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1 de Maig del 2013
CCOO de les Terres de Lleida es manifestarà aquest Primer de Maig amb el lema: “S’ho estan carregant
tot” perquè les polítiques impulsades pels governs de la Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea no
tenen límit i estant destruint els llocs de treball, els convenis, els serveis públics, la protecció social, els
mitjans de comunicació, la democràcia...
CCOO proposa alternatives com la reactivació econòmica en contra del drama de l’atur; el dret al treball
i al conveni col·lectiu en contra de la desregulació laboral; els serveis públics i la protecció social en
contra de les privatitzacions; i més i millor democràcia en contra de la crisi social i política.
Mobilitza’t i vine a la manifestació del Primer de Maig que sortirà de la plaça del Treball de Lleida, a les
12 del migdia.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

S’ho estan carregant tot.
Amb el teu consentiment?

Les polítiques neoliberals sustentades en
la desregulació i l’individualisme van fer
possible l’enriquiment d’una minoria organitzada en l’entramat oligàrquic, financer i
mediàtic, amb la inestimable col·laboració
del poder polític i de l’Administració de
l’Estat. Les anomenades bombolles (immobiliàries, financeres, d’infraestructures, etc.) han
esclatat una darrere l’altra perquè no es tractava d’altra cosa que d’una estafa. Una estafa que
ha deixat, com a contrapartida dels immensos
guanys del càrtel neoliberal, l’empobriment general i una hipoteca social per a generacions.
Curiosament les mateixes polítiques que van facilitar el saqueig de l’estat i les seves derivades,
pretenen ser, sense gota d’autocrítica ni regeneració, la solució a la crisi que provocaren. I
com volen fer-ho?
La recepta per sortir de la crisi, mantenint els
privilegis i els negocis de la minoria organitzada, passa per carregar-se els drets de la majoria desorganitzada, que un dia va creure en
el miracle neoliberal de l’individualisme com
a doctrina social. Per aconseguir els objectius
és necessari desregularitzar el mercat de treball (reforma laboral) i individualitzar les relacions contractuals (acabar amb els convenis
col·lectius), destruir els serveis públics que donen l’oportunitat de promoció personal i social
(educació, sanitat, cultura), eliminar la protecció
social (principi de solidaritat), emmudir les veus
crítiques (oligopolis de comunicació) i criminalitzar els grups organitzats que mostren el seu
descontentament.
CCOO, i la resta de sindicats democràtics, som
un objectiu a abatre pel neoliberalisme, perquè
som una associació organitzada per defensar
els interessos dels treballadors i les treballadores, és a dir, d’aquells a qui va destinada la
recepta de curació de la crisi. L’insult, la desqualificació i la criminalització de les organitzacions
sindicals democràtiques són a l’ordre del dia.
Sorprèn aquest esforç titànic per destruir unes
organitzacions a les quals titllen d’inútils, ineficaces i incompetents.
El proper Primer de Maig tenim una oportunitat
de mostrar el nostre rebuig a les polítiques neoliberals. Perquè s’ho estan carregant tot. Amb el
teu consentiment?

www.ccoo.cat/lleida

2
Núm. 88 - 3a etapa
dilluns, 29 d’abril de 2013

Hem d’aturar l’agressió
al català!
CCOO considera que la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que obliga
tot el grup a rebre la classe en castellà si un
alumne la demana, és injusta amb la majoria.
Aquesta sentència és un pas més, endavant,
reiteratiu i pesat, que sembla confirmar que
l’objectiu del centralisme sigui acabar amb
l’ús oficial del català, a l’escola i arreu.
CCOO manifesta una vegada més la necessitat d’aturar aquesta agressió permanent
que per als centres educatius de Catalunya
significa haver de demostrar repetidament
les bones pràctiques educatives i l’eficàcia
del sistema d’escola catalana, d’altra banda
més que sobradament demostrat. L’escola
catalana garanteix a tot l’alumnat l’accés al
coneixement i el domini de l’ús del català com
un dret de ciutadania. Les veus clares dels
tècnics, professionals de l’educació, lingüistes
i acadèmics han demostrat reiteradament la
bondat i la validesa del model.
A què ve, doncs, aquesta greu irresponsabilitat i flagrant injustícia de fer prevaler el criteris
de molt pocs per imposar-los a la majoria? No
s’entén de cap manera que la demanda d’una
família pugui condicionar i obligar la immensa
majoria, més encara quan l’actual model garanteix a tot l’alumnat l’aprenentatge, el domini i l’ús quotidià de les dos llengües, el català
i el castellà.
La resposta a la pregunta ens fa malpensar i
deduir que no es tracta de defensar els drets
dels ciutadans a usar el castellà a Catalunya,
sinó que es tracta de construir un estat homogeni i sense fissures, on la llengua sigui
única, els costums siguin els mateixos, el pensament igual... Però no ho podem permetre i
és per això que CCOO reitera la voluntat de
defensar, amb fermesa, el model d’escola catalana per garantir la cohesió social i els drets
de tota la ciutadania.

