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CCOO de Lleida participà en els actes de la Diada Nacional
de Catalunya
L’11 de Setembre, al matí, els
secretaris generals de CCOO
de Lleida i la
UGT, Jaume Sellés i Núria Solé, acompanyats d’un grup d’afiliats i
afiliades a ambdós sindicats, van fer l’ofrena floral
davant del pont llevadís de la Seu Vella.
En la reivindicació d’aquest dia, CCOO de les Terres de Lleida afirmà, un cop més, que no hi haurà
avenç nacional si es construeix des de la injustícia

i la insolidaritat, i es reafirmà en la convicció que
el progrés en matèria d’autogovern s’ha de sustentar sobre la base del progrés social, personal
i col·lectiu.
El manifest conjunt dels dos sindicats per a
aquest 11 de Setembre destacava que el coneixement de la llengua catalana s’ha d’entendre
com un dret de ciutadania i se n’ha de promoure
l’ús en tots els àmbits. I que s’ha de construir una
societat articulada al voltant del treball digne,
amb salaris suficients i llocs de treball estables
i amb drets.

Reconeixement a l’afiliació
En el transcurs de la 2ª Diada del Treball Digne de CCOO de
Catalunya, que va tenir lloc el 19 de setembre, a Terrassa,
concretament a la zona anomenada els Bellots, Pilar Almendros, afiliada de CCOO de la Federació de Pensionistes i Jubilats, va rebre la insígnia de plata
en reconeixement als 25 anys com a afiliada.
Aquesta festa és un espai de trobada per a la gent de CCOO i té un caire reivindicatiu, però
també festiu i d’homenatge. Les persones que hi van participar van gaudir d’activitats esportives
i tallers infantils, així com d’una graellada popular.

A Lleida, èxit de la vaga de la plantilla de CatalunyaCaixa
La jornada de vaga convocada el
29 de juliol per CCOO i la resta de
sindicats que integren la representació dels treballadors i treballadores de CatalunyaCaixa, va tenir a
Lleida un seguiment de gairebé el
100% i pràcticament van tancar totes les oficines de
l’entitat, en les quals treballen més de 160 persones. La protesta es va fer en contra de l’ERO anunciat per la direcció del BBVA -entitat compradora de
CatalunyaCaixa- que afecta 1.901 persones.
A la manifestació de Barcelona, hi van acudir més

de 50 treballadors i treballadores
lleidatans, alguns van aprofitar
les vacances per assistir-hi també
amb les famílies. Aquesta manifestació va col·lapsar el centre de Barcelona durant tres hores, i hi van
participar més de 3.000 treballadors i treballadores.
CCOO critica la poca flexibilitat davant del nombre
de baixes forçoses de l’ERO i confia que la vaga
permeti atansar postures entre les parts. Després
de diverses reunions, el BBVA ha rebaixat el nombre d’acomiadaments en 400.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

ILP per una renda
mínima

La crisi ha evidenciat la insuficiència del
sistema de protecció social i, en aquests
moments, gairebé 13 milions de persones
estan en risc de pobresa o d’exclusió social. Uns 3 milions pateixen pobresa severa, la
gravetat extrema de la qual s’expressa, especialment, en la taxa de pobresa infantil d’un 26,7%
i 2,1 milions de nenes i nens. En aquest període
ha augmentat el nombre de llars on tots els seus
membres estan a l’atur, s’ha incrementat l’atur
juvenil, el dels més grans de 45 anys i el nombre
d’aturats de llarga durada. També ha augmentat
el nombre d’aturats i aturades sense prestació
que, actualment, perceben només 4 de cada 10
aturats.
És per aquests motius que CCOO, conjuntament
amb la UGT, hem iniciat una campanya de recollida de signatures per donar suport a la iniciativa
legislativa popular (ILP), promoguda per ambdós
sindicats, per reclamar l’establiment d’una prestació d’ingressos mínims o renda mínima a tot
l’Estat, de 426 euros mensuals, per a les persones demandants d’ocupació que no tinguin ingressos o si en tenen que siguin inferiors, anualment, al 75% del salari mínim interprofessional.
Aquesta iniciativa té l’objectiu d’ampliar la protecció social a 2,1 milions de persones i cobrir
la carència extrema, la pobresa i l’exclusió social
que s’ha agreujat durant la crisi a causa de les
retallades socials, l’augment de l’atur, la desigualtat i la pobresa que han provocat els pressupostos generals de l’Estat des del 2012.
Cal recollir un mínim de 500.000 signatures
perquè aquesta iniciativa legislativa popular tiri
endavant i s’aprovi en la propera legislatura. A
CCOO estem convençuts que la protecció social
és un pilar imprescindible per a la cohesió social,
i també que protegir les persones amb poca o
cap cobertura social pública és una exigència
social, cívica i democràtica.
Tenim els instruments a les nostres mans per fer
que aquesta iniciativa arribi a bon port, mobilitzant l’estructura del sindicat a les empreses i al
carrer. La solidaritat és un valor bàsic del moviment sindical. Sabem que si ens hi posem, ho
aconseguirem.

