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Sindicat feminista. 
Denúncia i acció!
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A les nostres terres, les terres de 
Lleida, parlar del món rural és par-

lar de les dificultats que tenen les dones en 
aquest àmbit. Les dificultats són múltiples: 
les d’accés als serveis socials i al trans-
port públic de qualitat, l’escassa inversió 
en infraestructures i la dificultat per accedir 
a les noves tecnologies, la formació que 
s’ha d’anar a buscar a més de cent quilò-
metres de casa, i, a més, les oportunitats 
de desenvolupar-se professionalment i de 
manera adequada amb els estudis són 
molt escasses; tots aquests factors fan que 
moltes dones es vegin abocades a deixar 
el món rural.

Al món rural existeix una profunda bretxa 
entre homes i dones. Si la nostra societat 
és masclista al món rural ho és encara 
més. Les dones acaben assumint la defi-
ciència dels serveis bàsics. Tenen cura dels 
fills, dels malalts, de les persones grans, 
s’encarreguen dels desplaçaments, però 
també treballen fora de casa, la gran ma-
joria a mitja jornada, les altres a jornada 
sencera. Aquestes feines es caracteritzen 
per la precarietat i la poca oportunitat de 
treballar en allò que es vol ser. 

CCOO, com a sindicat feminista, treballa per 
fer visibles les dones del món rural. Invertir 
en serveis socials, infraestructures, trans-
port així com incorporar la perspectiva de 
gènere a les polítiques locals, municipals i 
comarcals, i fomentar l’autonomia econòmi-
ca de les dones, millorant l’ocupabilitat en 
sectors claus del món rural com el turístic, 
l’agroalimentari i el forestal, farà que les do-
nes puguin decidir quedar-se al seu entorn 
perquè allí poden ser allò que volen ser.

Una dona ha de ser dos coses: qui vulgui i 
allò que vulgui. 

A Lleida, moltes propostes per a 
l’Assemblea sindical oberta 

El 6 de febrer va tenir lloc a Lleida la sessió territorial de la segona Assemblea sindical oberta (ASO), hi 
van assistir més de cent delegats i delegades i afiliats i afiliades que van fer més de cinquanta propostes 
per construir el futur del sindicat. Propostes encertades, concretes, àmplies, innovadores, ecologistes, 
feministes…
L’assemblea va ser conduïda per Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Cristina 
Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida. Pacheco i Rodríguez van explicar quins eren els 
eixos sobre els quals s’establiria el debat i el funcionament de tot el procés de l’ASO. I que són:
1. Transició justa: energètica, climàtica, tecnològica, laboral i demogràfica
2. Feminisme 
3. Identitat i diversitat
4. Repte generacional
5. Relació del sindicat amb les treballadores i treballadors de les noves realitats laborals i socials
L’ASO d’aquest 2020 du el títol: “Amb tu construïm el futur” i vol donar respostes als reptes actuals i 
futurs que té el món del treball i la societat. El procés participatiu es fa tant en l’àmbit territorial com en el 
federatiu i en el d’empresa, en una primera fase; després es fa una enquesta a tota l’afiliació, i, finalment, 
es trien les propostes i es decideix quines formaran part del pla d’acció del proper congrés del sindicat. 
Aquesta última fase es farà en una assemblea d’àmbit català, al mes de juny, a Barcelona.  

Commemoració del 8 de Març, Dia Internacional de 
les Dones, a CCOO de Lleida 

El sindicat a Lleida ha preparat diferents activitats per commemorar el 
Dia Internacional de les Dones aquest 2020.
En primer lloc el 6 de març, a les 10.30 hores, es farà un acte infor-
matiu i reivindicatiu adreçat a les delegades i delegats i que du el títol: 
“CCOO feminista: denúncia i acció”;  i a les 12 hores, concentració i 
lectura de manifest que el sindicat ha preparat per a aquest dia, a la 
plaça de Ricard Viñes.
Per últim el 13 de març, a les 10 del matí, tindrà lloc la jornada in-
formativa i formativa sobre el registre salarial i la presentació de la 
Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones.
Us hi esperem i us animem a participar a totes les activitats! 

http://www.ccoo.cat/lleida
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El 13 de febrer, al Parlament de Catalunya, Cris-
tina Rodríguez, secretària general de CCOO de 
Lleida, i Alberto Puivecino, secretari general del 
Sector Ferroviari de CCOO de Lleida, van pre-
sentar i explicar detalladament els dos estudis i 
projectes elaborats pel sindicat, a la totalitat dels 
grups parlamentaris, i els van sol·licitar que ana-
litzessin detalladament els projectes i que, si ho 
consideren oportú i necessari, els presentessin 
conjuntament al Ple del Parlament.

