CCOO de Lleida commemora el Dia Internacional
per a l’Eliminació de les Violències Masclistes
El 25 de novembre és el Dia Internacional per a
l’Eliminació de les Violències Masclistes i com
cada any CCOO de Lleida en va fer memòria.
Enguany la commemoració, el lema de la qual
era “Prevenció, proactivitat, organització i acció”,
va consistir en un recorregut reivindicatiu de les
delegades i delegats, des de la seu del sindicat
fins al Camp d’Esports de Lleida on els alumnes
de 1r. de batxillerat artístic de l’INS Samuel Gili i
Gaya van interpretar un seguit de textos i poemes.
L’objectiu era fer visible, a la gent que acudia al
mercat dels dijous, la lluita del sindicat per erradicar al flagell de la violència contra les dones.
L’acte va acabar amb la lectura del manifest que
CCOO havia preparat per a aquest dia.

Aquest 25 de novembre, el sindicat vol destacar
la necessitat d’un compromís real i efectiu de tota
la societat per erradicar les violències que encara
avui dia pateixen les dones perquè les següents
generacions de dones puguin viure en un món
més segur, més lliure, més just i sense por.

Assemblea a CCOO de Lleida amb el lema:
“Disputem els salaris. Defensem els serveis públics”
El dia 9 de novembre,
va tenir lloc a Lleida una
assemblea de delegats i
delegades que va marcar les pautes de l’acció
del sindicat en els propers mesos, la intenció
del sindicat és disputar
els salaris i defensar els
serveis públics.
A l’assemblea, a la qual
van assistir més de dos-cents delegats i delegades de tot el territori i de tots els sectors, hi van
intervenir Cristina Rodríguez, secretària general
de CCOO de Lleida, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya. Ambdós van
coincidir en els diferents objectius pels quals
s’ha de mobilitzar el sindicat. En primer lloc, per
l’augment del salari mínim interprofessional i la
derogació de la reforma laboral; segonament, pel

que fa als serveis públics, CCOO exigeix el reforçament del sistema sanitari públic, la baixada de
ràtios a l’educació i augment de les places d’FP i
el reforçament dels serveis socials, i, finalment,
perquè es consolidin i millorin les pensions, que
es faciliti l’accés a l’habitatge i que es reguli el
preu de la llum i el gas.
El missatge que resumeix l’assemblea és que cal
lluitar i esperonar la ciutadania per aconseguir un
nou contracte social que ens faci ressorgir després d’una de les crisis més greus que hem partit:
social, econòmica i sanitària.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Negociació o
conflicte

Des del 2008 els salaris no solament
no han millorat el seu poder adquisitiu, sinó que estan per sota del ritme
de la productivitat. La forta inflació
d’aquest any, que podria situar-se al voltant
del 3 % davant l’augment pactat en els convenis col·lectius de tan sols un 1,5 %, i la negativa de certes patronals de diferents sectors
i territoris a asseure’s a negociar, fan que els
treballadors i treballadores ja estiguem farts i
la conflictivitat vagi en augment.
Exemples els tenim en la vaga del metall de
Cadis i Alacant, de la neteja a Castelló, de supermercats a Castella i Lleó, al centre logístic
d’Inditex a Saragossa, a Avidel a Lleida, etc.
Les patronals no poden bloquejar la negociació dels convenis, fa molts anys que els
treballadors i treballadores patim la moderació salarial i ara és el moment de posar fi a la
precarietat laboral i a la temporalitat en el món
del treball. La negativa patronal a repartir la
riquesa amb la classe treballadora en un clar
moment de creixement econòmic està contribuint al fet que es tardi més temps a sortir de
la crisi, hi hagi menys poder adquisitiu i, en
conseqüència, menys consum, i es freni la reactivació econòmica.
La modificació de la reforma laboral, la reforma
profunda de la reforma laboral, és fonamental
per equilibrar les relacions de la negociació
col·lectiva, la recuperació del poder adquisitiu,
l’estabilització de l’ocupació i la recuperació, i
el control dels acomiadaments.
També cal assolir els 1.000 euros d’SMI (salari mínim interprofessional) al gener del 2021
i que l’SMI se situï al 60 % del salari mitjà el
2023.
Cal salaris que permetin a les persones viure dignament, que possibilitin la reactivació
econòmica i potenciïn el consum, i salaris que
permetin deixar de ser un treballador o treballadora pobre.

