
El proper 20 de desembre estem convo-
cats a les urnes per elegir els represen-

tants al Congrés dels Diputats. Durant la campa-       
nya electoral patirem un bombardeig publicitari de 
propostes de futur que composaran el programa 
polític de les distintes formacions que aspiren a 
ocupar els escons al congrés i formar el govern 
de la propera legislatura. En aquest país, malau-
radament, l’incompliment del contracte electoral 
no passa factura i ja forma part de l’escenari na-
tural de la política. És necessari posar la memòria 
en marxa per fer balanç de les polítiques que 
s’han dut a terme en la darrera legislatura i obrar 
en conseqüència. 
Venim de quatre anys de reformes legislatives 
que han lesionat greument els drets socials i la-
borals de la majoria de la població. No oblidem 
la reforma laboral, sense cap altre objectiu que 
devaluar drets i salaris; la reforma exprés cons-
titucional, que a la pràctica posa en dubte l’estat 
del benestar; la llei mordassa, que viola els drets 
individuals essencials d’un estat democràtic; el 
tracte benèvol que han rebut els corruptes i de-
fraudadors, amb amnistia fi scal inclosa, en con-
trapartida amb la duresa legal i policial exercida 
contra les classes populars; la reforma fi scal, que 
continua donant tracte de favor a les grans corpo-
racions i fortunes, i un llarg reguitzell de decisions 
que han perjudicat la majoria social que formem 
els treballadors i les treballadores.
No ens podem permetre el luxe d’acudir a les 
urnes sense repassar i avaluar l’acció governa-
mental, deixar-nos engolir per la frenètica activitat 
de la campanya electoral i, atordits pel soroll de 
distracció de l’aparell de propaganda de molts 
mitjans de comunicació lacais, emetre un xec en 
blanc per als propers quatre anys a formacions 
polítiques per a les quals els treballadors i les tre-
balladores només som l’attrezzo electoral.
Massa sovint ens deixem anar per una mena de 
fatalitat que ens proposa que no hi ha res a fer. I 
no és cert. A les nostres mans tenim la possibilitat 
que, malgrat les difi cultats, les coses es poden fer 
d’una altra manera. Cada quatre anys hi ha un dia 
per fer-ho possible. Caldria no desaprofi tar-lo.  
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alIndox de Tàrrega tornarà a produir ben aviat
Deixàvem els treballadors i treballadores de 
l’antiga Indox de Tàrrega amb l’esperança que 
hi hagués un comprador que es quedés tots els 
actius de l’empresa, i així ha estat. 
CCOO de Lleida i la Federació d’Indústria del 
sindicat han treballat per aconseguir trobar un 
comprador per a l’antiga Indox que fos afí als 
interessos dels treballadors. El sindicat va de-
manar al jutge que prioritzés els compradors 
que estiguessin interessats en tots els actius de 
l’empresa perquè això implicava salvar llocs de 
treball i no desmantellar la fàbrica.
El procés de venda ha donat la raó a CCOO, per-
què les dues ofertes inicials de compra, una de xi-
nesa i una altra d’holandesa, que els treballadors 
i treballadores van rebutjar, ni tan sols s’han pre-
sentat a aquesta segona fase, cosa que segons 
remarca Carles Asensio, responsable d’Indústria 
de CCOO a Lleida, posa de manifest que tenien 

un interès purament especulatiu, “esperaven que 
el concurs quedés desert per especular amb les 
naus, amb els terrenys i amb la marca”.
La idea dels compradors que fi nalment s’han 
quedat tots els actius de l’antiga Indox és tornar 
a fabricar cisternes i dipòsits de gas. Ben aviat 
obriran un període de contractació i, a principis 
del 2016, preveuen començar la producció i con-
tractar personal, contractació en la qual tindran 
prioritat els treballadors i treballadores de l’antiga 
empresa.
CCOO vol remarcar que el temps ha donat la raó 
a l’actuació del sindicat i que ha estat gràcies a la 
implicació i la lluita del sindicat amb el suport dels 
treballadors i treballadores que s’ha aconseguit 
una bona solució no solament per als treballadors 
i treballadores, sinó també per al teixit industrial 
de les comarques de Lleida i per al futur dels po-
bles i ciutats afectats. 

www.ccoo.cat/lleida

Cal una implicació real per 
posar fi  a la violència contra 
les dones

El 25 de novembre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 
CCOO de Lleida va homenatjar les dones i els 
seus fi lls i fi lles assassinades durant l’any 2015. 
Ho va fer en un acte, a la passarel·la del Liceu 
Escolar de Lleida, en el qual la setantena de de-
legades i delegats del sindicat que hi van assistir 
elaboraren un mural amb el lema “El silenci ens fa 
còmplices”, on van enganxar el nom de les dones 
i les criatures assassinades, mentre es llegia en 
veu alta el nom, l’edat i qui ha assassinat cadas-
cuna de les víctimes. 
Amb la realització d’aquesta acció el sindicat 
pretén remoure consciències i fer una crida a les 
administracions per reclamar que actuïn d’una ve-
gada contra aquest fl agell.

