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Celebrat el 9è Congrés de CCOO de les 
Terres de Lleida 

Els treballs

ed
ito

ri
al

En el 9è Congrés de CCOO de les 
Terres de Lleida, que es va celebrar 
el 27 d’abril, amb el lema “La força 
dels treballs, la força del territori”, es 
van marcar les línees de treball que 
ha d’articular el nostre sindicat per fer 

front a la greu crisi social i econòmica derivada 
de la COVID-19 i als reptes de futur que tenim 
per endavant.

Els treballs seran la força per democratitzar el 
nostre territori, els nostres pobles i ciutats, i els 
nostres centres de treball. El treball ha de ser 
l’eix central del projecte de vida de qualsevol 
persona, però aquest treball necessita canvis 
que el dignifiquin. I això vol dir posar les perso-
nes al centre de qualsevol prioritat.

Ara és el moment d’exigir al Govern que com-
pleixi els acords, que apugi el salari mínim 
interprofessional, i que derogui les reformes 
laborals i la  reforma de les pensions. Això és 
imprescindible si volem afrontar la recuperació 
econòmica i social amb drets i garanties. Ara 
s’ha de repartir la riquesa, ara cal salaris dig-
nes, amb drets laborals i treball de qualitat.

Lleida és el territori on hi ha els convenis 
col·lectius amb els salaris més baixos. La ne-
gociació col·lectiva serà clau per fer-hi front. 
S’han d’implantar els plans d’igualtat en tots els 
centres de treball, i hem d’organitzar els treba-
lladors i treballadores per ser més forts i poder 
exigir tots aquests canvis.

Ara toca treballar per canviar les coses, una 
agenda sindical que ens ha de permetre im-
pulsar propostes per millorar les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores i de la 
ciutadania de les nostres comarques. 

L’1 de Maig, CCOO de Lleida reclama el deute 
que té el país amb la seva gent treballadora 

CCOO de les Terres de Lleida i la UGT van cele-
brar l’1 de Maig d’enguany amb una manifestació 
estàtica a la Seu Vella de Lleida, al davant de la 
Porta dels Apòstols, amb el lema “El país té un 
deute amb la seva gent treballadora”.
En el seu discurs, Cristina Rodríguez, secretària 
general de CCOO de Lleida, va agrair i reconèixer 
la feina feta per tot el personal de l’àmbit sanitari 
i pels treballadors i treballadores dels serveis es-
sencials, va fer un reconeixement als treballadors 
i treballadores que han estat o estan en un ERTO, 
els que han perdut la feina i els que davant de la 
greu crisi social i econòmica s’han vist obligats a 
demanar ajuda per poder tirar endavant. 

CCOO de les Terres de Lleida va celebrar el 27 
d’abril el seu 9è Congrés, a la sala Leandre Cris-
tòfol de la Llotja de Lleida. Durant el congrés es 
va presentar l’Informe de gestió dels últims quatre 
anys i el Pla d’acció per al futur, i s’escollí el nou 
equip que dirigirà el sindicat, a Lleida, els propers 
anys i va ser elegida com a secretària general, 
Cristina Rodríguez, que optava a la reelecció.
En el congrés, hi van participar 107 delegats i 

Va dir que a Lleida, la crisi sanitària ha tret a la llum, 
ha amplificat, els problemes i les carències de la 
campanya de la recollida de la fruita i de les empre-
ses càrnies. Va demanar al Govern de l’Estat, que 
complís els acords i els pactes de govern, entre els 
quals hi ha el d’apujar el salari mínim interprofes-
sional, derogar les reformes laborals i derogar la 
reforma de les pensions del 2013. 
Va acabar dient que els treballs són, han de ser, la 
força per democratitzar la societat, els nostres po-
bles, les nostres ciutats, els centres de treball i l’eix 
central de qualsevol projecte de vida. I que la lluita 
col·lectiva, organitzada, la lluita contra qualsevol tipus 
de desigualtat ens farà a tots i a totes més lliures. 

delegades que havien estat elegits per participar-
hi en les assemblees i les conferències prèvies. 
Aquestes delegades i delegats van debatre i 
establir l’estratègia i les pràctiques de l’actuació 
sindical futura. 
CCOO de Lleida va afrontar aquest congrés amb 
7.163 afiliats i afiliades i 1.276 delegats i delega-
des sindicals amb presència als centres de treball 
de tota la província.