Les retallades de la Llei de la dependència
El Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Lleida va aprovar, en la seva reunió de l’Executiva
del mes d’abril, manifestar públicament la seva
opinió sobre les retallades socials en general i, de
manera especial, les de la Llei de la dependència.
La Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, va entrar en vigor l’1 de gener de l’any
2007. Era una llei que afectava tota la societat i,
particularment, les persones amb majors dificultats per realitzar una vida normal amb dignitat
que es va anar consolidant com un dels marcs de
protecció social més important del nostre estat del
benestar, malgrat que el seu procés d’implantació
ha anat mantenint un ritme lent i arrossegant retards respecte de les previsions inicials.
Fa un parell d’anys van començar a veure’s casos
en què la persona dependent havia mort mentre
esperava que el seu expedient es resolgués i es
va fer palès que les persones sol·licitants del reconeixement de la situació de dependència optaven
principalment per les prestacions econòmiques,
destacant la de les cures en l’entorn familiar, en
lloc dels serveis professionals. En uns altres casos, amb aquesta prestació, directament, s’ha
potenciat l’economia submergida: famílies que la
utilitzen per pagar una persona cuidadora no professional i externa a la família, sense cap tipus de
contracte ni cotització subjectes a la llei.
El Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Lleida creu que cal seguir denunciant els atacs a
la Llei de la dependència, ja que influiran negativament en la seva aplicació.
I ara, després de més de 5 anys de la posada en
marxa de la llei, podria dir-se que ens trobem en
una etapa en què la llei està en recessió: no es
pot afirmar que l’aplicació s’hagi portat a terme
de forma correcta, a causa dels retards gairebé
generalitzats en la tramitació d’expedients per part
de les comunitats autònomes.

I per empitjorar-ho més, amb les mesures adoptades pel Govern del PP, s’afavoreix el descontrol
en els pressupostos que financen l’aplicació de la
llei, i es promou la desatenció a persones dependents menys greus, que poden estar en el primer
estadi de certes malalties com la demència senil
o l’Alzheimer, a qui s’hauria de donar servei de
rehabilitació psicosocial sense demora.
Finalment, dintre dels reptes que cal afrontar, no
hem de perdre de vista el risc que l’actual escenari de crisi que vivim afecti el procés d’implantació
del sistema de dependència, posant en perill els
avanços que s’havien aconseguit en protecció
social per a un nombre creixent de persones en
situació de dependència, i el seu paper en la dinamització de l’activitat econòmica i la creació
d’ocupació.
I no hem d’oblidar que estem davant d’un nou atac
del Govern del PP contra els jubilats i els pensionistes, un col·lectiu de gairebé 9 milions de persones força castigat darrerament: congelació de les
pensions, pagament dels medicaments, reducció
d’aspectes de la llei de dependència…
Per tot l’esmentat, als pensionistes, en època
d’eleccions, ens convindrà tenir fresca la memòria i saber a qui votar, però aquesta és una
altra història.

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

3
Núm. 88 - 3a etapa
dilluns, 29 d’abril de 2013

Les reformes i les retallades fan perillar la salut i la
seguretat en el treball
Com cada any, CCOO de les Terres de Lleida,
celebrarà el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. Aquest dia és un molt bon
moment per fer evident i denunciar públicament
les conseqüències que la reforma laboral, les
retallades pressupostàries i els atacs als drets
laborals tenen sobre la salut dels treballadors i
treballadores i la salut pública en general.
És una jornada commemorativa, en què el nostre
principal objectiu és recordar els companys i companyes que han perdut la vida en els seus llocs de
treball o que han patit danys greus i seqüeles en
accidents laborals i les seves famílies que lluiten
cada dia per tirar endavant.
Aquest any passat a Lleida, 4.459 treballadors i
treballadores van patir un accident amb baixa (7
treballadors morts i 57 de ferits greus), 7.977 treballadors i treballadores van tenir un accident sense baixa i 410 es van accidentar anant i tornant de
la feina (3 de morts i 12 de ferits greus).
Pel que fa a l’índex d’incidència total -nombre
d’accidents de treball per cada 100.000 treballadors o treballadores-, a Catalunya, hi ha una
disminució del 17,20% el 2012 respecte de l’any

