necessitat de respondre a les demandes del treball domèstic i familiar i a les del treball remunerat, segons
l’Enquesta catalana d’usos del temps, realitzada
per la Generalitat de Catalunya, les dones dediquen 1 hora i 52 minuts més de mitjana, al dia, al
treball domèstic i familiar que els homes. Aquestes
diferències de participació es donen en totes les
franges d’edat: sempre són les dones les que de
mitjana hi dediquen més temps que els homes, i a
partir dels 16 anys pràcticament és el doble, fet que
ens demostra, un cop més, la forta desigualtat que
hi ha entre dones i homes.
I si parlem de permisos de conciliació, la cosa no
canvia. Els que fan les mesures pensen que la conciliació és cosa de dones. I tot i que en els darrers
anys la normativa espanyola, així com la negociació col·lectiva, han avançat de forma important en
els drets i els permisos, no n’hi ha prou.
Des de CCOO treballem cada dia per la igualtat
real, i lluitem i reivindiquem diàriament perquè encara tenim molts drets per conquerir.
En un any de convocatòries electorals diverses i
nombroses, cal recordar als partits polítics que
l’acció pública ha de donar resposta a les desigualtats socials i de gènere, perquè sense la participació de les dones no hi ha democràcia.

CCOO de Lleida commemora el Dia Internacional de les Dones
La commemoració d’aquest dia començà amb
la 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.

En aquesta conferència la responsable de la
Dona del sindicat ens va donar les dades de
l’informe presentat recentment sobre la situació
laboral de les dones, en el qual destaca que la
taxa d’atur de les dones és del 17% mentre que
la dels homes és del 12%, tot i que entre les dones hi ha menys població activa.
D’aquest estudi, també en destaca la qüestió
dels permisos de maternitat i de paternitat, que
en un 99% continuen sent de maternitat. Segons
el sindicat hi hauria d’haver una partida pressupostària i una voluntat ferma per incentivar els
permisos de paternitat.

Segons Alba Garcia, la doble presència és encara
femenina, i és causada per una realitat cultural volguda, pensada i meditada pel model d’economia
neoliberal imperant i promogut per les jornades
irregulars i a temps parcial que, segons diuen, són
per evitar la doble presència, però, en realitat, el que
pretenen és precaritzar la feina tant per a les dones
com per als homes.
Durant l’acte es presentà també la Guia sindical sobre violències masclistes a la feina i el nou servei
impulsat pel sindicat, el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit laboral (SIAD laboral) que ofereix assessorament en casos de discriminació per raó de sexe o gènere, sobre condicions de
treball, drets laborals i prestacions de la Seguretat
Social, i sobre violència masclista a la feina.
La commemoració va acabar amb la una concentració reivindicativa i la lectura del manifest amb el lema:
“Prou precarietat! Treball, vida i drets!”.

Protesta de les treballadores i treballadors del sector de la
neteja d’edificis i locals
Les treballadores i treballadors del sector de la neteja
d’edificis i locals han fet una protesta, el 13 de març,
per denunciar que algunes empreses del sector incompleixen el Conveni de neteja d’edificis i locals de
Catalunya.
La Federació de Serveis Privats de CCOO de Lleida i la
UGT han explicat en roda de premsa que algunes empreses no han aplicat l’increment econòmic establert en el conveni, actitud aquesta irresponsable i il·legal, ja que no compleix amb allò que s’ha
negociat, acordat i signat.
Les treballadores i treballadors que protestaven han demanat que es compleixi el que es va signar, que
es respectin els seus drets i que les empreses canviïn una actitud que solament perjudica el sector.

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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ELECCIONS SINDICALS
3 delegats per a CCOO en les eleccions sindicals de
l’empresa Aramark
El 17 de març es van fer eleccions sindicals a l’empresa Aramark. Aquesta empresa és l’encarregada
dels serveis de cafeteria, bar i hotels de l’Hotel Port Ainé 2000, de les pistes d’Espot i de diverses
residències de discapacitats de Lleida i província.
En aquestes eleccions, en què va votar el 75% d’una plantilla de 82 treballadores i treballadors,
CCOO aconseguí 3 delegats i delegades i la UGT, 2, que formaran un comitè d’empresa de 5
membres.