En acabar l’acte es va llegir el manifest elaborat 
per la Secretaria de la Dona de CCOO de Cata-
lunya i es van fer volar uns globus en senyal de 
record de les víctimes. El mural va estar durant tot 
el dia exposat a la passarel·la.  
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Tancada de delegats i delegades a la Delegació del 
Govern de la Generalitat 

Els delegats i delegades de les federacions de 
Serveis a la Ciutadania, Sanitat i Educació es van 
tancar el dia 23 de novembre a la Delegació del 
Govern de la Generalitat a Lleida i no en van sortir 
fi ns l’endemà a mig matí. Sortida  que va comptar 
amb el suport del sindicat amb una concentració a 
les portes de la Delegació. La tancada es va fer per 
donar suport a les negociacions que mantenien, a 
Barcelona, a la Mesa de Negociació de la Funció 

CCOO de Lleida es concentra contra els atemptats de París

Delegades i delegats i el personal de CCOO de Lleida i de la UGT es van concentrar, cinc minuts, a la 
porta del sindicat per manifestar el seu rebuig als brutals atemptats de París.
CCOO condemna fermament els atemptats de París i se solidaritza amb les víctimes, les seves famílies 
i amics, i amb la ciutadania i els treballadors i treballadores francesos. El sindicat també va demanar 
que a les 12 del migdia del dia 16 s’aturés l’activitat a les empreses perquè els treballadors i treballa-
dores poguessin sortir al carrer per mostrar la seva solidaritat i protesta pacífi ca davant uns atemptats 
que amenacen els fonaments democràtics de la nostra societat. A les nostres comarques, entre altres 
empreses, destaca la concentració de treballadors i treballadores a les portes de l’empresa Puleva de 
Mollerussa, convocats pel comitè d’empresa.  

Pública, els representants dels treballadors i tre-
balladores i els de l’Administració i per posar de 
manifest l’immobilisme del Govern català.
La negociació d’aquest dia estava encarada a re-
clamar a la Generalitat tot allò que el Govern ha 
anat retallant als seus funcionaris i funcionàries 
aquests últims anys, i que els funcionaris de la 
resta de l’Estat estan recuperant.
Els representants de CCOO i dels altres sindicats 
de la mesa demanen recuperar la totalitat de la 
paga del 2012, la no-aplicació retroactiva del des-
compte del 5% en el salari, el restabliment dels 
dies d’assumptes propis, la recuperació del fons 
social i de diversos complements, l’establiment 
d’un calendari per recuperar les pagues del 2013 i 
el 2014, i l’eliminació de la convocatòria de places 
de l’ICS, ja que no es poden convocar 340 places 
per a més de 12.000 interins i interines.  

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

Sóc treballadora d’una empresa del sector del 
comerç. A la nostra empresa, les botigues són 
moltes i disperses per tota la província de Lleida, 
unes 66 botigues amb una plantilla de 200 per-
sones, majoritàriament dones.
Fa cosa de 3 anys vam passar a formar part 
d’una gran multinacional, i en aquest canvi hem 
guanyat amb projecció d’imatge, però hem per-
dut en qualitat de treball. En vista d’aquestes 
mancances em vaig presentar per formar part del 
comitè de seguretat i salut, ja que havíem detec-
tat que molts problemes els podríem solucionar 
gràcies a la Llei de prevenció de riscos laborals.  
Vam constituir el comitè de seguretat i salut, for-
mat per 6 membres, 3 delegades de prevenció 
de CCOO i 3 representants de l’empresa.
La feina a les botigues requereix en determi-
nades ocasions un sobreesforç físic important, 
sobretot durant la descàrrega i col·locació del 
subministrament. Els productes que venem ens 
els proporcionen embalats en contenidors o ca-
rros, dins d’unes cistelles apilades una damunt 
de l’altra. Aquests carros són de ferro i d’uns 2 
metres d’alçada; el problema, el tenim a l’hora de 
descarregar-los, ja que ens superen en alçada i 
hem de forçar postures i posicions a l’hora de 
desmuntar i col·locar els productes al seu lloc. 
Segons el protocol intern de descàrrega i 
col·locació de productes de l’empresa, els carros 
no poden superar 5 cistelles d’alçada, fet que no 
es compleix en la majoria d’ocasions. A més, a 
causa que els magatzems de les botigues són 
molt reduïts, ens veiem obligades a desmuntar 
els carros a peces per poder-los desar fi ns al 
proper dia de subministrament, que és quan 
se’ls emporten.
En una de les reunions del comitè de segure-
tat i salut vam exposar aquesta problemàtica, i 
l’empresa ens va comunicar que si no tenia la 
informació detallada de cada incidència no po-
dria solucionar-les.
Així, vam crear un grup de whatsapp on vam con-
vidar a participar totes les treballadores que van 
voler de les diferents botigues. Les companyes 
ens fan arribar les incidències mitjançant una foto 
dels carros i de les dades del subministrament. 
Les delegades comuniquem aquestes incidèn-
cies a l’empresa mitjançant un comunicat de risc 
en el qual instem l’empresa a solucionar-les. 
Aquest sistema de comunicació ens ha proporcio-
nat un canal més àgil de resolució de les incidèn-
cies del dia a dia a les botigues, tant en relació 
amb l’empresa com amb les companyes, que han 
vist que tenen unes delegades de prevenció que 
vetllen per la seva seguretat i salut a la feina.  