anterior, a Lleida disminueix un 12,77%. En canvi
l’índex d’incidència dels accidents mortals, que és
d’un 2,77% a Catalunya, es dobla en el cas de
Lleida, ja que parlem d’un 5,18%.
Si ho analitzem per sectors, a la indústria, tripliquem l’índex d’incidència d’accidents mortals, a
Lleida és d’un 14,52 i a Catalunya és un 5,08 (a
Lleida augmenta un 214% respecte de l’any anterior, i passa d’un 4,62 el 2011 a un 14,52 aquest
2012).
Pel que fa al sector de l’agricultura, a Lleida l’índex
d’incidència dels accidents mortals és d’un 6,81
(presenta una disminució del 4,62% respecte del
2011) i a Catalunya és d’un 10,77 (amb un lleuger
augment, del 2,57%, respecte de l’any anterior).
Per una altra banda, el sector serveis presenta
un índex d’incidència d’accidents mortals a Lleida d’un 3,32 (disminució del 22,79% respecte de
l’any anterior) mentre que a Catalunya és de l’1,96
(presenta una disminució del 3,44% respecte a
l’any 2011).
En el sector de la construcció, Catalunya gairebé
quadruplica l’índex d’incidència d’accidents mortals amb un 3,88 respecte del de Lleida (Lleida ha
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La seguretat i la salut són el teu dret, CCOO la teva força!

passat de tenir un índex d’incidència d’accidents
mortals del 25,47 el 2011 a no tenir-ne aquest
passat 2012).
A tot això, s’hi ha d’afegir que, en l’actual situació
de crisi, algunes empreses redueixen les actuacions preventives i, en conseqüència, augmenten
les possibilitats que els treballadors i treballadores
tinguin accidents i es deteriori la seva salut. L’acció
sindical detecta que algunes empreses eludeixen
el reconeixement i la declaració dels accidents de
treball, fonamentalment de caràcter lleu, sobretot
desviant cap al sistema públic de salut els danys
causats pel treball i dificultant el dret d’accés dels
treballadors i les treballadores a l’atenció sanitària
de les mútues d’accidents de treball per evitar
baixes laborals.
A més a més un dels fenòmens que estan provocant la nova realitat política del país, la reforma
laboral i les seves conseqüències és el presentisme: aquestes retallades, unides a la por a perdre
la feina, fa que els treballadors i les treballadores
tornin al lloc de treball sense estar recuperats de
la malaltia i perjudiquin la seva pròpia salut individual i la salut pública.
Aquesta situació pot empitjorar si s’aprova el projecte de reial decret d’incapacitat temporal, que
suposaria, novament, un atac contra els drets
laborals i socials dels treballadors i treballadores.
Una reforma que atempta contra la salut de la ciutadania, i d’una eficàcia nul·la, ja que obliga a dedicar més recursos a pressionar els treballadors i
treballadores perquè forcin l’alta tot i estar malalts.
Els actes previstos per al proper divendres 26
d’abril, organitzats per CCOO de les Terres de
Lleida, tenen com a objectiu el reconeixement de
la tasca dels delegats i delegades en matèria de
prevenció que, amb la vigilància de la seguretat i
la salut dels seus llocs de treball, fan que molts
treballadors i treballadores tinguin unes condicions de treball més segures i saludables. I per
una altra banda també es vol fer palès que encara
hi ha molta feina a fer en la prevenció dels riscos
laborals.
Per aquestes i moltes altres raons de defensa
d’unes condicions de treball segures i saludables
per a tothom, recorda que: la salut és el teu dret i
CCOO, la teva força!
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Assemblea per parlar del conveni de
tracció mecànica de mercaderies de la
província de Lleida
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC)
de CCOO de Lleida va fer una assemblea
d’afiliats i afiliades i representants dels treballadors del sector del transport, el passat 20
d’abril, a la qual van assistir una trentena de
persones.
L’assemblea es convocà per parlar, en primer
lloc, sobre la ultraactivitat i la possible pèrdua
del Conveni de transport de mercaderies de Lleida. I, en segon lloc, sobre una
possible convocatòria de vaga de tot el sector del transport de mercaderies.
El Conveni provincial de tracció mecànica de mercaderies de les comarques
de Lleida, el vigor del qual era de l’1 de gener de 2007 al 31 de desembre de
2009, va ser denunciat en el seu moment, però encara no se n’ha signat un
de nou, la patronal no vol negociar. Ara a més ens trobem que amb la reforma laboral ha aparegut la figura de la ultraactivitat, que comportarà que si en
un temps determinat no s’arriba a un acord es perd el conveni i les relacions
laborals passen a dependre de l’Estatut dels treballadors, cosa que significa
empitjorar-les.
L’assemblea de l’afiliació va decidir fer un nou intent de parlar amb la patronal,
si no s’aconsegueix i la postura patronal es manté impassible es convocaran
mobilitzacions al davant de les empreses i si tot i així la patronal no en fa cas
hi haurà una nova assemblea, de tots els treballadors i treballadores del sector,
per convocar una vaga els propers 22, 23 i 24 de maig.