El congrés se celebrà durant tot el matí i va comp-
tar amb la presència i la intervenció del secretari 
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
Cal destacar que el congrés va participar en la 
compensació d’emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle regenerant una zona boscosa de Catalunya. 
L’organització va prendre totes les mesures neces-
sàries per fer d’aquest esdeveniment un lloc segur 
quant a les mesures de prevenció de la COVID-19.

http://www.ccoo.cat/lleida
https://web.ccoo.cat/lleida/aspnet/pagina.aspx?id=1
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Les concentracions i la vaga de 
treballadores i treballadors d’H&M 
han donat fruit
Després que les treballadores 
i treballadors d’H&M de Lleida, 
convocats per CCOO de Lleida, 
s’hagin concentrat diverses ve-
gades aquest mes de maig i ha-
gin fet una jornada de vaga el dia 
21 per protestar contra l’ERO sal-
vatge i desproporcionat plantejat 
per H&M a Espanya, que volia 
tancar 30 botigues i acomiadar 
més de 1.000 persones, a Lleida 
hi havia d’haver acomiadaments 
de personal, l’empresa s’ha fet enrere i s’ha arribat a un acord.
Al principi, a més dels acomiadaments l’empresa va anunciar un empitjorament de les condicions la-
borals, però, de resultes de les primeres mobilitzacions, l’empresa va retirar el procés de modificació 
substancial de les condicions de treball. I el que és més important és l’acord al qual s’ha arribat després 
de la vaga: una reducció considerable del nombre de persones afectades per l’ERO, s’ha passat d’una 
proposta per part de l’empresa de 1.066 acomiadaments a 349.
CCOO ha aconseguit que es redueixi de manera important el nombre de persones afectades, que 
s’ofereixin unes condicions indemnitzatòries favorables i que es garanteixi el seguiment del procés de 
transformació amb la participació de la plantilla.

Treballadors i treballadores de Correos 
reivindiquen un model postal de futur

targeta vermella

La mútua NO 
sempre té la raó

A l’abril i al maig, els delegats i 
delegades de CCOO de Correos 
de Lleida han fet diverses con-
centracions davant la Subdelega-
ció del Govern central i una mar-
xa lenta de vehicles pel centre de 
Lleida per exigir a la direcció de 
Correos, que cessin les polítiques 
de desballestament de l’operador 
públic i reivindicar un model 
postal públic sostenible, eficaç, 
modern i eficient. Així mateix, re-
clamen al Govern que defineixi el 
seu projecte de correu públic, tant en el seu vessant de prestador de servei públic més antic del nostre 
país, el postal, com en el seu vessant d’empresa estratègica generadora d’ocupació, vertebració social 
i creixement econòmic. CCOO considera imprescindible que el Govern resituï l’operador públic postal, 
Correos, en la centralitat del projecte de modernització, recuperació i transformació de país.
CCOO de Lleida adverteix del clar canvi de rumb de la companyia pública. A la província de Lleida la 
transformació és un fet incontestable que està comportant retallada d’ocupació, tancament de centres i 
reducció d’horaris d’atenció al client en zones rurals.

