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Delegades i delegats de Lleida participaran en l’última
fase de l’Assemblea sindical oberta
Des del passat 15 d’octubre està en marxa la
segona fase de l’Assemblea sindical oberta de
CCOO de Catalunya. En aquesta fase s’han pogut
escollir les 25 propostes més destacades, segons
el parer de cadascú, de les sorgides durant les assemblees que han tingut lloc arreu de Catalunya,
del maig al setembre.
Les propostes recollides en la primera fase s’han
resumit en 100 propostes organitzades en els 5
eixos temàtics de l’Assemblea sindical oberta,
20 propostes per cada eix. Els eixos són: com
millorar i afavorir la participació a l’empresa, al
sindicat i a la societat; la millora de l’organització
i l’afiliació; establir les prioritats laborals i socials;
actualitzar l’acció sindical i les formes de lluita, i
establir els valors i l’ètica sindical. Cada persona
ha pogut triar 5 propostes per cada un dels eixos.
Les propostes més votades són les que es portaran a l’assemblea del 7 de novembre per a la seva
priorització, i la direcció del sindicat n’assumirà el
resultat i establirà les formes per dur a terme les
propostes.
Aquesta assemblea final en la qual participaran
també delegats i delegades de CCOO de Lleida
tindrà lloc al pavelló poliesportiu Marina Besòs, a
Sant Adrià del Besòs.

Si hi esteu interessats, podeu participar-hi, i
per fer-ho us heu de posar en contacte amb la
vostra federació.
L’Assemblea sindical
oberta ha demostrat
ser un mecanisme
de participació més
obert, dinàmic i
àgil que no pas un
congrés, que segueix un esquema
a partir del qual
la direcció diu i la
gent es posiciona
A b
al voltant del que es proposa. Amb
l’Assemblea sindical oberta tothom ha situat els
elements que considera fonamentals i això ha permès al sindicat percebre les diferents sensibilitats,
com la gent vol afrontar els diversos problemes relacionats amb la participació, els continguts de la
negociació o quins són els seus temes prioritaris.
S’han fet més de 110 debats i assemblees, en
els quals han participat més de 3.000 persones, i
6.000 persones han emplenat l’enquesta, les opinions i les propostes recollides són les que han
estat en fase de votació.

CCOO es nega a signar el nou conveni d’hostaleria de Lleida
El 23 d’octubre, la UGT i la Federació d’Empresaris
d’Hostaleria de Lleida van signar II Conveni sectorial
per a la província, que afecta aproximadament unes
8.000 persones i que implica, un cop més, noves retallades. CCOO no ha subscrit l’acord, perquè entén
que aquest nou conveni suposa una pèrdua de drets
i un retrocés en les condicions de treball actuals.
Des que es va produir l’acord entre la UGT i la patronal per negociar un conveni per a Lleida desvinculat del conveni de Catalunya, s’ha retrocedit
en les dues negociacions que hi ha hagut. CCOO
sempre ha apostat per mantenir Lleida al conveni
autonòmic, però, per desgràcia, aquesta opinió, no
és compartida per la UGT.
En aquesta ocasió no hi haurà pujada salarial per
als treballadors i treballadores de Lleida l’any 2014,

tot i que en el conveni de Catalunya l’increment ha
estat del 0,6%. Per a l’any 2015 l’increment serà
de l’1,1% a Lleida, quan l’increment acumulat en el
conveni de Catalunya per a l’any 2015 és de l’1,4%.
També les hores nocturnes pateixen una dura retallada, ja que no es percebrà, a partir d’ara, cap plus
per les hores realitzades entre les 22 i les 24 hores.
El dret a la manutenció també es retalla, es redueix
per al personal que faci 20 hores o menys. Però, a
més, en determinats casos que preveu el conveni,
les empreses no tindran l’obligació ni d’abonar ni
de cotitzar per aquest plus, la qual cosa incidirà de
manera molt negativa en el salari i en les bases
de cotització dels treballadors i treballadores, bases que serveixen per al càlcul de prestacions de
jubilació, atur i incapacitat.
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Pobresa
assalariada