www.ccoo.cat/lleida
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El nou Comitè d’Autobusos de Lleida, en marxa

Apunteu-vos
al voluntariat
lingüístic
CCOO de les Terres de Lleida, a
través del seu Servei Lingüístic,
s’adhereix per setena vegada a la
campanya Voluntariat per la llengua,
i us anima a apuntar-vos al programa,
que consisteix a formar una parella
lingüística entre una persona que sap
català, però no el parla de manera
fluida (aprenent/a), i una altra persona que sí que el parla habitualment
(voluntari/ària).

El passat mes de juliol van tenir lloc les eleccions
sindicals a l’empresa Autobusos de Lleida per escollir el comitè d’empresa, eleccions que va guanyar CCOO. En aquests moments ja està constituït el comitè d’empresa format per 9 delegats
i delegades: 5 representants de CCOO, 3 de la
UGT i 1 d’independent, el comitè està presidit per
Paco Morales i el seu secretari és José Luis Villa,
ambdós de CCOO.
S’ha constituït també el Comitè de Seguretat i
Salut que té en aquest nou període la tasca de
fer l’avaluació dels riscos psicosocials; i tres comissions, la de moviment, el principal objectiu de
la qual és la millora dels horaris dels treballadors,
treballadores i usuaris i usuàries; la paritària, que
s’encarregarà de la interpretació del conveni, i la
d’incapacitat temporal.
El comitè d’empresa s’ha marcat un seguit
d’objectius per als propers 4 anys, objectius que
es poden englobar en la millora de les condicions
laborals dels treballadors i treballadores, la millora

del poder adquisitiu dels empleats de l’empresa i
també la millora de la prevenció dels riscos psicosocials.
El conveni que se signà al maig té una durada de
3 anys i serà aquest comitè l’encarregat de vigilar
el compliment de les seves clàusules i també de
negociar-ne un de nou.
La Secció Sindical de CCOO a Autobusos de Lleida també ha canviat, ara el seu secretari general
és Josep Rodríguez, fins ara ho era Santi Viñes,
que ha passat a ser delegat LOLS (Llei orgànica
de llibertat sindical).

Formació sindical a Lleida
Només cal que disposeu d’1 hora lliure a la setmana fins a assolir un total
de 10 hores de conversa. El Servei
Lingüístic s’encarregarà de trobar un
aprenent/a o voluntari/ària per a vosaltres i de fer el seguiment de la parella.
Així mateix, en el moment de la constitució us repartirà material promocional
del programa així com el carnet V×L,
que permet obtenir descomptes en diversos equipaments culturals i establiments de tot Catalunya. El compromís
de les parelles que es puguin formar
és de parlar 10 hores en català. Els
temes de conversa, els llocs, els dies i
les hores on i quan desenvolupar-la es
podran triar lliurement.
La constitució de parelles començarà
a l’octubre, de manera que us podeu
apuntar al programa enviant un correu
electrònic amb el vostre nom i cognoms, telèfon i edat a sl-lleida@ccoo.
cat, o bé trucant al telèfon 973 26 36
66, extensió 2501.
Animeu-vos-hi!

A partir del mes d’octubre començaran nous cursos adreçats a delegats i
delegades sindicals.
Si hi esteu interessats, heu de posar-vos en contacte amb la Ramona Criado,
responsable de Formació Sindical de CCOO de les Terres de Lleida, al telèfon
973 26 36 66 o a l’adreça electrònica: rcriado@sindicat.ccoo.cat.

