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Una mobilització sostinguda i que no s’atura

Des que el Govern central
aprovà la reforma laboral, els
sindicats estan mantenint una
mobilització continuada que es
va iniciar el mes de febrer amb
la manifestació del dia 19 i ha
continuat. Així, el dia 23 de febrer
una cinquantena de delegades i
delegats de CCOO de les Terres
de Lleida van anar a l’assemblea
conjunta que havien convocat
CCOO i la UGT, al pavelló de la
Vall d’Hebron de Barcelona per
analitzar els aspectes més negatius de la nova reforma laboral aprovada pel Govern del PP.
Durant l’assemblea, els líders
sindicals van explicar detallada-

ment quins són els aspectes més
lesius de la reforma i van encoratjar els delegats i les delegades sindicals perquè vagin a les
empreses i expliquin als treballadors i treballadores què significa
aquesta reforma; i els demanaren de no defallir, ja que la seva
presència i la seva tasca és ara
més indispensable que mai.
El 29 de febrer, mig miler de persones van sortir al carrer, a Lleida,
en contra de les polítiques antisocials de la Generalitat, l’Estat espanyol i la Unió Europea. Aquesta
manifestació va significar una fita
més de la mobilització sostinguda
que duem a terme els sindicats
per mostrar el nostre rebuig a la
reforma laboral i a les polítiques
d’austeritat que el que fan és
enfonsar encara més l’economia
i generar més atur. La manifestació, convocada en l’àmbit europeu per la Confederació Europea
de Sindicats (CES), va tenir lloc
també a totes les capitals catalanes i de la resta de províncies de

l’Estat així com en un bon nombre
de ciutats europees.
L’11 de març, més de 600 persones van sortir al carrer, a Lleida,
per protestar contra la reforma
laboral i les retalles dels governs
central i de la Generalitat, el
lema de la manifestació era: “Ni
reforma laboral, ni retallades”. La
manifestació del dia 11 va ser la
primera després de la convocatòria de vaga general, la repercussió que va tenir, a Lleida, a
Catalunya i a tot l’Estat espanyol
va fer evident el suport que es
preveu que tindrà la vaga general el 29 de març.
En el parlament del final de manifestació, Joan Riba de l’àrea
d’Organització de CCOO de
Lleida recalcà que no només hi
ha una reforma injusta amb els
treballadors i treballadores, ineficaç per a l’economia i inútil per
a l’ocupació, sinó tot un pla per
acabar amb els sindicats i perquè
la classe obrera no pugui aixecar
el cap durant dècades.

Farem vaga perquè no ens prenguin drets
Frases engrescadores i carregades de raó com aquesta són les
que es van sentir, a l’assemblea
de delegades i delegats, convocada per CCOO i la UGT, el dia 20 de
març, per preparar la vaga general
i encoratjar les persones assistents perquè vagin a les empreses,
als comerços, als seus llocs de
treball i expliquin els motius pels
quals cal fer vaga.
L’assemblea, que es va fer a la
sala d’actes del Rectorat de la
UdL, aplegà unes 200 persones
i va començar amb la lectura de
la resolució de convocatòria de
vaga. Després Rosa Palau de la
UGT i Xesús González de CCOO
van fer els seus parlaments dels

quals destaquen, les idees que la
vaga és una vaga social, perquè
volen acabar amb els drets de les
persones i que la reforma és ideològica i no una eina per sortir de la
crisi, una reforma que el que pretén és que no hi hagi cap mena de
regulació, eliminar drets i fer polítiques restrictives. És per això que
en aquests moments els sindicats
no només hem de defensar drets

sindicals, sinó també drets socials.
Segons González, els sindicats el que volem és dialogar,
perquè és amb el diàleg que
s’aconsegueixen fites i els sindicats tenim alternatives per sortir
de la crisi, alternatives com la reforma dels sistemes fiscal i financer, reformes que han de servir
per recaptar més diners per mantenir els serveis socials i perquè el
pes de la crisi no recaigui sobre
espatlles dels de sempre.
Els dos responsables sindicals van
voler remarcar que la vaga no és el
final, sinó el principi, l’endemà de
la vaga haurem de continuar lluitant i que la vaga no es fa contra
ningú, sinó a favor de la gent.
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Perquè ens afecta
a tots i a totes, el
29-M tothom a la
vaga general!