Sóc delegada de prevenció de CCOO i treba-
lladora d’una empresa del sector de les dro-
gueries i, com a totes les empreses, si ens fem 
mal treballant hem d’anar al servei mèdic que 
l’empresa té contractat amb la mútua. 
Explicaré el meu cas, ja fa uns mesos, des-
carregant productes d’uns palets per poste-
riorment col·locar-los a les prestatgeries, vaig 
sentir una estrebada muscular al braç dret. 
No li vaig donar importància, però a mesura 
que van passar les hores el braç em feia més 
mal. Li vaig comentar a la meva superior, que 
em va recomanar que anés a la mútua.  Allí 
vaig explicar el que m’havia passat i em va vi-
sitar el metge. Aquest m’indicà que tenia una 
sobrecàrrega muscular amb una limitació 
del moviment del braç que m’impossibilitava 
realitzar la meva feina, però em va dir que 
com que no m’havia donat un cop i no hi ha-
via cap contusió visible havia d’anar al meu 
metge de capçalera perquè em fes la baixa 
laboral per malaltia comuna. Li vaig pregun-
tar per què no em feia ell mateix la baixa, i 
em contestà que el protocol de l’empresa no 
concedeix baixes per accident si es consulta 
per molèsties derivades de cervicals o lum-
bars. Em vaig quedar sorpresa perquè amb 
la feina que fem —manipulació manual de 
càrregues— és el més probable!
Li vaig demanar un informe i vaig anar al meu 
metge de capçalera, que sí que em va fer 
la baixa laboral per malaltia comuna. Però, 
igual que jo, creia que hauria de ser accident 
laboral i em va fer un informe on al·legava 
que venia de la mútua.
Amb tots els informes vaig anar a l’Institut Na-
cional de Salut i Higiene del Treball (INSHT) 
per demanar un canvi de contingències, i que 
la baixa que era per malaltia comuna fos re-
coneguda com a d’accident laboral. Al mateix 
temps vaig gestionar una queixa en contra de 
la Mútua Universal per un diagnòstic erroni.
Fa uns dies em va arribar resolució de l’INSHT 
que indicava que la mútua no havia gestionat 
bé el meu cas i que jo havia tingut un accident 
laboral. Ara l’empresa ha d’estudiar i avaluar 
l’accident per prendre les mesures neces-
sàries perquè no torni a passar.
És un procés llarg i pesat i per això, normal-
ment, no reclamem aquest canvi de contin-
gències. Però hem de tirar pel dret, perquè, 
si no, sempre guanyen els mateixos i perdem 
les persones treballadores i això com a dele-
gades i delegats no ho podem permetre. La 
mútua no sempre té la raó.  

Margarita Garí
Delegada de prevenció de CCOO a Clarel
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Treballadores i treba-
lladors del sector de 
la neteja i delegades 
i delegats de CCOO 
de Lleida es van con-
centrar el 30 d’abril, 
davant de diferents 
centres hospitalaris, 
centres d’atenció pri-
mària i residències de 
Lleida per reivindicar 
que els paguin els 
plusos de toxicitat, pe-

Concentració del personal 
de la neteja de centres 
sanitaris i residències

Delegats i delegades del Sector Ferroviari de CCOO de Lleida es van concen-
trar, el  30 d’abril, a les portes de l’Estació de Lleida-Pirineus, per exigir que 
Logirail subrogui la totalitat de la plantilla dels serveis de terra i dels serveis 
auxiliars i de venda de bitllets.
Des que el Grup Renfe va anunciar la possibilitat del transvasament de les 
càrregues de treball a Logirail, CCOO no ha deixat de demanar que es garan-
teixi el manteniment dels llocs de treball, a més de les condicions laborals i 
retributives de les persones treballadores afectades.
No obstant això, l’opció presa per la filial de Renfe va ser publicar una convo-
catòria d’ingrés de personal que ni tan sols cobria el nombre de llocs de treball 
de les persones que avui dia realitzen aquestes funcions. Aquesta situació a 
Lleida significa que 12 de les 25 persones que actualment estan contractades 
ho deixarien d’estar.
En l’àmbit de Lleida la plantilla actual és de 25 persones treballadores, totes 
tenen la formació i la titulació necessàries per exercir la seva activitat pro-
fessional, activitat que en la majoria dels casos desenvolupen a l’estació de 
Lleida des de fa més de 15 anys, i que ara veuen com, de cop i volta, es posa 
seriosament en perill el seu lloc de treball i les seves condicions laborals. 