Dels distints efectes, socialment nocius,
produïts per la crisi general n’hi ha que han
vingut per quedar-se. En la nova realitat, un
eufemisme per emmascarar la devaluació
dels drets socials i polítics de la població,
els responsables del desastre dissenyen
una nova classe social a la qual han adjudicat un
futur, ja present, inacceptable en una societat democràtica. Es tracta dels treballadors i les treballadores
assalariats que no poden fer front a una existència digna amb el seu salari, als quals han destruït
l’horitzó d’esperança que tota persona sense feina
té en revertir la situació amb una ocupació futura,
perquè malgrat estar treballant són condemnats a la
pobresa perpètua.
Les persones afectades, en aquest nou escenari,
afegeixen, a la precària situació personal, el constant deteriorament dels mecanismes de protecció i
anivellament social i difícilment podran competir en
igualtat de condicions per millorar les expectatives
personals i d’aquells que en depenen.
La reforma laboral ha estat una arma molt efectiva
per instal·lar legalment la injustícia social i conduir
al territori de la pobresa assalariada milers de treballadors i treballadores, i ho continuarà sent en
els propers temps si no som capaços de frenar
l’atac frontal als drets laborals i socials per part del
conglomerat del neoliberalisme, la neooligarquia,
l’empresariat paràsit, i la xarxa de complicitat i logística que han bastit a les institucions públiques
privatitzades.
Avui, com ahir, als treballadors i les treballadores
ens cal prendre consciència del que som i unir forces per defensar els nostres interessos. D’aquells
que treballen dignament, dels que ho han de fer des
de la precarietat, dels que han perdut la feina i dels
que la cerquen per primer cop. La individualització
de la defensa és la derrota assegurada. A CCOO
no deixarem de treballar i lluitar pels drets laborals
i les condicions de vida de la gent treballadora.
Continuarem presentant batalla en tots els fronts
del combat laboral i social. Ara bé, es necessària
la implicació de tots els treballadors i treballadores,
en la mesura de la seva capacitat de compromís i
treball, per impedir la cronificació d’aquesta nova
realitat que pretén dur-nos a la foscor d’altres temps.
La pobresa assalariada és un nou símptoma de
la descomposició de l’estat democràtic i social, i
un pas més a un nou ordre social on una minoria,
amb mètodes no democràtics, ha segrestat els instruments democràtics per convertir-los en eines de
manipulació per forçar la voluntat popular, ja sigui
des de la intoxicació o des de la repressió, per convertir el bé comú en una finca particular.
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“Digues prou, no
estàs sola”
Per segon any consecutiu, l’Àrea d’Igualtat de
Gènere de CCOO de les Terres de Lleida, juntament altres agents socials i diferents entitats, ha
format part del grup de treball en la segona edició de la campanya “Digues prou, no estàs sola”.
Un any més, l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania
de l’Ajuntament de Tàrrega, ha estat la impulsora d’aquesta campanya en contra de la violència
masclista. Aquest any els missatges de sensibilització van dirigits a actuar davant de possibles
agressions, abusos i assetjaments sexuals. Es
preveuen un seguit d’activitats com: exposicions,
cinema, teatre, contes, conferències… en les
quals poden participar persones de totes les
edats.
Des de CCOO tenim el ferm compromís d’ajudar
a combatre la violència masclista tant fora com
dins de l’empresa, perquè recordem que les dones no pateixen violència tan sols en l’àmbit privat, sinó també en els espais públics i en l’àmbit
laboral.
És important que siguem conscients de la importància que té l’acció sindical davant de possibles casos d’assetjament. Els delegats i delegades tenen un paper clau en la prevenció de
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe, ja que mitjançant accions de sensibilització cap a l’empresariat i cap a les treballadores
i treballadors poden aconseguir que s’adoptin
mesures per evitar que apareguin aquests tipus
de comportaments o intervenir-hi adientment.
La rellevància de la representació sindical es
fa palesa en la Llei orgànica 3/2007 per a la
igualtat efectiva de dones i homes, que en el
seu article 48 concedeix el protagonisme per
negociar mesures de prevenció, sensibilització i
difusió sobre l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe, adreçades a l’empresariat i a
les treballadores i treballadors. També dóna,
a la representació sindical, la responsabilitat
d’informar l’empresa de l’existència de possibles
casos d’assetjament sexual o assetjament per
raó de sexe o dels indicis que puguin propiciarne l’aparició.
Malgrat això, no és suficient que hi hagi un marc
legal per als diferents tipus de violència en l’àmbit
laboral, ja que aquest marc no té una utilitat real
i efectiva si les delegades i delegats sindicals no
el coneixen. Aquesta manca d’informació deixa
sense cap utilitat les lleis, que en certa manera
només existeixen si es coneixen.
La formació constitueix un element clau en el
procés de prevenció i sensibilització, ja que ofereix eines a les delegades i delegats, a les treballadores i treballadors i a la direcció empresarial
per comprendre la violència masclista i per fer
una millor intervenció si és necessari.

Ja podeu signar a favor d’una prestació
d’ingressos mínims

Davant de la situació de pobresa que pateixen
més de 2 milions de persones a tot l’Estat espanyol i més de 266.000 a Catalunya, CCOO i
UGT van presentar, a la Mesa del Congrés dels
Diputats, una proposta d’iniciativa legislativa popular (ILP) per a l’establiment d’una prestació
d’ingressos mínims en l’àmbit de protecció de la
Seguretat Social per a tot el territori espanyol. Es
necessiten 500.000 signatures perquè aquesta
ILP es tramiti al Congrés, i sota el lema “Rescatar
les persones, combatre les desigualtats” ja està
en marxa la campanya de recollida de signatures.

