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S’inicia la regularització laboral dels 
600 falsos autònoms de la Corporació 
Alimentària Guissona
Els 600 falsos autònoms i autònomes que encara 
operen a la Corporació Alimentària Guissona, del 
Grup bonÀrea, passaran al règim general de la 
Seguretat Social, aquesta era una de les poques 
empreses de la indústria càrnia que es resistia a 
fer el pas. 

CCOO d’Indústria i la direcció de la Corporació 
Alimentària Guissona havien intensificat els con-
tactes durant les últimes setmanes per regularitzar 
els 600 falsos autònoms que encara treballaven a 
les seves instal·lacions. La Inspecció de Treball 
i Seguretat Social ha facilitat el marc i el procés 
perquè aquesta laboralització es materialitzi.

Abans que acabi el mes d’octubre, aquests falsos 
autònoms passaran al règim general de la Segure-
tat Social i se’ls aplicarà el conveni de referència. 

A partir d’ara, CCOO d’Indústria de Lleida vigilarà 
activament com es desenvolupa una regularitza-
ció que acaba de començar. A través de l’acció 

Nous canvis, 
noves 
oportunitats
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La crisi sanitària que estem vivint ha 
provocat una situació en la nostra so-
cietat que ningú no estava preparat 

per assumir. D’aquesta crisi sanitària, que ha 
posat de manifest moltes de les nostres feble-
ses com a societat, se’n deriva, i ja constatem, 
una crisi econòmica i social de conseqüències 
encara difícils de calibrar.

El nostre model social, com consumin, com 
produïm i la nostra organització sociopolítica 
ens han deixat palès que tenim febleses im-
portants que cal reorganitzar o canviar. I això 
és el que cal fer!

Un cop la crisi sanitària passi i la nostra vida 
social i laboral es vagi reprenent poc a poc, 
caldrà que tothom, agents socials i econò-
mics, polítics i representants institucionals, 
treballem per buscar les estratègies neces-
sàries per avançar cap a un model millor que 
sigui més igualitari, més sostenible, més coo-
peratiu i més innovador.

La nostra responsabilitat com a organització 
sindical és treballar per les persones, com 
sempre hem fet. Les persones han de ser el 
centre de tots els canvis que calen per demo-
cratitzar la nostra societat.

Allò que és públic ha d’anar per davant d’allò 
que és privat, cal promoure canvis en el model 
productiu, la transició de l’economia ha de ser 
responsable amb el medi ambient, i la reindus-
trialització del territori s’ha de fer conjuntament 
amb estratègies sectorials i territorials.

La lluita contra la pobresa i la desigualtat so-
cial requereix un treball digne, una ocupació 
de qualitat i uns drets socials que posin per 
davant la sanitat, l’educació i la dependència 
com a pilars de la nostra societat.

Per tant tenim molts reptes que cal afrontar, i 
aquests reptes han de ser una oportunitat per 
ser millors.  

sindical i de la negociació col·lectiva, el sindicat 
que té la majoria de la representació dels tre-
balladors i treballadores tractarà de millorar les 
condicions salarials i laborals d’aquest col·lectiu, 
mitjançant acords interns a l’empresa.

CCOO d’Indústria portava temps lluitant perquè 
s’acabés aquesta situació. Va interposar denún-
cies davant de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social quan va començar campanya “Carne sin 
fraude” i va incloure l’empresa en el Semàfor La-
boral Carni perquè produïa carn tacada de frau. 

Membre de CCOO repartint fullets d’informació de l’acord 

Horari d’atenció a CCOO de Lleida
Us recordem que el local de CCOO a Lleida està obert de dilluns a divendres, de les 9 del matí a 
les 2 del migdia.
Telefònicament us atenem tot el dia, podeu trucar al 933 100 000 de les 9 del matí a les 7 de la tarda, 
de dilluns a divendres, i el dissabte de les 9 del matí a les 2 del migdia, i consultar sobre les mesures 
generals, la gestió dels conflictes a les empreses i l’assessorament per a tothom.
L’adreça electrònica per fer consultes a través d’Internet continua sent https://consulta.ccoo.cat. 