CCOO es mobilitza pel 
manteniment de l’ocupació del 
personal de serveis auxiliars i 
d’atenció al client a Renfe

Diverses vegades aquest mes de maig, treballadors i treballadores del 
BBVA de Lleida i comarques s’han concentrat, convocats per CCOO 
de Lleida i altres sindicats, davant de la seu central del banc, per de-
fensar els seus llocs de treball amenaçats per un ERO que pretén aco-
miadar 3.800 persones a tot Espanya.
L’elevat nombre d’afectacions i les vergonyoses condicions de sortida 
ofertes pel banc fan presagiar una negociació molt dura i complicada 
de l’ERO, la negociació del qual va començar el passat 6 de maig; les 
mobilitzacions de la plantilla es produiran mentre duri la negociació. 

Treballadores i treballadors 
es concentren per defensar 
els llocs de treball al BBVA

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

rillositat i de feina penosa.
Aquests treballadors i treballadores estan exposats a aquests perills i 
a la toxicitat, ara més que mai a causa de la COVID-19, segons el que 
preveu l’article 45 del Conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya. 
És per aquest motiu que reivindiquen la mateixa paga que el Govern va 
fer als sanitaris d’aquests centres. 
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Dia d’acció per a la salut de 
les dones, a CCOO de Lleida
El 28 de maig és el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones i CCOO 

de les Terres de Lleida organitza una xerrada-col·loqui que tractarà 
sobre la influència de la pandèmia en la salut mental de les treballa-
dores dels sectors essencials. 
La xerrada anirà a càrrec de la psicòloga Gemma Gallart i durà el 
títol: “La salut mental de les treballadores en sectors essencials 
feminitzats durant la pandèmia”, a més comptarem amb les apor-

tacions de les experiències viscudes per diverses compan-
yes de sectors feminitzats que han estat considerats 
treballs essencials. 

Delegades i delegats de CCOO de Lleida es 
van concentrar, el 17 de maig, a les portes del 
sindicat per commemorar el Dia Internacional 
contra l’LGTBI-fòbia i demanar que s’aturi l’odi 
i que hi hagi més respecte i més tolerància.
Durant la concentració es va llegir el manifest 
que el sindicat havia preparat per a aquest dia 

CCOO se 
solidaritza amb 
el poble palestí

Delegades i delegats del sindicat van assistir i 
van donar suport, el 16 de maig, a la concentra-
ció de solidaritat amb el poble palestí, que havia 
convocat l’entitat Unim Cultures, membre de la 
Coordinadora d’ONGD i AMS de Lleida de la qual 
formen part CCOO de Lleida i la Fundació Pau i 
Solidaritat-CCOO, conjuntament amb altres enti-
tats com l’Associació Integra, i que es va fer a la 
plaça de la Paeria de Lleida. 

CCOO exigeix la fi de la violència contra el poble 
palestí en l’actual escalada de violència a la regió 
i la fi definitiva de les violacions dels drets humans 
a Palestina. CCOO, en coordinació amb el movi-
ment sindical internacional, treballa per promoure 
la justícia social i una resolució justa i sostenible 
del conflicte israelià-palestí, sobre la base del fi 
de l’ocupació israeliana dels territoris palestins i 
l’aplicació de la solució de dos estats. 

- ODI
+RESPECTE+TOLERÀNCIA

LGTBI-fòbia

i que entre altres reivindicacions demanava el reconeixement dels drets de les persones de la comu-
nitat LGTBI en el treball i la transformació política que mereix una societat inclusiva i respectuosa.
Per acabar la concentració les persones assistents van guardar un minut de silenci per totes les 
agressions que s’han produït contra aquest col·lectiu. 

CCOO de Lleida commemora 
el Dia Internacional contra 
l’LGTBI-fòbia