L’atac del neoliberalisme, encapçalat pel Partit
Popular, contra els drets socials i laborals no té
precedents en la història recent. La cosa no va
de broma. No estem parlant d’uns retocs legislatius, sinó del bastiment d’un edifici normatiu de
nova planta.
Allò que ens fa iguals, com el dret
a la salut, l’accés a l’educació i
les polítiques de protecció social, és l’objectiu de demolició de
la dreta de sempre. Cadascuna
de les decisions del Govern és
una agressió a la ciutadania.
Emparats en la crisi del deute
sobirà, la dreta política des dels faristols i el poder econòmic a l’ombra retallen drets i posen noves càrregues sobre les espatlles de la gent corrent. Les promeses de regeneració del sistema
financer i de l’economia especulativa han quedat
oblidades al calaix de les coses que no cal fer. La
promesa de lluita contra el frau fiscal i les bases
operatives que faciliten l’evasió d’impostos són
fum. En realitat el Govern ha fet allò que va dir
que no faria: apujar impostos, crear noves taxes,
reduir prestacions socials.
La patronal, envalentida pels vents favorables, té
la pocavergonya de demanar una amnistia fiscal
per a aquells que no han complert les seves obligacions tributàries i al mateix temps exigeix més
sacrificis a la classe treballadora. Amb una reforma laboral que ha posat en negre sobre blanc la
lliure disponibilitat dels treballadors i les treballadores, aspira a inutilitzar els sindicats per la via
de buidar-los de competències i acabar amb el
dret de vaga. Tot és més senzill si els treballadors
no estem organitzats.
Aquest desafiament ens afecta a tots perquè
ens hi juguem el model social. Ens afecta a tots
perquè el que està en discussió és la qualitat democràtica. Ens afecta a tots perquè la reforma laboral i la quitança social que està duent a terme
el Govern ens devalua de ciutadans a súbdits.

MANIFESTACIÓ 29-M VAGA GENERAL:

18.00 h. PL. RICARD VIÑES

www.ccoo.cat/lleida
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La maternitat lliure
i responsable, un
dret de les dones!
ara que si en la nostra acció sindical de salut

El Govern del PP vol modificar l’actual Llei
orgànica de la salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària de l’embaràs, retornant al Codi Penal de 1985, en els casos
d’interrupció de l’embaràs que es donin sota
la “inexistència de retret legal”. Les declaracions que ha fet sobre aquest tema el ministre
de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, són totalment inacceptables perquè neguen i penalitzen el dret de les dones a decidir lliurement
i responsablement sobre la seva maternitat,
la qual cosa suposa una clara reculada en
relació amb els drets bàsics de les dones i
ens distancia de la majoria de les legislacions
europees que sí que reconeixen la llibertat i la
capacitat de les dones per decidir.
CCOO defensem la llei vigent, perquè permet l’autonomia i la llibertat de les dones, en
relació amb la seva sexualitat i en la decisió
sobre la seva maternitat i, per tant, sobre
l’avortament. La llei actual considera la salut
sexual i reproductiva igual que qualsevol altra
àrea de la salut pública i vol que es garanteixi,
al conjunt de la ciutadania, l’equitat en l’accés
i la disponibilitat de mètodes anticonceptius i
d’educació sexual, de manera que l’aplicació
d’aquesta norma ha aconseguit la reducció
d’embarassos no desitjats a Espanya i ha
afectat positivament i de manera important
col·lectius especialment vulnerables.
Partim del principi ètic del respecte a
l’autonomia i la capacitat moral de les dones
per formular i emetre els seus propis judicis,
per dilucidar sobre els seus propis dilemes i
prendre les seves decisions i, entre elles, la
de considerar que la de la maternitat és particularment rellevant.
CCOO defensem categòricament que les dones tenen el dret irrenunciable a decidir sobre
la seva maternitat, per la qual cosa creiem que
la tornada a la penalització de l’avortament
nega l’exercici d’aquest dret.
Per això CCOO alertem dels riscos que
aquesta reculada legislativa suposaria tant
per a les dones com per als professionals, ja
que s’eliminen garanties jurídiques i la tutela
constitucional i es torna a una situació de desprotecció i inseguretat jurídica. CCOO volem
recordar també que qualsevol reculada de la
legislació en matèria d’avortament exposa les
dones a un major risc de salut i posa en joc la
seva pròpia vida, tal com denuncia l’OMS en
les seves investigacions.