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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El medi t’interessa
De tomàquets i tomates
La tomata és un dels símbols inequívocs de l’estiu, és la
base d’amanides, sofregits, sopes i altres delicioses composicions culinàries.
Però, segons l’informe “La ruta del tomàquet”, elaborat per
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), en els últims anys la producció de tomates s’ha reduït un 40% a
Catalunya, concretament, el 2012 se’n van produir 32.000
tones menys que el 2005. Al mateix temps, la superfície de
conreu dedicada a aquesta hortalissa es va reduir en 706 hectàrees. Aquesta disminució es relaciona amb la caiguda del preu i la dificultat que troben els agricultors
per competir amb la tomata que arriba de l’exterior.
Es podria pensar que la causa d’aquest descens és la tomata produïda a Almeria
o el Marroc, però no és així. El producte que arriba d’aquests dos llocs cobreix la
demanda d’hivern, la de fora de temporada. Les importacions més grans es produeixen a l’estiu, quan més tomates hi ha aquí i, sobretot, l’arribada és de tomata
holandesa, a preus amb els quals els pagesos no poden competir.
La massiva importació és fruit de l’èxit d’un model de producció molt automatitzat
i mecanitzat, que no requereix gairebé mà d’obra, ben encaixat a les necessitats
de les grans distribuïdores i els majoristes del sector, que donen prioritat a la gran
quantitat de producte, entregada de manera regular, d’un calibre homogeni i ben
presentada, i de varietats que puguin resistir transports llargs i molts dies a les
prestatgeries, tot això en detriment del seu sabor.
L’entrada massiva de tomates importades d’Holanda s’ha convertit en un dels més
clars exponents de com la globalització en el sector de l’alimentació deixa els productes de proximitat fora de la competència que imposen les grans distribuïdores.
Aquesta situació ens plateja diverses qüestions sense resoldre: què i com volem
menjar? Quina petjada de CO2 tenen les tomates holandeses? És sostenible mediambientalment aquest consum? I energèticament? Quin tipus d’agricultura necessitem?
De ben segur que aquestes i d’altres preguntes que se’ns plantegen després de
llegir aquest informe ens ajudaran a reflexionar sobre què podem fer nosaltres davant d’aquest fet.
Si voleu llegir l’informe sencer, el trobareu a:

http://bit.ly/1P5yYRX

Nou carnet digital de
CCOO de Catalunya
Descarrega-te'l al mòbil!
CCOO ha posat en marxa un nou format del carnet d’afiliació que anomenem e-carnet. És un carnet adaptat a
les noves tecnologies per identificar
els afiliats i les afiliades. A més, obre
la possibilitat que altres col·lectius relacionats amb el sindicat també tinguin
la seva acreditació i la portin de la manera més fàcil possible: integrada en
una aplicació gratuïta del seu telèfon
mòbil.
Hi ha diversos col·lectius que poden
utilitzar l'e-carnet. En primer lloc, els
afiliats i afiliades que poden utilitzar el
carnet per accedir a nombrosos descomptes i per fer valer els seus drets
en la resta de serveis que s'ofereixen.
També els delegats i delegades de
CCOO que necessitaran el carnet
per accedir a les assemblees o per
acreditar-se davant dels treballadors i
treballadores. En tercer lloc l’alumnat
de la Fundació Paco Puerto de CCOO
de Catalunya per acreditar-se en els
exàmens, proves de nivell, etc. I, finalment, els usuaris i usuàries del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya que podran identificar-se i rebre
les notificacions relatives als seus expedients al mòbil.
L’e-carnet, te’l pots descarregar des de la
pàgina www.ccoo.cat\carnet.
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Posicionament de la Federació de Sanitat
davant del Sistema Integral de Salut de Lleida
En aquest escrit podeu llegir el posicionament de la Federació de Sanitat de CCOO de
les Terres de Lleida en relació amb l’informe
d’al·legacions presentades sobre la proposta
d’acord per la qual s’autoritza la dissolució de
Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució del
consorci Sistema Integral de Salut de Lleida
(SIS Lleida) i se n’aproven els estatuts.

sorci Sanitari Integral (2009-2011) i la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva (2009-2011).

Com ja hem manifestat públicament, CCOO està
en contra de la creació de nous consorcis, perquè
entenem que són la “primera pedra” per a una futura privatització de la gestió de la sanitat pública.
És un model de gestió que se’ns presenta com a
més flexible i dinàmic i no tan confús com el model
de l’ICS. Però la Sindicatura de Comptes ha detectat diverses irregularitats en diferents consorcis
sanitaris de Catalunya, com ara: adjudicacions a
dit, falta de control i seguiment d'aquestes adjudicacions, sobrevaloracions de deute i pagaments
d'indemnitzacions a alts càrrecs… són els casos
detectats per la Sindicatura en els comptes del
2011 del consorci sanitari que gestiona, entre
d'altres, l'Hospital del Mar. I no és un cas aïllat, la
Sindicatura de Comptes destaca en els seus informes en relació amb la figura dels consorcis que “hi
ha despeses de proveïdors i encàrrecs directes de
serveis i subministraments que superen el límit de
contractació menor, sense que s'hagi utilitzat cap
procediment de contractació”. L'informe es basa
en l'anàlisi dels comptes de sis grans empreses
sanitàries: el Parc Taulí de Sabadell (2008-2011),
el Consorci Sanitari de Terrassa (2009-2010), el
Sistema d'Emergències Mèdiques (2010-2011),
l'Institut Català d'Oncologia (2009-2010), el Con-