Pel que fa al projecte “Rodalies de Lleida, un tren 
per a la classe treballadora”, els responsables sin-
dicals van explicar als grups la preocupant situa-
ció en què es troba Lleida pel que fa als serveis 
ferroviaris de rodalies, ja que és l’única capital de 
Catalunya que no té nucli de rodalies, malgrat que 
se’n va acordar la implantació, entre la Generalitat 
i el Ministeri de Foment, l’any 2013. Així mateix 
van explicar el projecte que inclou detalladament 
les quatre línies de rodalies, les actuacions que 
cal realitzar, els tipus de trens, el nombre de circu-
lacions i els horaris dels trens, tots coordinats amb 
els serveis d’alta velocitat. 

Quant al projecte “Els trens Avant Lleida-Barce-
lona, un tren per a la classe treballadora”, Ro-
dríguez i Puivecino van exposar als diputats i 
diputades, la lamentable situació en què es troba 
Lleida pel que fa als serveis ferroviaris de mitjana 
distància. Els van transmetre que si realment es 
vol contribuir a un desenvolupament sostenible en 

CCOO de Lleida ha exposat al Parlament de 
Catalunya els estudis i projectes de creació 
de les Rodalies de Lleida i dels trens Avant 
Lleida-Barcelona, elaborats pel sindicat

El proper 8 de Març CCOO tornarem a de-
nunciar amb més força que mai que l’aliança 
capitalista i patriarcal continua discriminant i 
exercint violència contra les dones.

Malgrat els avenços en l’àmbit laboral, a 
Catalunya, aproximadament, 20.300 dones 
l’any pateixen assetjament sexual a la feina, 
i la feminització de la precarietat persisteix en 
sectors altament feminitzats i amb especial 
participació de dones migrants. La bretxa sa-
larial de gènere, a Catalunya, és aproximada-
ment del 23 %. Les dones assumim la major 
part del treball de cura i domèstic sense cap 
remuneració ni reconeixement, patim la doble 
presència i encara ens penalitza la conciliació. 
Una de cada quatre dones treballa a temps 
parcial sense desitjar-ho. Persisteix la segre-
gació vertical i horitzontal. Cal dir prou i pas-
sar a l’acció!

Per a CCOO cada dia és 8 de Març, per això 
la nostra acció sindical s’ha de centrar en 
l’exigència a les empreses de l’obligació le-
gal de disposar de plans d’igualtat. Aquests 
plans són obligatoris per a les empreses on 
treballen més de cent persones a partir del 7 
de març del 2020, i també n’esdevé obligatori 
el registre.

Les empreses a més estan obligades per llei 
a disposar de protocols de prevenció i abor-
datge de l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, de registres de salaris i de 
registres de jornada.

Hem d’actuar davant la bretxa salarial de gè-
nere i cal que exigim a totes les empreses el 
deure que tenen de disposar d’un registre sa-
larial i de donar la informació d’aquest registre 
a la representació sindical, des que l’any pas-
sat es va aprovar el Reial decret llei 6/2019 
de mesures urgents per a la garantia de la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes en el treball i l’ocupació.

Els plans d’igualtat incorporen, a les condi-
cions de treball, mesures per eliminar les des-
igualtats i les discriminacions salarials, i amb 
la diagnosi, que és obligatori fer, es coneixen 
les dades del registre de salaris. Les millores 
que s’obtenen no solament beneficien les 
condicions laborals i de vida de les dones, 
sinó que a més incideixen en les del conjunt 
de la plantilla.

CCOO ens posem a l’ofensiva, ens plantem i 
passem de la denúncia a l’acció. 

Denúncia i acció

matèria de mobilitat a l’àrea d’influència de Lleida, 
s’ha de proporcionar, al major volum de població 
possible, una alternativa real a la utilització del ve-
hicle privat pel que fa al nombre de freqüències, 
el preu i el temps de viatge, en els desplaçaments 
que es produeixen diàriament entre Lleida i Bar-
celona, que suposen més del 65 % de la totalitat 
dels que es realitzen amb origen o destinació fora 
de la província. 

Els representants de CCOO van explicar molt 
concretament l’estudi i el projecte Avant Lleida-
Barcelona, en el qual s’inclouen, molt detalla-
dament, els horaris de les 14 freqüències Avant 
diàries per sentit, amb trens que ja tenen parada a 
Lleida, la consideració d’obligació de servei públic 
de totes les freqüències proposades, i l’aplicació 
d’una tarifa similar a l’anomenada MD per a tots 
els serveis Avant de Catalunya, tant en la tarifa 
general com en la resta de tipus de títols de trans-
port i condicions, i que ja existeix per a serveis 
de mitjana distància convencional. L’aplicació de 
la tarifa MD faria que el preu del bitllet —tarifa ge-
neral— fos de 20,10 €, l’abonament de 10 viatges, 
122,20 €, i l’abonament mensual, 285,60 €, quant 
als principals títols de transport.