Maragarita Garí 
Delegada de prevenció de CCOO a Clarel

targeta vermella

Les noves tecnologies 
també ens ajuden a la feina



CCOO i VERD & CO ESTUDI-TALLER han signat un 
acord de col·laboració pel qual les persones afi liades 
al sindicat gaudiran de descomp-
tes en les compres i en els projec-
tes de decoració que hi contractin.
L’estudi-taller, ubicat al carrer Llo-
pis, 18 (baixos) de Lleida, realitza 
els seus treballs de forma artesa-
nal, dissenyant tot tipus de produc-
tes de decoració amb especial sensibilitat pels mobles 
originals amb història i personalitat pròpia, als quals 
donen continuïtat en una aposta clara per un interio-
risme respectuós amb el medi ambient i el desenvo-
lupament sostenible. 
Trobareu la informació de contacte i descomptes a 
www.ccoo.cat/lleida.  
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Participació de delegades i delegats de Lleida 
en l’última fase de l’Assemblea sindical oberta
Aquesta assemblea fi nal va tenir lloc el 
dissabte 7 de novembre, al pavelló po-
liesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià de 
Besòs, i comptà amb la presència d’una 
cinquantena de delegades i delegats de 
CCOO de Lleida.
La direcció del sindicat ha assumit les 25 
propostes de debat més votades, organitzades en 5 eixos. El resultat de la 
votació a mà alçada per a la validació de tot el procés va ser de 1.067 vots a 
favor, cap vot en contra i 14 abstencions.
Entre les principals propostes que la direcció del sindicat ha entomat, desta-
quen la realització de consultes vinculants abans de la signatura de convenis 
i acords generals, la potenciació de les seccions sindicals com a espai de 
presència sindical a l’empresa i de participació de l’afi liació, la limitació de 
mandats sindicals a 8 anys, la lluita pel treball digne i contra la precarietat, la 
defensa de la sanitat i l’educació públiques i l’habilitació de mecanismes àgils 
per detectar, corregir o eliminar males pràctiques al sindicat.   

Durant l'any 2016 les festes laborals 
a Catalunya seran les següents: 

•  1 de gener, dia d’Any Nou
•  6 de gener, dia de Reis
•  25 de març, Divendres Sant 
•  28 de març, dilluns de Pasqua Florida
•  16 de maig, dilluns de Pasqua Granada
•  24 de juny, Sant Joan
•  15 d'agost, dia de l'Assumpció 
•  12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
•  1 de novembre, Tots Sants
•  6 de desembre, dia de la Constitució
•  8 de desembre, dia de la Immaculada

• 26 de desembre, dia de Sant Esteve 

Concentració de delegats i 
delegades de la Generalitat 
davant dels Serveis Territorials 
de Governació 

Una cinquantena de dele-
gats i delegades de CCOO 
de Lleida i dels altres sin-
dicats representants dels 
treballadors i treballadores 
de la Generalitat es van 
concentrar el dia 12, da-
vant dels Serveis Territorials de Governació a Lleida.
Aquesta concentració es feia per donar suport a la que va 
tenir lloc a Barcelona, el dia abans, i per tornar a exigir al 
Govern de la Generalitat que no discrimini el seu personal 
en matèria de remuneracions. Els treballadors i treballado-
res de la Generalitat, a diferència dels de la resta de les 
administracions de Catalunya i de l’Administració de l’Estat i 
d’altres autonomies, encara no han recuperat part del poder 
adquisitiu que van perdre amb l’excusa de les retallades.  

CCOO I VERD & CO 
signen un acord de 
col·laboració

• Al territori de la Vall d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant 
Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny com a festa d’Aran.