www.ccoo.cat/lleida
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Enquesta d’usos
lingüístics de la
població de Catalunya
L’Enquesta d’usos lingüístics de la població
és una estadística quinquennal sobre els
usos del català i altres llengües de la població de Catalunya. Els principals objectius
són conèixer amb profunditat la identificació
lingüística, els coneixements de llengües, els
usos lingüístics en els espais de relació personal i les actituds i opinions sobre el català
de la població.
Pel que fa als coneixements del català, segons l’última enquesta, el 94,4 % de la població de Catalunya entén el català, el 81,2 % el
sap parlar, el 85,5 % el sap llegir i el 65,3 % el
sap escriure. Els resultats mostren que creixen més les competències d’escriure i llegir
que les de parlar i entendre.
La competència de parlar i escriure en castellà es manté a nivells elevats. L’increment de
coneixements de català no va en detriment
dels coneixements de castellà.
El 76,4 % de la població adulta de Catalunya usa el català al llarg d’un dia qualsevol.
El català recupera presència lleugerament en
diversos àmbits des del 2013. Augmenta en
l’àmbit comercial (66,1 % en el petit comerç
i 63,5 % en grans superfícies) i en converses
amb el personal mèdic (60,3 %). En canvi, no
s’observa el mateix ritme de recuperació a les
entitats financeres (61,1 %) ni a l’Administració
de l’Estat (54,2 %). Es constata també una
lleugera remuntada de l’ús del català amb
amics (61,5 %), veïns (59,3 %) i companys de
feina (64,0 %), però baixa amb els companys
d’estudi en l’àmbit universitari (70,3 %).
Un àmbit clau per a l’aprenentatge del català
entre les persones nouvingudes és el laboral.
Ho reflecteix el fet que un 25,8 % dels nascuts
a la resta de l’Estat i un 20,1 % dels estrangers hi han après català, sigui amb els companys de feina, sigui amb formació laboral.
Tres de cada quatre joves d’Aran saben
parlar l’aranès
Segons l’última enquesta, el 83,3 % de la
població adulta entén l’aranès, el 73,5 % el
sap llegir, el 60 % els sap parlar i el 45,8 %
el sap escriure. Els coneixements d’aranès
augmenten des del 2008 sobretot pel que fa
a l’habilitat de llegir i escriure.
Trobareu tota la informació aquí.

CCOO de Lleida ha iniciat les presentacions
del projecte ferroviari “CATAV 2023:
xarxa catalana d’alta velocitat”
CCOO de Lleida ha iniciat la presentació
del seu nou projecte ferroviari a les institucions, aquest mes l’ha presentat al subdelegat del Govern central, José Crespín,
i al delegat del Govern de la Generalitat,
Bernat Solé. El projecte es va presentar en roda de premsa el 28 d’octubre i
proposa la creació en un curt termini de
temps d’una xarxa catalana d’alta velocitat d’obligació de servei públic aprofitant
les infraestructures i els trens que hi ha
actualment.
Els responsables del sindicat a més d’explicar
el projecte han aprofitat les trobades per exigir
el restabliment immediat dels serveis ferroviaris
Avant d’abans de la pandèmia, al subdelegat, i per
explicar la situació precària en què es troba Lleida
pel que fa al transport ferroviari i les actuacions
que de manera imminent hauria de dur a terme la
Generalitat, al delegat del Govern.
El projecte CATAV és el tercer projecte ferroviari
elaborat per CCOO de Lleida. Aquest projecte és
la continuació dels projectes “Rodalies de Lleida,
un tren per a la classe treballadora” i “Avant Lleida-Barcelona. Un tren per a la classe treballadora”. En aquest últim projecte, el sindicat també ha
establert amb fonaments tècnics propostes con-

cretes en matèria d’horaris, nombre de serveis, tipus de trens, preus dels bitllets i actuacions específiques per a cadascuna de les línies estudiades.
CCOO exigeix a la Generalitat la immediata posada en funcionament dels 12 serveis de la línea
de rodalies Lleida - Cervera - Manresa transitòriament amb Renfe fins que FGC no disposi de trens,
que incloguin en el seu Pla de rodalies per a Lleida les línies Lleida - Les Borges Blanques - Montblanc i Lleida - Almacelles - Montsó, i, per tant,
s’executi totalment el projecte de CCOO.
CCOO de Lleida creu que no preveure l’increment
immediat de trens en aquestes línies és deixar-les
morir i marginar en el present i en el futur gran part
d’un territori que ja compta amb infraestructures
ferroviàries.

Calendari laboral 2022
Durant l’any 2022 les festes laborals a Catalunya seran les següents:
1 de gener, dia de Cap d’Any
6 de gener, dia de Reis
15 d’abril, Divendres Sant
18 d’abril, Dilluns de Pasqua
6 de juny, Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny, dia de Sant Joan

15 d’agost, dia de l’Assumpció
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, dia de Tots Sants
6 de desembre, dia de la Constitució
8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció
26 de desembre, dia de Sant Esteve

Al territori d’Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny
(Festa d’Aran).
A més de les festes esmentades, se’n fixaran dues de locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta
dels ajuntaments.
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Èxit de la vaga a l’escorxador Avidel
CCOO denuncia la precarització que suposen les empreses multiserveis i demana que tots els treballadors i treballadores
passin a ser plantilla directa de l’empresa principal.