Cal destacar que els dos projectes de CCOO 
de Lleida han estat aprovats per unanimitat a 
l’Ajuntament de Lleida, també han estat aprovats 
per unanimitat a la Diputació de Lleida com a de-
claracions institucionals, i han estat presentats  a 
totes les poblacions on hi ha parada de tren des 
de Cervera a Lleida, a  Montblanc i a Montsó. 
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Delegades de Lleida van a 
l’assemblea d’inici dels actes 
del 8 de Març, a Barcelona

Una trentena de delegades i afiliades 
de CCOO de Lleida van anar el 18 de 
febrer a l’assemblea de dones al Casino 
l’Aliança del Poblenou de Barcelona que 
iniciava les commemoracions i mobilitza-
cions per al 8 de Març, Dia Internacional 
de les Dones. 
Amb el lema “CCOO feminista: denúncia 

i acció”, l’assemblea va comptar amb diverses intervencions sindicals per explicar les diferents 
accions a favor de la igualtat a les empreses, com ara el registre salarial. Volem destacar la in-
tervenció de Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida, que parlà de la situació 
de la dona al món rural i del paper fonamental que juga en el desenvolupament del seu entorn 
socioeconòmic. A més d’aquestes experiències, també es va fer un reconeixement a aquelles 
dones que durant la història del sindicat han promogut i han fet de CCOO un sindicat feminista 
i es va fer una mirada cap al futur d’un sindicat que cada cop està més feminitzat, gràcies a 
l’augment important de dones delegades i afiliades. 

CCOO signa el Conveni de 
la construcció de Lleida
Aquest mes de febrer s’ha signat el Conveni de la 
construcció de la província de Lleida. Aquest conveni 
que afecta pràcticament 10.000 treballadors i treba-
lladores de la província de Lleida, s’estava negociant 
des del 2013, encara que sí que s’havien aplicat els 
increments salarials pactats en el conveni general.

Els punts més destacats de l’acord són entre altres:

g Vigència de 3 anys (2019-2021).

g Increment salarial: any 2019, 2,25 %; any 2020, 
2,25 %; i any 2021, 2,5 %.

g Actualització del redactat: articulat, legislació vi-
gent i llenguatge no sexista.

g Ultraactivitat: es garanteix la vigència del conveni 
mentre no se’n signi un de nou.

g No absorció ni compensació de complements de 
quantitat o qualitat.

g Compliment de plans d’igualtat: contingut i 
requisits. 

g Prestacions per incapacitat temporal.

g Acumulació en jornades completes del permís 
per cura del lactant.

g Permisos en cas d’hospitalització o malaltia greu 
de familiars.

g Recuperació de jornades per inclemències del 
temps.

gIncorporació de les condicions i el plus establert 
al conveni general per al sector de conservació i 
manteniment de carreteres.

g Augment de l’import de les dietes i mitges dietes. 

g Augment de l’import de les hores extres, sobre 
l’hora ordinària, del 40 %, de dilluns a divendres, 
i del 75 % en dissabtes, diumenges, festius i en 
horari nocturn.

CCOO després de signar aquest conveni inicia una 
campanya informativa adreçada als treballadors i tre-
balladores de tota la província de Lleida per explicar-
los les condicions laborals i salarials establertes en 
el conveni. 