TRUCA’NS
933 100 000

O CONSULTA EN LÍNIA: 
https://consulta.ccoo.cat

http://www.ccoo.cat/lleida
https://consulta.ccoo.cat
http://consulta.ccoo.cat
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CCOO ha estat i està aquests dies al peu del canó 
a la Corporació Alimentària Guissona (CAG) per 
atendre les necessitats de la plantilla als centres 
productius i per vetllar per la seguretat i la salut del 
personal. 
La CAG no ha deixat de treballar durant 
l’emergència sanitària per garantir el subminis-
trament alimentari a la ciutadania, i els delegats i 
delegades de CCOO han tingut clar que primer de 
tot calia garantir la salut de la plantilla i evitar el risc 
de contagi. 
Per fer-ho, segons María García, secretària general 
de la Secció Sindical de CCOO de la Corporació 
Alimentària Guissona, en el moment en què es va 
decretar l’estat d’alarma es va constituir un comitè 
de fàbrica per atendre les necessitats més urgents. 
Es va extremar la neteja de les instal·lacions i es 
van establir torns per evitar l’aglomeració de per-
sonal. La gent es va anar incorporant als seus llocs 
de treball i al menjador de manera esglaonada per 
reduir al màxim possible el contacte interpersonal.

CCOO ha treballat per garantir la seguretat 
i la salut de la plantilla a la Corporació 
Alimentària Guissona

Durant les primeres setmanes de confinament 
es va disparar la demanda i, en conseqüència, la 
producció, per la qual cosa la direcció de la CAG 
va pagar una prima de dos-cents euros a tots els 
treballadors i treballadores de la corporació. Quan 
l’empresa va reclamar a la plantilla que treballés en 
festius, CCOO va aconseguir que, en aquests ca-
sos, els abonés tres euros més per hora treballada 
que l’empresa pagarà mentre duri l’estat d’alarma. 
El sindicat continua reivindicant que els dos-cents 
euros es paguin mentre duri l’estat d’alarma perquè 
l’esforç i la dedicació dels treballadors i treballado-
res els fan mereixedors d’aquesta prima. 

Al món rural, el treball de les dones ha estat 
i és moltes vegades invisible, tant el que fan 
si es dediquen directament al sector primari 
com el que fan en altres sectors d’activitat. 
També el treball no remunerat, aquest su-
pleix la manca o l’escassetat de serveis pú-
blics, especialment els referents a la cura 
i a l’atenció a les persones dependents. 
En llocs on la població està molt envellida, 
aquests treballs, quan esdevenen feines re-
munerades fora de l’economia informal, són 
molts cops la sortida al mercat laboral as-
salariat, i tot i ésser precaris, són la manera 
d’obtenir uns ingressos que assegurin una 
autonomia econòmica actual i futura.

Si parlem de les dones que viuen en el món 
rural, s’observa que una de les millors sorti-
des laborals que tenen és dedicar-se a fei-
nes a l’Administració pública o a l’educació 
i la sanitat, tot i que per poder aconseguir 
la formació necessària han hagut de mar-
xar a estudiar fora del territori. En altres 
casos han passat de treballar en fàbriques, 
ara tancades gràcies a la deslocalització, 
a haver-se de buscar la vida a l’hostaleria 
i la restauració, el petit comerç, l’atenció 
domiciliària a persones grans, les feines 
de temporada com la dels magatzems de 
fruita o, en el millors casos, creant negocis 
de turisme rural. 

Ara, amb la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19 moltes d’elles han passat a ser 
treballadores essencials, però mantenen 
la precarietat, i d’altres no poden treballar 
i són a casa, novament, ocupant-se de les 
criatures i de les cures en exclusiva. 

No sortim del bucle de la segregació i la di-
visió sexual del treball, per això cal donar 
visibilitat, representativitat i empoderar les 
dones treballadores del món rural, siguin 
del sector que siguin, cal anar implemen-
tant les demandes i les propostes llarga-
ment reivindicades i cal passar als fets amb 
inversions públiques i polítiques de des-
envolupament rural que tinguin en compte 
l’impacte de gènere. 

Dones del món 
rural: crisi sobre 
crisi

CCOO aconsegueix un acord amb l’ETT Aldia per 
garantir la seguretat i les condicions laborals 
dels temporers 

Gràcies a la pressió de CCOO, s’ha tancat un 
acord amb l’ETT Aldia per garantir l’ocupació, la 
seguretat i les condicions laborals dels temporers 
contractats a través seu a les finques que el grup 
ESPAX té a Soses. CCOO valora positivament 
l’acord assolit, ja que finalment l’empresa ha en-
trat en raó i s’ha pogut donar resposta a les reivin-
dicacions d’aquests treballadors i treballadores.
CCOO havia denunciat, a principis de maig, l’ETT 
davant la Inspecció de Treball perquè no es com-
plien les mesures de prevenció de riscos i de se-
guretat establertes pels governs català i estatal 