Les retallades i la reforma laboral afecten
especialment les dones
Un centenar de delegats i delegades de CCOO de les Terres de
Lleida van començar la commemoració del Dia Internacional de
la Dona Treballadora d’enguany
amb una jornada sindical en la
qual Imma Romeo, de l’Àrea de
Polítiques d’Igualtat de CCOO de
Lleida, i Cristiana Faciaben, secretària de Socioeconomia de CCOO
de Catalunya, van parlar sobre les
dones, la crisi, les retallades i la
reforma laboral del PP.
Imma Romeo exposà els detalls
de l’informe que ha elaborat sobre
les dones i el mercat de treball a
Lleida, la conclusió més important
del qual és que malgrat la forta
destrucció d’ocupació masculina,
les dones segueixen tenint taxes
més baixes d’activitat i ocupació,
registren índexs alts d’atur i més
temporalitat i cobren un salari gairebé un 20% inferior al dels seus
companys homes. Això es deu,
d’una banda, al fet d’ubicar-se en
els sectors més mal retribuïts i en
les categories professionals més
baixes, però també perquè, com a

conseqüència de la situació laboral que pateixen les dones, perceben unes prestacions per atur més
baixes i unes cotitzacions socials
menors, a més de convertir-se en
persones més vulnerables davant
la crisi econòmica. També va recordar que les terres de Lleida tenen una realitat diferent que la de
la resta de Catalunya i és important de tenir-la en compte a l’hora
de planificar polítiques d’ocupació.
Cristina Faciaben explicà que
les retallades i la reforma laboral
afecten i afectaran especialment
les dones, les retallades perquè
disminueixen els llocs de treball
generats per l’estat del benestar, la majoria dels quals estan
ocupats per dones, que a més
en són, quan arriben a grans, les
principals beneficiàries; i la reforma laboral del PP perquè fa mal
a l’efectiva igualtat en el mercat
laboral. Els elements més lesius
de la reforma laboral per als drets
de les dones són: el trencament
del principi d’igualtat davant la
llei, perquè l’autoritat laboral ja

no ha d’intervenir en situacions
d’ERO; la desaparició del dret
individual a la formació, ara serà
l’empresariat qui decideixi; el
manteniment de tots els tipus de
contractes temporals que hi havia
fins ara als quals s’ha afegit el
nou contracte de pràctiques d’un
any; les minses bonificacions per
contractar una dona; l’anomenada
flexibilitat interna que permetrà a
l’empresariat modificar unilateralment les condicions de treball; i
del paper desvirtuat que han donat a la negociació col·lectiva que
farà encara més difícil la implantació de plans d’igualtat.
La jornada va acabar amb una
concentració reivindicativa davant
del sindicat, en la qual Imma Romeo llegí el manifest i es desplegà la pancarta amb el lema: “Pels
nostres drets”.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Informe_Donesimercatdetreball.pdf

La patronal d’hostaleria de Lleida es vol
desvincular d’un conveni d’àmbit català
El passat mes febrer, es va
constituir la comissió que ha de
negociar el conveni d’hostaleria
de Catalunya. A l’hora de mesurar les forces hem de tenir en
compte que CCOO ha guanyat
representativitat dins del sector
gràcies al suport obtingut en les
eleccions sindicals.
Ja a la primera reunió, ens van
comunicar la intenció de la patronal de Lleida d’iniciar la negociació d’un conveni d’hostaleria

per a la província de Lleida.
L’aposta del sindicat és, però, la
d’un conveni autonòmic, ja que
dóna més garanties als drets
dels treballadors i treballadores
i més ara, després de la reforma laboral, perquè els convenis autonòmics són els que
realment poden estructurar la
negociació col·lectiva en l’àmbit
de l’empresa, impedir que els
convenis d’empresa empitjorin
els nostres drets i aconseguir

l’equiparació salarial de les
quatre províncies a mitjà o llarg
termini.
En aquest moment, la negociació, després d’un parell de
reunions, està en la fase de
presentació de propostes i estudis previs per les dues bandes;
les properes reunions seran els
dies 11 i 25 d’abril.
José Manuel Romero Sestayo,
secretari general de la FECOHT de
CCOO de les Terres de Lleida
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MEMÒRIA DEL CITE