CCOO participa en un  debat sobre 
el dret al treball sexual
El 20 de febrer Imma Romeo, secretària de 
les Dones de CCOO de les Terres de Lleida, 
va participar en el debat obert “Dret al treball 
sexual?”, organitzat al Bar Centro de Maldà 
(l’Urgell), dins del cicle Debat a bat.
El col·loqui va ser molt interessant, tant per les 
idees i les aportacions de les participants, com 
per les preguntes i les reflexions que es feien des del nombrós públic assistent, que va omplir el local.
Imma Romeo va explicar que CCOO no té una postura sindical definida sobre aquest tema, 
que sí que s’ha plantejat el debat intern i que s’ha començat fent una jornada de formació i 
reflexió al voltant de les diferents visions que hi ha sobre un tema tan complex i polièdric. Va 
defensar que, tot i això, CCOO es declara en contra del tràfic de persones i l’explotació laboral, 
en general i, per tant, en contra del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. També 
va expressar el compromís de CCOO per a l’erradicació de la violència de gènere, la igualtat 
entre homes i dones en el món laboral i en la societat i en la defensa dels drets humans i els 
drets de ciutadania. 
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CCOO de Lleida alerta de l’increment de l’atur al gener a 
Lleida, un 3,6 % més que al desembre passat 
Al mes de gener del 2020, a les comarques de 
Lleida, s’hi va registrar un augment de 724 perso-
nes a l’atur respecte del mes anterior. Així doncs, 
hi havia un total de 21.140 persones aturades a 
les nostres contrades. A més, a les terres de Llei-
da, hi havia 1.606 persones menors de 25 anys 
que cercaven feina sense èxit. 
A Catalunya la xifra de persones a l’atur és de 
393.682, el que significa una reducció interanual de 
l’1,2 %. Respecte del mes anterior, l’atur registrat 
a Catalunya presentava al gener un augment de 
5.558 persones aturades, un increment de l’1,4 %. 
A Espanya són 3.253.853 les persones que roma-
nen desocupades, amb una reducció de l’1 %. 
Pel que fa als resultats provincials, van encapçalar 
la reducció de l’atur interanual la demarcació de 
Girona amb una disminució del 2,5 %, seguida de 
Tarragona amb un 1,6 %, de Lleida amb un 1,5 % 
i de Barcelona amb un 0,9 %. Respecte del mes 
anterior, el comportament per províncies va ser 
diferent, concretament Lleida va incrementar l’atur 
amb més intensitat que la resta, exactament un 
3,6 %, Tarragona ho va fer un 2,9 %, Girona, un 
1,3 % i Barcelona, un 1,1 %. 
Catalunya supera, per primera vegada en dotze 
anys, l’afiliació a la Seguretat Social del gener del 

2008, aquesta fita confirma la tendència positiva 
del mercat de treball, malauradament aquesta re-
cuperació en termes quantitatius, no es manifesta 
en la qualitat de l’ocupació. 

Per sectors d’activitat 
A les terres de Lleida el sector que lidera 
l’increment de l’atur és el sector de serveis amb un 
increment de 527 persones que es queden sense 
feina. El segueix el sector de l’agricultura amb 102 
persones, el de la indústria amb 79 persones i el 
de la construcció amb 23. 
 
Per sexes
Les dones representen el 52,08 % de les perso-
nes aturades, és a dir, 11.010 persones del total 

de les 21.140 són dones aturades a les terres de 
Lleida. 

Contractació
El total dels nous contractes registrats a les ter- 
res de Lleida al mes de gener és de 12.958, dels 
quals el 86,59 % són de caràcter temporal. Sola-
ment s’han fet 1.737 contractes de durada deter-
minada. Per tant, continua l’abús de la contracta-
ció temporal, que evidencia un mercat de treball 
inestable i amb una alta rotació laboral.

Davant d’aquest escenari, CCOO de Lleida: 
— Defensa l’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya i més inversió pública 
per potenciar sectors productius que generin es-
tabilitat i ocupacions d’alt valor afegit.
— Defensa un nou model productiu basat en ocu-
pació de qualitat, estable i amb garanties. 
— Considera que calen més recursos per fer polí-
tiques actives d’ocupació. 
— Es reafirma en l’exigència al Govern de la ne-
cessitat de derogar la reforma laboral per garantir 
els drets de les persones treballadores, afavorir 
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a tra-
vés del diàleg social. 

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

Formació sindical a Lleida, 2019
L’any 2019, a CCOO de Lleida es van fer 8 cursos 
de formació sindical: 5 de Bàsic als quals van as-
sistir 121 delegats i delegades; 1 de Contractació, 
amb 25 delegats i delegades assistents; 1 de Pre-
venció de riscos a l’empresa, que comptà amb 11 
delegats i delegades, i un de l’Àmbit jurídic en la 
negociació col·lectiva que va formar 17 delegats i 
delegades. En total, es van beneficiar de la forma-
ció sindical a Lleida 174 persones.

Per àrees, dels 121 delegats i delegades que van 
fer els cursos bàsics, 44 eren de l’Àrea Pública, 
44 de l’Àrea de Serveis i 33 de l’Àrea d’Indústria.

Per a la responsable de Formació del sindicat és 
molt important que la formació sindical es realitzi 
de manera adequada i ordenada, així s’aprofiten 
millor els recursos del sindicat i les capacitats de 
les persones participants. A més és imprescin-

dible que els delegats i les delegades segueixin 
l’itinerari formatiu per assumir millor les responsa-
bilitats sindicals.  