Aturades a Ros Roca contra la retallada
de salaris
El Comitè d’Empresa de Ros Roca ha convocat, durant aquest mes d’abril, aturades d’una hora com a mesura de protesta davant les intencions de l’empresa
de retallar els salaris de la plantilla. Les aturades van començar el 23 d’abril i
es repetiren el dia 30, de les 9.30 a les 10.30 hores i de les 11.45 a les 12.45
hores. Durant aquestes aturades els treballadors i treballadores es van concentrar a les portes de la fàbrica, a Tàrrega.
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya dóna suport al comitè
d’empresa en aquest procés i exigeix a la direcció de l’empresa que faci marxa
enrere en les seves intencions. CCOO adverteix a Ros Roca que no està disposada a acceptar que la plantilla de Tàrrega hagi d’assumir el cost de la mala
gestió empresarial del grup, ja que no en són els responsables.
El comitè d’empresa recorda que les pèrdues econòmiques del grup Ros Roca
estan ocasionades per les plantes alemanyes d’una de les empreses del grup,
així com per les sancions provocades per un tema de patents de la recollida
pneumàtica. Aquesta situació ha comportat un concurs de creditors al grup,
que en comptes d’assumir el cost de les penalitzacions amb els beneficis
d’anys anteriors, vol fer-les pagar als treballadors i treballadores de Tàrrega.
Tot això, mentre que la planta que ha provocat aquestes penalitzacions manté
el 85% de la plantilla i amb uns salaris més elevats que els d’aquí.

CCOO no signa el conveni
d’hostaleria perquè reforça el
poder empresarial i debilita els
treballadors i treballadores del
sector
El dia 16 d’abril del 2013, la patronal del sector de l’hostaleria i la
UGT van signar el I Conveni col·lectiu de l’hostaleria de la província
de Lleida, amb una vigència que va des de l’1 de gener del 2012 fins
al 30 de juny del 2014.
La Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme (FECOHT) de CCOO de
Lleida no l’ha signat i considera que el problema no són els salaris ni
les condicions de treball, ja que l’hostaleria és un dels sectors on hi ha
un índex més alt de precarietat laboral i on menys s’aplica el conveni,
amb jornades abusives, hores extres impagades, etc.
El problema que CCOO de Lleida veu en aquest conveni signat és que
hi han afegit la clàusula de la ultraactivitat, cosa que significarà, en
aquest cas, que els treballadors i treballadores de l’hostaleria de Lleida
es quedaran permanentment adherits, sempre que no se’n negociï un
de nou, al conveni provincial, i no podran gaudir de les millores d’un
d’àmbit superior, malgrat que la UGT diu que aquesta clàusula deixa
sense efecte l’última reforma laboral en l’aspecte de la caducitat de
convenis.
Un altre dels elements pel qual CCOO no ha signat el conveni és el seu
article 35, que ajorna 6 mesos més, a partir de la publicació del conveni, l’obligació de l’empresariat de pagar els endarreriments; aquesta
pròrroga només beneficiarà l’empresariat, i és més que probable que
treballadors i treballadores temporals ni tan sols els arribin a cobrar.
En definitiva, aquest conveni reforça el poder empresarial, debilita les
persones treballadores, no servirà per crear ocupació, facilitarà les reduccions salarials i empitjorarà les condicions de treball amb l’objectiu
de fer més fràgils els drets laborals.
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A CCOO de Lleida, podeu signar per la ILP
de la renda garantida de ciutadania
Davant l’augment de la pobresa a Catalunya: un de cada cinc catalans té rendes
inferiors a la del llindar de la pobresa,
CCOO de Catalunya i altres entitats hem
impulsat una iniciativa legislativa popular
(ILP) per una renda garantida de ciutadania (RGC), com a resposta a la pobresa i
l’exclusió social, perquè les persones o famílies en situació de pobresa puguin accedir
a una renda que els asseguri uns mínims de vida digna i la cobertura de les seves
necessitats bàsiques, tal i com reconeix l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Si voleu signar aquesta ILP, us podreu adreçar a la seu de sindicat on hi ha fulls de
recollida de signatures. El passat dia de Sant Jordi, CCOO de Lleida i la plataforma
Lleida Social van recollir signatures tot el dia a la taula que van posar davant de
l’edifici de la Caixa de l’avinguda de Blondel de Lleida.