Per no confondre la ciutadania, entenem que cal
diferenciar entre model de gestió sanitària i model
sanitari català, aquest últim desenvolupa el dret
a la protecció de la salut. Per CCOO els principis
del model sanitari català han de ser un sistema
nacional de salut equitatiu, d'accés universal i un
dret de ciutadania.

Per tant, la nostra conclusió és que cal fer una profunda reflexió sobre aquest model de gestió que
se’ns proposa, i replantejar-lo profundament. La
nostra aposta per Lleida és la integració de tots
els serveis sanitaris a l’ICS.

Per una altra banda, tenim el model de gestió sanitària, és a dir, quin mecanisme administratiu utilitzem per gestionar el sistema nacional de salut,
com veiem, el que se’ns proposa per a Lleida és
el model de consorci que per a CCOO, i a la vista
dels diversos informes de la Sindicatura de Comptes, entenem que no és el millor, ja que una mala
gestió del sistema pot influir en els principis del
sistema nacional de salut que hem definit com a
equitatiu, d’accés universal i un dret de ciutadania.
En la resposta a les nostres al·legacions se’ns justifica que els consorcis són una fórmula de gestió
del servei públic sanitari i que el CatSalut, com a
administració titular de la competència de la gestió
dels serveis sanitaris i les prestacions del sistema
sanitari públic, pot crear consorcis per al desenvolupament d’aquesta activitat, també se’ns manifes-

ta que actuen en règim de dret administratiu i són
Administració pública. Nosaltres no discutim que
pugui crear consorcis, però no és una figura jurídica que s’hagi mostrat tan eficient com ens volen fer
creure, ans al contrari, són molt greus les irregularitats i les ineficiències detectades per la Sindicatura
de Comptes en relació amb els consorcis sanitaris
que, en la nostra opinió, suposen una ineficiència
i una minva de recursos públics que poden afectar
les cobertures sanitaris públiques.
Tot i que en les nostres al·legacions, algunes han
estat totalment acceptades i altres, parcialment,
per exemple, al·legàvem que els estatuts del
consorci de Lleida, el situaven només en la visió
econòmica per davant del dret a la salut del conjunt de la població i aquest fet ha comportat una
modificació de l’articulat, CCOO creu que cal un
debat serè i profund al Parlament sobre quin ha
de ser, primer, el sistema nacional de salut que
volem i, segon, els models de gestió del sistema
de salut català.
Per tant, instem un cop més la retirada d’aquest
projecte per poder fomentar un debat ampli sobre
el model de gestió sanitari i no la imposició d’una
figura jurídica que s’ha mostrat ineficient quant a
la gestió dels recursos econòmics que sustenten
el sistema nacional de salut.
Helena Motos Hervás, secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida
Amparo Loren Bes, secretària d’Acció Sindical de la
Federació de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida
David Ricart Jordana, secretari d’Organització de la
Federació de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida
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AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

AVIS

Carrasquet

Pintors

10%-15%

ATLANTIS

Paradors de
Turisme

Parador

5%

CASELLES

Fisioteràpia

KINE

10%

tots els
tractaments

Lloguer cotxes

20%

Assegurances

CONDICIONS
ESPECIALS

Ecocentre

LES OBAGUES

10%

Aggio
RESTAURANT
AGGIO

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Taller mecànic

CONDICIONS
ESPECIALS

Hotel

NH Hotels

5%

ROCHER
ROCHER

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

20%

en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

SÍCORIS CLUB

Club esportiu

40%
INSCRIPCIÓ

Salut

CONDICIONS
ESPECIALS

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz
Cal Menut

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Europcar

Teatre

15%

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

Oli d’oliva

CONDICIONS
ESPECIALS

Cal Menut

Calucho Bicis

Esports

CONDICIONS
ESPECIALS

Bio Oleics
Bio Oleics

IL DUOMO

Restaurant

10%