• A més de les festes esmentades es fi xaran dues festes locals, retri-
buïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 

CALENDARI LABORAL 2016
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La Fundació Paco Puerto promou 
actuacions que contribueixen a la 
igualtat d’oportunitats dels treballa-
dors i treballadores, en general, mit-     
jançant la qualifi cació professional, 
l’assessorament i l’orientació. És per 
això que ofereix diferents cursos que 
s’ajusten a les necessitats i els inte-
ressos dels demandants.
Trobareu tota l’oferta formativa que es 
farà properament a Lleida i comarques 
al web fundaciopacopuerto.cat, on po-
dreu triar el curs que més s’adapti als 
vostres interessos, el podeu cercar 
per localitats o per especialitats.
Entre d’altres, destaquem un curs 
de català de nivell de sufi ciència (C), 
certifi cats de professionalitat de di-
ferents temàtiques i nivells, cursos 
d’anglès dels nivells A2, B1, B2 i C1, 
d’ofi màtica, de prevenció de riscos la-
borals, i cursos d’habilitats personals. 
Aquests cursos estan subvencionats i 
si se supera la prova fi nal del curs es 
pot obtenir la certifi cació ofi cial.  

Els delegats i delegades del sindicat estan força 
interessats en la comunicació
El 12 de novembre es va fer, a Lleida, una nova edició del 
Taller de comunicació, basat en la redacció de notícies en 
llengua catalana, que comptà amb la participació de més de 
30 delegats i delegades. Aquesta acció formativa, com en les 
edicions anteriors, l’organitzen de manera conjunta el Servei 
Lingüístic i la Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials de 
CCOO de Catalunya.
La primera part va anar a càrrec d’Emili Rey, cap de Premsa del sindicat, que se centrà a explicar la 
“marca” sindical, les característiques de les comunicacions difoses als mitjans de comunicació i com 
s’ha de comunicar en les mobilitzacions. Seguidament, des del Servei Lingüístic, s’incidí en quina és 
l’estructura que ha de tenir una notícia i, especialment, en quines són les qüestions estilístiques bàsi-
ques, i també recomanables, que l’han de constituir.
La segona part del taller, es dedicà a analitzar dues males pràctiques en la redacció de notícies i a 
esmenar-les, comentant entre totes les persones assistents els resultats possibles. A totes elles, a més, 
se’ls va lliurar material divers elaborat pel Servei Lingüístic, que els pot servir per guanyar en autonomia 
a l’hora de portar a terme les seves tasques; entre aquest, la Guia sindical de redacció de notícies, que 
és la base teòrica del taller.
La fi nalitat del taller és aconseguir que la comunicació sindical, tant interna com la que es projecta cap 
a l’exterior, tingui qualitat, desperti interès i sigui entenedora per a les persones receptores. 

Taller de redacció de notícies en llengua catalana, a Lleida Nova oferta formativa de 
la  Fundació Paco Puerto a 
Lleida 

Els Premis Llanterna Digital fan 10 anys
Des del passat 17 de novembre i fi ns al 31 de març del 2016 es poden 
presentar els curtmetratges a la desena edició dels Premis Llanterna 
Digital que tenen per objectiu fomentar la producció d’audiovisuals en 
català i occità que recullin refl exions sobre la llengua des de qualsevol 
perspectiva. Aquests premis, els organitza la Coordinadora de Serveis 
Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part.
En l’edició d’aquest any s’estableixen quatre categories, amb la novetat 
que hi haurà un premi específi c per als centres d’educació primària 

i un altre per als de secundària. A més, enguany, en el marc de l’Any Llull, i per fomentar el 
coneixement d’aquest mallorquí universal, els curts que participin en les categories de centres 
d’educació primària i secundària hauran de fer referència a qualsevol aspecte de la vida o de 
l’obra de Ramon Llull —obra literària, contribució a la llengua, viatges, aportacions científi ques, 
tasca teològica i fi losòfi ca, contacte amb diferents creences i llengües…— des de qualsevol 
punt de vista i amb absoluta llibertat creativa i de tractament.
El jurat que ha d’avaluar les produccions està presidit pel crític de cinema Àlex Gorina i format 
per professionals de l’àmbit de la llengua i del sector audiovisual vinculats als organismes i 
entitats que participen en l’organització.
 
Si en voleu més informació, aneu a: www.llanternadigital.cat.  

Xerrada sobre les pensions
El proper 18 de desembre, tindrà lloc 
una xerrada-col·loqui sobre les pen-
sions a càrrec de Julián Gutiérrez 
del Pozo, secretari general de la Fe-
deració de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO d’Espanya.
La xerrada, l’organitza la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Lleida, en col·laboració amb la Coor-
dinadora de Jubilats i Pensionistes de 
Lleida i comarques, i es farà a la sala 
Jaume Magre de Lleida (al carrer del 
Bisbe Torres, 2), a 2/4 d’11 del matí.  