Si voleu signar, us podeu adreçar a la vostra
federació i us informaran de com fer-ho, podeu
venir també a la seu del sindicat. A la recepció
hi ha el punt de recollida de signatures, podeu
signar de dilluns a divendres, de les 9 del matí
a les 6 de la tarda.
Aquesta prestació d’ingressos mínims que demana la ILP és una prestació econòmica vinculada
a la Seguretat Social que assegura uns recursos
mínims per atendre les necessitats essencials de
les famílies en situació d’emergència social.
És una ILP molt necessària perquè l’atur i el treball
precari continuen castigant milers de persones a Catalunya i a Espanya. El 16,9% de les llars a l’Estat espanyol tenen moltes dificultats per arribar a finals de
mes i el 8% no es pot permetre mantenir l’habitatge a
una temperatura adequada.
Tot i que a Catalunya el sindicat continua exigint la
renda garantida de ciutadania, cal recollir signatures
per a la ILP per a la prestació d’ingressos mínims
perquè manté viu el debat de la necessitat d’aquest
tipus de rendes i també perquè cal exigir als governs,
català i espanyol, que assumeixin la seva responsabilitat i competència en matèria de protecció social i
econòmica de les persones sense ingressos.

Jornades de lluita contra el TTIP
Lleida Social, plataforma de la qual CCOO
de Lleida forma part, l’Assemblea en Defensa
dels Serveis Públics i el Procés Constituent
han organitzat uns dies de lluita contra el TTIP
(Acord transatlàntic sobre comerç i inversió).
El primer acte es va fer el divendres 23, a les
6 de la tarda, a la plaça de St. Joan de Lleida,
i fou la xerrada: “Què és el TTIP?”, a càrrec de Pere Enciso, professor d’Economia de la UdL.
El segon acte es farà el divendres 30, quan es presentarà una moció contra el TTIP a Ple de
l’Ajuntament de Lleida i a les 7 de la tarda, a la plaça de la Paeria, es projectaran un seguit de
vídeos sobre el TTIP a la façana de l’Ajuntament.

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

3
Núm. 113 - 3a etapa
dijous, 29 d’octubre de 2015

12è Cicle de Cinema i Drets Humans
Durant el mes de novembre tindrà lloc el 12è 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 Moviments Solidaris de Lleida, Amnistia Internacional, l’Ateneu Popular de
Ponent i el diari Segre.
En aquesta edició del cicle es parlarà del dret
a la pau, a la integritat física, a l’educació i la
llibertat de culte i a la sobirania energètica, a
més tractarà temes com els crims sexuals en
els conflictes armats i els crims de guerra i la
seva impunitat.
Les sessions es faran del 10 al 26 de novembre del 2015, a la sala de juntes del 2n
pis del Rectorat de la UdL.
PROGRAMACIÓ
Dimarts, 10 de novembre, de 19 a 21 h: Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la
libertad.
Dijous, 12 de novembre, de 19 a 21 h: Uchungu na tumaini. Crònica del dolor i
l’esperança.
Dimarts, 17 de novembre, de 18 a 21 h: Ciutat morta.
Dijous, 19 de novembre, de 19 a 21 h: Encendre una espelma.
Dimarts, 24 de novembre, de 19 a 20 h: Drone.
Dijous, 26 de novembre, de 19 a 21 h: Les nostre energies.
EXPOSICIONS
Del 2 al 30 de novembre:
“Indígenes, quan la terra camina”, al vestíbul del Rectorat de la UdL.
Si voleu tota la informació, aneu a:

http://bit.ly/1GJuH4R

CCOO de Lleida
participa en la
Roda d’Homes
El 21 d’octubre, al migdia, va tenir lloc la
Roda d’Homes contra la violència de gènere. Aquesta roda, que es va fer també
en altres llocs de Catalunya, du per lema
“Trenquem el silenci, el silenci ens fa
còmplices” i commemora el 21 d’octubre,
dia que forma part de l’agenda dels homes per la igualtat.
Aquesta commemoració té per objectiu
posar de manifest que la violència masclista no és únicament un problema de
les víctimes que la pateixen, sinó que és
una qüestió que afecta tota la societat.
L’activitat és una proposta de les entitats
Lika i Homes Igualitaris – Lleida, i CCOO
de les Terres de Lleida hi ha participat
juntament amb diverses entitats de la ciutat i el territori. Enguany ha estat el Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats
i Promoció de les Dones de la UdL que
en va entomar l’organització i fou la primera vegada que l’activitat es feia en
una universitat catalana, la qual cosa
ha permès reforçar el compromís per a
l’eradicació de la violència de gènere en
l’àmbit universitari. El lloc on es va fer la
roda és l’Escola Politècnica Superior de
la UdL, ja que és un dels centres amb
més presència masculina.