Tot el comitè per a CCOO a l’empresa Unitex
El dia 18 de març es van dur a terme les eleccions sindicals a
l’empresa Unitex de les Borges Blanques. Aquesta empresa forma part del Grup Sedatex, un imperi tèxtil en expansió i rendible
en totes les seves fàbriques a Catalunya.
L’empresa es dedica a la fabricació de diferents teixits, entre els
quals destaquen les lones per als paracaigudes i roba per als
hospitals. L’empresa té una plantilla global de 70 persones. En aquestes eleccions hi ha hagut candidatura única, de CCOO, amb la qual es formarà un comitè de cinc persones.

CCOO guanya les eleccions sindicals la Corporació
Alimentària de Guissona
El dia 19 de març, CCOO va guanyar les eleccions sindicals la Corporació Alimentària de Guissona
(CAG). D’un total de 25 representants que es triaven, CCOO va obtenir 17 delegats i delegades,
que representen el 63,32% dels vots. Va obtenir així un millor resultat que a les anteriors eleccions
sindicals, ja que augmentà 2 delegats. UGT va aconseguir 4 delegats i delegades, el 19,95% dels
vots, i en perd 3 respecte de les anteriors eleccions. I USOC aconseguí 4 delegats i delegades,
el 16,72% dels vots, guanya 1 delegat en comparació a les anteriors eleccions sindicals. Aquests
resultats avalen el treball realitzat pels delegats i delegades de CCOO a l’empresa.
Volem agrair el suport rebut a les tres empreses i manifestar que CCOO referma de nou el
seu fort compromís de continuar lluitant per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquestes empreses.

CCOO de Lleida revalida el seu triomf en les eleccions
sindicals del funcionariat de la Generalitat
CCOO ha guanyat les eleccions del personal
funcionari de la Generalitat, i es consolida com a
segona força en l’ensenyament públic de Lleida.
En les eleccions sindicals de la Generalitat,
CCOO ha obtingut 8 delegats i delegades; UGT,
6; CATAC, 4; CSIF, 5, i el COS, 2 delegats i delegades.

Amb aquest triomf els funcionaris i funcionàries
de la Generalitat tornen a donar la confiança a
CCOO, que revalida la seva força en el sector
per continuar lluitant per millorar les condicions
laborals.
Des d’aquí, volem agrair el suport rebut a tots
els treballadors i treballadores d’aquest sector.

Manifestació a Tàrrega dels
treballadors i treballadores
de Ros Roca Indox contra els
acomiadaments
El passat dia 12 va tenir lloc a Tàrrega
la manifestació convocada per les federacions d’Indústria de CCOO de Lleida i
UGT per protestar pels acomiadaments a
l’empresa Ros Roca Indox. La manifestació va acabar a la plaça de l’Ajuntament
de Tàrrega, on es va llegir un manifest.
Els treballadors i treballadores, que l’any
passat van fer diversos dies de vaga i
manifestacions, van agrair el suport dels
sindicats, dels seus veïns i de les autoritats locals i provincials, que els han donat
suport en aquesta lluita. També van mostrar el seu agraïment a les botigues de la
ciutat, que tancaven a mesura que anava
passant la manifestació.
Els problemes de l’empresa Indox de Tàrrega, que s’arrosseguen des de fa més
d’un any, han acabat amb la presentació d’un ERO d’extinció per a la totalitat
dels 190 treballadors i treballadores dels
centres de Tàrrega, Anglesola i Sant Just
Desvern.
Durant tot l’any passat aquesta empresa, que fabrica cisternes per al transport
i que s’havia especialitzat en les cisternes per transportar gas liquat, tenia
problemes de finançament, devia nòmines als treballadors i treballadores, que
havien fet esforços, ajornant pagaments
i dividint el cobrament de les pagues extraordinàries. Finalment, es va aplicar un
expedient de regulació d’ocupació i tot
just fa un mes van entrar en un procés
concursal.
Els membres del comitè i la plantilla
creuen que s’ha d’explorar una mica més
el mercat i buscar inversors, perquè estan convençuts que una empresa que ha
tingut el 90% del mercat nacional del seu
producte i que ha exportat a tot Europa,
encara té possibilitats de sortir-se’n.
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AL VOLTANT DEL 8 DE MARÇ