Moltes persones estrangeres no poden
renovar les seves autoritzacions a causa
de la crisi
El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de
Lleida ha elaborat la Memòria del 2011,
en la qual s’analitza la situació de la
immigració a través de les consultes
rebudes a les oficines del CITE.
Segons la memòria, el CITE-CCOO
a les terres de Lleida continua mantenint un nombre similar de persones
ateses que els darrers 4 anys, en total
hem atès 1.760 visites, en el conjunt
d’oficines del territori (Lleida, Cervera,
Tàrrega i Mollerussa); s’ha notat una
lleugera disminució que pot ser perquè
a Mollerussa hem passat d’atendre dos
dies al mes a fer-ho només un. Del total
de persones ateses, el 70% són homes.
Destaquem que els temes de consulta
més importants, igual que l’any passat, són fruit de la incidència de la crisi
econòmica entre les persones immigrades, i són: l’arrelament social i la renovació de l’autorització de treball. També
cal tenir en compte que el 64% de les
persones ateses tenen autorització, per
tant es troben en situació legal a Espanya i les persones que treballen són
el 42% del total. Entre les persones que
treballen veiem com el treball irregular s’incrementa de manera important
respecte d’aquests últims anys, fins a
arribar al 43% del total de les persones
que tenen feina.

Les dades també ens mostren que una
de les conseqüències indirectes de la
crisi econòmica és l’increment de la
irregularitat sobrevinguda a moltes
persones estrangeres que no poden
renovar les seves autoritzacions per
trobar-se en situació d’atur o per no
haver cotitzat a la Seguretat Social el
mínim necessari. Aquesta pèrdua de
la situació de regularitat administrativa
també representa un greu cost social,
ja que afecta persones que es troben
en un avançat procés d’inserció.
És per això que rebutgem tots els discursos que culpen la immigració de la
crisi econòmica, l’atur o del dèficit del
nostre estat del benestar i de la visió
utilitària que veu les persones immigrades com a recursos vinculats a les
necessitats del nostre mercat laboral.
Per últim, rebutgem qualsevol tipus
d’instrumentalització política que potenciï una imatge negativa de la immigració i jugui amb els sentiments irracionals, la por i el desconeixement de la
ciutadania per obtenir rèdits electorals.
En aquests moments complicats, a
causa de la crisi econòmica que estem
vivint, és necessari més que mai treballar per promoure la cohesió social i la
convivència.
Imma Romeo de l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/mem2011_prov_lleida.pdf

Xerrades informatives sobre el canvi de
la legislació laboral del servei domèstic
El CITE (Centre d’Informació per
a Treballadores i Treballadors Estrangers) de CCOO de Lleida fa,
d’un temps ençà, xerrades informatives, com la del passat més
de febrer a Bellpuig en la qual es
va repassar la legislació actual sobre les qüestions més importants
relacionades amb l’estrangeria:
l’arrelament social, el reagrupament familiar i les renovacions
de les autoritzacions temporals
de residència, tràmits que s’estan
veient molt dificultats per la situació de crisi econòmica. Aquesta
xerrada, organitzada per Càritas
Interparroquial d’aquesta població, és fruit de la col·laboració que
el CITE manté amb teixit associatiu. Durant la xerrada també es va
fer la presentació de la Coordinadora d’Entitats de Bellpuig i hi
van participar Salvador Bonjoch,
alcalde de la vila, i Ramon Torres,
regidor de Benestar i Família.
En aquest moment el CITE està
planificant xerrades informatives
sobre la nova regulació del servei a la llar familiar. L’objectiu és
clarificar aspectes d’aquest canvi
legislatiu que afecta tant els treballadors i treballadores del servei
domèstic, com les famílies que
els contracten, les quals s’han
d’adequar a la nova normativa