per protegir la salut dels temporers contractats i no 
es complien ni al lloc de treball ni als allotjaments. 
Segons va poder constatar el sindicat, no es dis-
posava d’aigua potable ni alcohols desinfectants 
al lloc de treball i, pel que fa als allotjaments, te-
nien poca ventilació, i havien superat l’aforament 
permès.  
Amb aquest acord, gairebé totes les persones 
afectades han recuperat la feina i s’estableix que 
se’ls pagarà el salari mínim interprofessional i 
s’ajustarà la seva relació laboral a allò establert 
en el Conveni agropecuari de Catalunya.
L’acord també recull que l’empresa es farà càrrec 
del subministrament dels equips de protecció in-
dividual, especialment aquells relacionats amb la 
protecció davant de la pandèmia de la COVID-19. 
L’empresa també es compromet a complir els 
protocols laborals i de sanitat establerts per les 
administracions pel que fa a l’ocupació dels allot-
jaments. 
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Des del 1987, el 28 de maig és una data que ha 
quedat fixada a l’agenda feminista internacional i 
que té per objectiu fer difusió de l’estat de salut 
de les dones i de les seves necessitats i deman-
des, visibilitzar i denunciar les causes de malaltia 
i mort que obstaculitzen el dret de les dones a 
gaudir d’una vida saludable i segura, i reclamar 
el compromís de les administracions per donar-hi 
resposta conscienciant sobre els greus proble-
mes derivats del sistema sexe-gènere que afec-
ten nenes i dones a tot el món.

El dret a la salut és un dret humà i per tant és un 
dret fonamental que ha d’estar garantit. Aquest 
any, en un context de crisi sanitària greu provo-
cada per la pandèmia de la COVID-19, és més 
important que mai defensar una sanitat pública i 
universal i que tingui en compte la perspectiva de 
gènere. La resposta a la crisi, tant sanitària com 
social i econòmica, ha de passar per un canvi de 
model econòmic i productiu, cal posar la vida de 
les persones i les seves necessitats al centre. Per 
això la mirada feminista és imprescindible (si en 
voleu més informació, llegiu l’article d’Alba Gar-
cia, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de 
CCOO de Catalunya:

Enguany, les secretaries de Mujeres e Igualdad 
i de Salud Laboral de CCOO d’Espanya han po-
sat en marxa la campanya “Igualdad es salud. 
Acción de CCOO ante el 28-M de 2020”. Amb 

Igualtat és salut
28 de maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones

aquest eslògan es vol posar el focus en el fet 
que cal actuar amb la igualtat com a eix estra-
tègic determinant que incideix directament en la 
salut de les dones.

Resumits, els principals continguts de la cam-
panya són:

— La perspectiva de gènere és salut: és neces-
sari superar la perspectiva androcèntrica en la 
medicina i en la investigació, i tenir en compte la 
infradeclaració de malalties i patologies d’origen 
laboral en sectors feminitzats, tal com ja dèiem 
a l’Informe d’anàlisi de la sinistralitat laboral a 
Lleida durant el 2019.

— Els drets sexuals i reproductius són salut: 
aquests drets estan en risc a causa de les 
retallades i en retrocés pels atacs de la ultra-
dreta. És preocupant la discriminació per raó 
de sexe i la vulneració del dret a la igualtat 
en moltes empreses que no compleixen les 
seves obligacions quant a les avaluacions de 
riscos inicials i a les mesures preventives per 
evitar els riscos per a la salut de les treballa-
dores embarassades i/o lactants, i la pràctica 
habitual de les mútues que retarden l’accés 
d’aquestes treballadores a una prestació a la 
qual tenen dret i que és bàsica per a la protec-
ció d’un dret fonamental, ara, a més, agreujat 
tot per la crisi de la COVID-19.

— Combatre les violències masclistes és salut: 
les situacions de violència masclista, també a la 
feina, i les seqüeles posteriors tenen conseqüèn-
cies en la salut integral de les dones. 

— Treball digne és salut: la situació sociolaboral 
de les dones repercuteix directament en la seva 
salut. La pobresa té rostre de dona. L’impacte 
de la precarietat laboral en els ingressos de les 
persones que treballen posa de manifest com la 
precarietat castiga més punyentment les dones.

— Conciliació corresponsable és salut: una font 
principal de malalties de les dones és causada 
per la sobrecàrrega que suposa la doble o triple 
jornada per l’assumpció majoritària de les cures.

Tots aquests punts en els quals fa incidència la 
campanya confederal es fan palesos cada any 
durant les jornades del 8-M, del 28-A, del mateix 
28-M i del 25-N. A CCOO treballem cada dia per 
la igualtat! 