CCOO de Lleida va convocar vaga a Avidel, del
Grup Vall Companys, els dies 28 i 29 d’octubre
per exigir a l’empresa que respecti els drets laborals de totes les persones que treballen a
l’escorxador. CCOO reclama que tots els treballadors i treballadores passin a ser plantilla directa
de l’empresa principal Seresse (antiga Milsa), que
gestiona l’escorxador; que se’ls apliqui el conveni
de referència del sector, i que es posi fi a la precarietat laboral existent.
La vaga va tenir un seguiment del cent per cent dels
més de 500 treballadors i treballadores convocats i
va acabar amb una concentració el dia 29 davant de
Mercadona, aquest supermercat és un dels principals clients de l’escorxador. Durant la concentració

els treballadors i treballadores van informar la clientela del supermercat de quines són les condicions
laborals a l’escorxador la carn del qual compren.
CCOO denuncia que la direcció d’Avidel continua enriquint-se a costa dels drets i de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.
Primer va ser a través de les falses cooperatives
de treball i de la figura dels falsos autònoms i ara
mitjançant les empreses multiserveis, amb unes
condicions econòmiques i laborals per sota de les
que marca el conveni del sector.
Avidel fa xantatge als seus treballadors i
treballadores
De resultes de la vaga, s’havien de començar

unes negociacions per millorar les condicions
laborals de la plantilla. En lloc d’això, l’empresa
va enviar al correu personal dels treballadors i treballadores un comunicat en el qual usa l’empresa
Mercadona per fer-los xantatge, ja que, segons
diu, aquest supermercat ha comunicat, de resultes d’un escarni, la seva intenció de reduir i, fins i
tot, clausurar les comandes a aquest escorxador.
Per a CCOO de Lleida aquest fet és inadmissible,
en primer lloc perquè la direcció d’Avidel pretén
conculcar el dret de vaga dels seus treballadors i
treballadores amb amenaces i, en segon lloc, per
la utilització de tercers, en aquest cas l’empresa
Mercadona, sense que aquests ho sàpiguen, per
fer xantatge a la plantilla.

CCOO de Lleida no signa el Conveni provincial del comerç
Després de gairebé dos anys negociant i lluitant al
carrer pel Conveni provincial del comerç de Lleida, el passat dia 20 d’octubre CCOO de Lleida va
decidir, un cop fetes diverses assemblees amb els
nostres delegats i delegades del sector, no signar
el conveni que recollia la proposta de la patronal
FECOM: un 0 % d’increment salarial per l’any
2020, un any molt dur per a la gent del sector del
comerç, en el qual les treballadores i treballadors
van estar a primera línia durant tota la pandèmia,
i un 1,5 % d’increment salarial per a l’any 2021, a
més, han afegit a la negociació l’any 2022 amb un
increment salarial del 2 %, quan l’IPC a dia d’avui
està situat al 5,4 % —recordem que la negociació
del conveni era per als anys 2020 i 2021—, en

definitiva, la patronal ha volgut assegurar-se una
pujada salarial a la baixa per a l’any 2022.
Per tant, davant d’aquest panorama, CCOO manifesta que hauria signat el conveni si la pujada salarial hagués estat del 2 % per al 2021, hi hagués
una clàusula de revisió salarial i s’ampliés el límit
perquè no operés ni la compensació ni l’absorció.
La patronal FECOM va dir que no acceptava la
proposta de CCOO i que es ratificaven en la seva
perquè la UGT sí que l’havia acceptat i té la majoria de la representativitat en el sector. Per tant,
el resultat de dos anys de negociació ha estat una
manca de propostes socials i salarials dignes per
part de la patronal FECOM per a totes les persones que treballen al sector del comerç a Lleida.
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Signades les taules salarials
dels convenis dels sectors de
la construcció i de la fusta de
la província de Lleida

CCOO de Lleida demana més
personal i mesures legals
contundents al CP de Ponent
davant les agressions a
funcionaris
El 31 d’octubre es va produir una nova agressió a un funcionari al Centre
Penitenciari de Ponent. Un intern amb problemes psiquiàtrics va agredir
de manera extremadament violenta el cap d’unitat del departament on es
trobava. L’incident va tenir lloc en un mòdul de vida ordinari, on una dotació
d’aproximadament de 4 funcionaris havien de mantenir l’ordre i la seguretat amb una població de 80 o 90 interns.
Davant d’aquesta agressió i d’altres que s’han anat produint, CCOO de
Lleida i els altres sindicats del centre penitenciari s’han concentrat durant
aquest mes de novembre diverses vegades, al davant de la presó i al davant dels Serveis Territorials de Justícia per demanar, tant a la direcció
del centre com a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció
a la Víctima, que per evitar incidents tan greus com aquests es reforci la
dotació de personal del centre, la més envellida de tot Catalunya; que es
prenguin les mesures legals pertinents perquè les agressions no quedin
impunes, i per exigir celeritat i contundència per part de l’Administració per
solucionar tots aquests problemes.