que les obliga a fer el contracte i
l’alta a la Seguretat Social, sigui
quina sigui la durada de la prestació del servei de la persona
contractada. Les xerrades planificades són les següents:
• El dia 27 de març, a les 7 de
la tarda, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Tàrrega, en el
marc de les II Jornades de sobre
l’Oferta Formativa per a la Millora de l’Ocupabilitat a la Comarca de l’Urgell, organitzades per
l’Ajuntament de Tàrrega.
• El dia 28 de març, a 2/4 de 7
de la tarda a la Sala Francesc
Buireu de Cervera, en el marc del
conveni de servei que tenim establert amb el Consell Comarcal de
la Segarra.
• El dia 18 d’abril, a Lleida, a
2/4 de 8 del vespre, a la Sala
d’Actes de la Unió Intercomarcal
de CCOO.
• El dia 25 d’abril, a les 8 de vespre, al local de Càritas Interparroquial de Bellpuig.

Toni Moya, tècnic del CITE de CCOO
de les Terres de Lleida
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Els empleats de l’IRTA es mobilitzen contra
els acomiadaments

L’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) és una empresa pública de la Generalitat dedicada principalment a la investigació
agrícola i ramadera, que té diferents
centres de treball a tot Catalunya.
Davant la greu situació pressupostària de l’IRTA, a causa fonamentalment de la forta davallada de la partida provinent de la Generalitat de
Catalunya, al desembre, l’empresa
va informar els delegats de personal de les mesures d’estalvi que
havien estat aprovades al consell
d’administració.
Les mesures d’estalvi eren variades, però la que més va preocupar
el personal era l’acomiadament de
treballadors. Malgrat les propostes

dels representants dels treballadors
per evitar els acomiadaments, a les
quals l’empresa no va fer cas, els
acomiadaments han començat als
centres de Torremarimon (Caldes
de Montbui), Serveis Corporatius
(Barcelona) i Mas de Bover (Constantí). Ara, estem en espera de la
materialització dels que previsiblement s’havien de fer a Lleida.
Davant d’aquesta situació els treballadors dels diversos centres de
l’IRTA, entre ells els de Lleida, han
començat, a principis de març, un
seguit de mobilitzacions per exigir,
a l’empresa, la readmissió de les
persones acomiadades i l’aturada
dels acomiadaments que queden
pendents.

Reivindicació del personal d’Autobusos de Lleida
El 5 de març, el Comitè d’Empresa d’Autobusos de Lleida, en el qual CCOO té
la majoria, va escenificar la seva protesta, davant de les oficines de l’empresa. El
motiu de la protesta era denunciar que l’empresa no compleix el conveni a l’hora
d’aplicar els increments salarials previstos i acordats per als anys 2011 i 2012.
Aquest acte reivindicatiu és fruit de
l’acord a què s’arribà en l’assemblea
del passat dissabte 24 de febrer en
la qual els treballadors i treballadores
d’Autobusos de Lleida van acordar,
per unanimitat, iniciar i mantenir les
mobilitzacions.

La Generalitat incompleix els acords que pacta
i retalla un 15% el sou i la jornada del personal
interí penitenciari
Malgrat el preacord aprovat pel funcionariat de presons que havia d’aturar les
retallades aplicades unilateralment per la Generalitat, el Govern català ha decidit
retallar un 15% de sou i jornada al personal interí penitenciari, quan en principi
aquests treballadors i treballadores estaven exclosos d’aquesta mesura. És per
aquest motiu que, el passat 22 de febrer, es va fer una concentració davant de
la presó de Ponent de Lleida, a la qual van assistir uns 50 treballadors i treballadores. La concentració es feu també davant de tots els centres penitenciaris de
Catalunya.
La Generalitat ha esmenat la seva pròpia llei incloent-hi el personal interí de presons, aquesta retallada afectarà el personal de tractament: psicòlegs, educadors,
criminòlegs i treballadors socials, i en deixarà exclosos els tècnics especialistes.
CCOO junt amb els altres sindicats havien de signar una pròrroga de l’acord,
votat per tots els treballadors i treballadores el dia 7 de febrer, però davant de
l’actitud de la Generalitat de Catalunya van demanar un ajornament de la signatura per intentar que no s’apliqui aquesta retallada.
Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC
de CCOO de les Terres de Lleida
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La Fira de Formació
Professional i Treball
va rebre un públic
molt jove
CCOO de les Terres de Lleida participà
novament a la fira F&T (Fira de Formació
Professional i Treball), enguany en la seva
sisena edició, des de l’estand del sindicat,
compartit per l’Àrea de Formació i la Federació d’Ensenyament, vam mantenir contactes
amb molts visitants, majoritàriament alumnes
i professionals de l’ensenyament secundari
i també amb els diferents centres professionals que hi van participar. També s’informà els
visitants de les tasques que es desenvolupen
al sindicat relacionades amb l’ocupació: serveis d’orientació, cursos i atenció a les treballadores i treballadors. Tot i això volem destacar que molts estudiants que enguany van
assistir a la fira eren molt i molt joves, alumnat de primària, als quals encara queda molt
lluny el món del treball i, en conseqüència, el
seu interès
pel món sindical els era
molt llunyà.
La fira, que
va tenir lloc
del 23 al 26
de febrer,
és un punt
de trobada entre l’oferta i la demanda alhora que un aparador per donar-se a conèixer
d’una manera directa i efectiva. 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.
Pilar Torra, responsable de personal laboral
de la Federació d’Ensenyament de CCOO de les
Terres de Lleida