Exposició contra la violència
masclista
El 10 de març s’inaugurà l’exposició “Davant
la violència masclista a l’empresa: informa’t,
assessora’t, actua!”. Aquesta exposició es
podrà veure fins al 7 d’abril, al vestíbul de la
Biblioteca Pública de Lleida, i permetrà manifestar el ferm compromís de CCOO per combatre i eradicar la violència masclista tant a
fora com a dins de l’empresa.

Alletar i treballar, un dret de
les dones

Bretxa salarial i negociació
col·lectiva: experiències i
pràctiques

Veredicte del jurat de la X
Beca de recerca Cristina de
Pizan

El 12 de març, Lídia Sandalinas, de
la Secretaria de la
Dona de CCOO de
Catalunya, va participar en una taula rodona titulada
“Bretxa salarial i negociació col·lectiva:
experiències i pràctiques”, que s’emmarcava en
la jornada Dones, salari i igualtat, organitzada
pel Centre Dolors Piera de la UdL. L’exposició de
la companya tractà d’experiències en la negociació relacionades amb la igualtat de retribució i
sobre la bretxa salarial i l’impacte que aquesta
tindrà sobre les dones si es perllonga més enllà
de la vida laboral: obtenir menys ingressos generarà pensions més baixes, menys protecció
social i més risc de pobresa entre la població
més gran.

L’Àrea d’Igualtat de Gènere ha participat com a
jurat de la X Beca de recerca Cristina de Pizan,
que organitza la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida. El
projecte de recerca guanyador en la convocatòria de la beca de l’any 2014 es titula “La Maseta: de la llegenda a la història” i és de Núria
Gallart Guivernau, alumna de 2n de batxillerat
de l’IES Guindàvols. El jurat ha volgut destacar
l’interès d’aquesta investigació sobre aquest
personatge lleidatà desconegut actualment,
tot i que va ser molt popular en la seva època,
i sobre el període històric en el qual van tenir
lloc la seva trajectòria vital i també la seva llegenda, a mitjan segle XIX. La Beca de recerca
Cristina de Pizan té per objectiu donar suport
al treball que es desenvolupa en l’àmbit de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes i,
alhora, incentivar propostes d’actuació a favor
de l’equitat de gènere i per a la consolidació
d’una societat més justa, equitativa i solidària.

9a Fira de Formació Professional i Treball (F&T)
L’11 de març, l’Àrea d’Igualtat de Gènere de
CCOO de les Terres de Lleida va col·laborar
amb l’associació lleidatana de prolactància
materna ALLETA, en una xerrada titulada:
“Alletar i treballar, un dret de les dones”, en la
qual participà com a ponent Aurora Richarte,
de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya. L’acte va servir per clarificar conceptes i informar dels drets, prestacions i permisos derivats de la maternitat i de la paternitat.

CCOO de les Terres de Lleida participarà novament a la fira F&T, que tindrà lloc del 16 al 18
d’abril. Des del nostre estand, compartit per la
Fundació Paco Puerto i la Federació d’Educació, s’informarà els visitants de les
tasques que es desenvolupen al sindicat relacionades amb l’ocupació.
La fira és un punt d’encontre entre l’oferta i la demanda, en el qual s’ha creat
un aparador de primer ordre per donar-se a conèixer d’una manera directa i
efectiva i poder promocionar les tasques de l’empresa o l’entitat en aquesta matèria. La fira també representa una estreta col·laboració entre el món educatiu
i l’empresarial i dóna prioritat a la formació professional i suport a la formació
continuada.
Us hi esperem!