El 2 i el 15 de novembre, respectivament, es van signar les taules salarials
del 2021 del sector de la construcció i del sector de la fusta de la província
de Lleida. La signatura va tenir lloc a la seu de la COELL, entre la patronal,
CCOO de Lleida i els altres sindicats.

Les taules del sector de la construcció signifiquen un increment del 2,5 %,
que serà efectiu a partir de la seva publicació i amb efectes retroactius
des de l’1 de gener del 2021. CCOO vol reconèixer la responsabilitat de la
patronal lleidatana de la construcció que ha respectat els acords assolits a
escala estatal i ha complert les seves atribucions.
Pel que fa a les taules del sector de la fusta, la seva signatura significa
que s’aconsegueix equiparar les categories més baixes al salari proposat
en l’AENC (Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva), aquestes
taules significaran per a una de les categories més baixes, la dels peons,
un augment salarial de més de 300 euros anuals. Les taules també equiparen categories cosa que suposa una recuperació i una consolidació dels
salaris de tots els treballadors i treballadores del sector.

www.segre.com
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Concentració de treballadors i treballadores públics per
reclamar la recuperació de drets
L’Àrea Pública de CCOO s’ha concentrat a tot l’Estat espanyol per la recuperació dels drets arrabassats als empleats i empleades públics, més de
tres milions, amb l’excusa de la crisi econòmica, i que mai no s’han retornat.
A Lleida, la concentració, el lema de la qual era “Continuem lluitant pels teus
drets”, va tenir lloc el dia 12 de novembre, al davant de la Subdelegació
del Govern central, i va comptar amb una seixantena d’empleats i empleades públics que reclamaven el retorn de drets com els salaris, l’ocupació i
l’estabilitat dels llocs de treball, la jornada, els plans d’igualtat, la millora de
les pensions de les classes passives o la negociació d’un acord marc per a
l’Administració local, entre d’altres.

Escola de Dones, cal prevenció i acció per lluitar contra
les violències masclistes
Una delegació de dones de CCOO de les Terres de Lleida va participar a la
XVI Escola de Dones organitzada per la Secretaria de Dones de CCOO de
Catalunya, el passat 10 de novembre, a Barcelona. Hi va haver altres companyes que també hi van assistir, però telemàticament, ja que l’escola es va fer
en format mixt: presencial i telemàtic.
Amb el títol “Contra les violències masclistes: prevenció i acció” l’escola va plantejar els reptes socials, personals i polítics als quals cal fer front per a la prevenció de les violències, així com el treball que fa CCOO, des del sindicalisme de
classe, per intentar erradicar les violències masclistes en el món del treball.

CCOO de Lleida estrena pàgina web
Fa pocs dies que la pàgina web de CCOO de
Lleida ha canviat el seu aspecte per adaptar-se
a la nova imatge web de CCOO de Catalunya.
A la nova web hi podreu trobar fonamentalment tot allò relacionat amb l’activitat del
sindicat a Lleida en tres formats diferents:
les notícies, la revista lo Sindicat i els documents que elabora CCOO de Lleida. També
hi podeu consultar tot allò que fa referència
a l’assessorament que ofereix el sindicat a
Lleida: sindical, jurídic, d’immigració i de salut
laboral; a la formació: enllaç directe amb els
cursos que ofereix la Fundació Paco Puerto a
Lleida i comarques; el cercador de convenis

col·lectius, i el cercador de descomptes per
a l’afiliació.
A la web hi ha les adreces i els horaris de
CCOO de Lleida que us poden interessar i
l’organització del sindicat a Lleida. A més, hi
trobareu les dreceres per accedir a diferents
pàgines web generals de CCOO de Catalunya: Dones, Joves, Cultura, Servei Lingüístic… També hi ha un apartat dedicat al Twitter
de CCOO de Lleida per si voleu seguir-lo o
assabentar-vos de què s’hi diu.
CCOO de Lleida espera que la nova pàgina us agradi i, sobretot, que us sigui útil.
L’adreça de la web és la mateixa de sempre:

https://www.ccoo.cat/lleida/