CCOO treballa per
impulsar canvis
socioambientals
Un any més CCOO de les Terres de Lleida, com
a organització sindical compromesa amb el medi
ambient i la salut laboral, ha estat present a la Fira
Natura de Lleida, enguany en la seva catorzena
edició.
Amb l’objectiu d’impulsar canvis socioambientals
que permetin reduir l’impacte que les diferents
realitats industrials poden provocar en l’entorn i
en les persones que en formen part i d’incloure
l’opinió dels treballadors i les treballadores en el
debat de la sostenibilitat, hem fet difusió dels materials sindicals sobre risc químic i prevenció de
riscos laborals, propostes de mobilitat sostenible
per als desplaçaments laborals i eines informatives i formatives per treballar la gestió ambiental a
les empreses des de l’acció sindical.
A més de la revista de lo Sindicat, hem donat a
conèixer les publicacions periòdiques de Daphnia
i Por Experiencia i la campanya sindical de “Càncer 0 a la feina”. Els dos estudis sindicals que han
consultat més les persones que s’han apropat a
l’estand han estat “Energies renovables i ocupació a Catalunya” i “La generació d’ocupació en el
transport col·lectiu en el marc d’una mobilitat sostenible”. Recordeu que podeu demanar qualsevol
d’aquestes publicacions i estudis a salut laboral
de la vostra federació o al Gabinet Higia de CCOO
de les Terres de Lleida o bé accedir-hi a través
de les webs de la Secretaria de Salut Laboral
(www.ccoo.cat/salutlaboral) i del Departament
de Sostenibilitat (www.ccoo.cat/sostenibilitat)
de CCOO de Catalunya i de l’Institut Sindical de
Treball, Ambient i Salut (www.istas.ccoo.es).
L’estand l’hem compartit amb Morillo de Tou, poble
d’Osca, recuperat i centre de vacances i vinculat a
CCOO de l’Aragó, on es fan estades i formació a
la natura pirinenca aragonesa. Podeu consultar-ne
promocions i ofertes a: www.morillodetou.com.
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La sostenibilitat
ens ocupa
Amb aquest títol, CCOO de les Terres de
Lleida hem presentat un projecte al programa
local Ecoentitats de millora mediambiental del
funcionament de les entitats, organitzat per
l’Ajuntament de Lleida. Unes altres 35 entitats
de la ciutat també hi participen.
Amb aquest projecte biennal, el nostre sindicat reafirma el seu compromís d’estalvi
de consumibles (paper, tòners, material
d’oficina…), gestió eficient de la llum, promoció de la mobilitat sostenible per accedir als
locals de Lleida i Tàrrega, difusió de les publicacions pròpies sobre ocupació, energies
renovables i mobilitat sostenible, recollida
selectiva…
Amb coherència al posicionament de CCOO
de defensa d’un model més responsable ambientalment i socialment en tots els àmbits de
l’activitat productiva, la participació en aquest
programa ens permet compartir una xarxa
amb altres entitats del territori i és una manera de fer ciutat.
Podeu consultar la memòria de les activitats
que el sindicat va realitzar l’any passat a
www.ccoo.cat/lleida.
Teresa Castellà, tècnica de Salut Laboral de
CCOO de les Terres de Lleida