Biomassa, una oportunitat per descobrir
El passat 20 d’abril, a Tremp, CCOO de les Terres de Lleida participà com a coorganitzadora, juntament amb el PSC, Unitat d’Aran
i la UGT, en el col·loqui titulat: la Biomassa, una oportunitat per
descobrir. Aquest col·loqui significa el punt de sortida per a la
creació d’una plataforma de debats i reflexions sobre la muntanya
i per defensar el Pirineu. Les trobades s’aniran succeint arreu del
Pirineu i estaran obertes a totes les persones, entitats i organitzacions que vulguin participar-hi.
Aquestes trobades pretenen trobar les respostes que el Pirineu necessita per fer front als seus
problemes territorials i socials, agreujats per la crisi que ens colpeja i que ha posat en evidència les
febleses de l’economia i la situació crítica de les contrades pirinenques.

Votació popular dels curts
presentats als Premis
Llanterna Digital
J podeu votar els curts
Ja
que
finalment han estat
q
aadmesos al concurs de
lla setena edició dels Premis Llanterna Digital de
curtmetratges en català i
en occità. Les obres que
trobareu al web opten al
premi extraordinari a la millor obra que es decideix per votació popular, amb independència
de la categoria o modalitat a les quals s’hagin
presentat.
Del 6 al 26 de maig, en aquest enllaç www.llanternadigital.cat/13/catala/obres podeu votar
l’obra que més us agradi. Animeu-vos-hi!

Facebook i Twitter, hi som
per donar servei als treballadors i treballadores
CCOO de Lleida està present en diverses xarxes socials per informar de les activitats del
sindicat i per relacionar-se amb totes aquelles
persones, afiliades, amigues o simpatitzants,
que vulguin.
CCOO de Lleida té presència a Internet més
enllà del nostre web (www.ccoo.cat/lleida)
per donar servei als treballadors i treballadores des d’altres llocs de la xarxa com ara
Facebook (www.facebook.com/ccoo.lleida),
on hi ha més de mil persones que els agrada
la nostra pàgina, o Twitter (@CCOOLleida) on
tenim més de cinc-cents seguidors.

El sindicat fa visible la important
tasca dels delegats i delegades de
prevenció

El passat 11 d’abril, va tenir lloc, al Centre de
Seguretat i Salut de Lleida, un seminari sobre la
integració de l’activitat preventiva i la motivació i la
participació de comandaments i treballadors i treballadores. En el seminari cadascun dels agents
implicats en la prevenció va poder exposar la seva
visió sobre la integració de la prevenció.
CCOO de les Terres de Lleida va participar-hi
amb l’objectiu de fer visible la tasca tan important dels delegats i delegades de prevenció als
centres de treball, al costat dels treballadors i les
treballadores i, sobretot, per fer evident les seves
experiències quan intervenen sindicalment i aconsegueixen transformar i millorar les condicions de
treball i salut a les empreses. En definitiva, es va
donar a conèixer la importància i el paper que ha
tingut l’acció sindical en salut laboral tant per millorar les condicions de treball com per enfortir el
sindicat a les empreses.
L’objectiu de la jornada era facilitar la informació
necessària perquè tots els integrants de l’empresa
coneguin les seves funcions en matèria preventiva i els factors clau per a l’èxit de la integració de
la prevenció.