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

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1944520/apunts-crisi-covid-19-amb-ulleres-liles
https://www.ccoo.es/noticia:507048--Igualdad_es_salud_Accion_de_CCOO_ante_el_28M_de_2020&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.cat/revistes/losindicat/158.pdf
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David Taranilla Garcia
Professor d’història i membre de l’equip de CCOO d’Educació de Lleida
Autor del llibre Tecgnosis. De sapiens a la singularidad

Molts cops aquests dies s’està parlant que no podem tornar a la normalitat 
d’abans perquè les coses seran diferents. Però quins han de ser els eixos 
que hauran de regir aquesta nova situació, aquesta “nova normalitat”? Des 
del meu punt de vista, aquest canvi no ve d’ara, sinó que és una tendèn-
cia que aquesta nova situació, simplement, ha fet més palès i segurament 
l’accelerarà. Aquesta tendència és la consciència global, fruit d’un procés 
social que he anomenat Tecgnosis.

Des de l’aparició de l’Homo sapiens, la nostra espècie s’ha caracteritzat 
per la creació i l’acumulació de coneixement, tècnic o conceptual, per com-
partir-lo i per accelerar aquest procés de creació, acumulació i compartició. 
Aquesta cultura antropològica es manifesta des de les converses a la vora 

del foc en les fredes nits dels nostres avantpassats sapiens, en les quals les 
persones ancianes de la tribu explicaven contes als seus descendents, així 
transmetien el llegat de coneixements que havien acumulat els seus ante-
cessors. I ara, d’una manera a la vegada diferent, però molt similar, suc-
ceeix el mateix amb Internet i la Wikipèdia; tot és una expressió d’aquest 
procés de Tecgnosis.

I per què aquesta voluntat de crear i compartir coneixement? Doncs per-
què és el nostre avantatge adaptatiu. No érem, ni som, tan ràpids com els 
lleons, ni teníem la seva força o les seves urpes, no teníem un olfacte prou 
fi per distingir quines plantes podrien ser verinoses, ni una pell amb prou 
pèl per escalfar-nos com tenen altres animals. Però els primers sapiens 
tenien intel·ligència per fer eines esmolades, crear estratègies i artefactes 
de caça o deduir, per assaig error, quines plantes eren comestibles i, fins i 
tot, medicinals.

Fa més de quinze anys, CCOO va participar 
molt activament en l’elaboració del Llibre blanc 
d’atenció a les persones en situació de depen-
dència. Aquest Llibre blanc (publicat l’any 2005) 
va ser redactar prèviament a la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, l’anomenada llei de la dependèn-
cia. L’esmentada llei pretenia universalitzar el 
dret d’atenció a les persones amb dependència; 
és a dir, totes aquelles que no poden fer elles 
soles les activitats bàsiques de la seva vida.

El nostre sindicat, des del primer moment, va 
posar en relleu la importància que atorgava a 
la nova llei d’atenció a les persones en situació 
de dependència, una conquesta sindical que 
reconeixia un nou dret, tan important com va 
representar en el seu dia la universalització de 
la sanitat o el reconeixement de les pensions no 

Redescobrir la llei de la dependència
contributives. Però a hores d’ara, amb la crisi 
de la COVID-19, amb tantes morts de persones 
grans i amb les notícies del funcionament de les 
residències, cal redescobrir la llei de la depen-
dència.

Algunes de les prioritats de la Federació de 
Pensionistes (i de tot CCOO) són reclamar el 
compliment de la llei d’atenció a les persones 
dependents, garantir-ne l’atenció i, en espe-
cial, que es compleixi el finançament per poder 
atendre totes les persones dependents. Un fi-
nançament que hauria de permetre una atenció 
professional i de qualitat a les persones que ho 
necessiten, d’una banda, augmentant les ràtios 
de personal i, d’altra banda, reduint el temps 
d’espera per accedir a la prestació del servei.

Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida fa 
temps que diu: “Volem pensions dignes!”, però 

també seguim lluitant per defensar la sanitat pú-
blica i per l’atenció a les persones dependents.

I més que hi lluitarem! Amb propostes, amb alter-
natives, amb mobilitzacions… En parlarem més 
endavant, però, de moment, redescobrim la llei 
de la dependència! 
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Per tant aquest procés de Tecgnosis no deixa de ser el producte de la vo-
luntat de sobreviure com a espècie, l’expressió del gen egoista del qual ens 
parla Richard Dawkins1. Una característica tan natural i tan biològica que de 
vegades ens n’oblidem, per creure’ns “civilitzats”, sense adonar-nos, però, 
que aquesta civilització neix amb la voluntat de sobreviure com a espècie.

Cert és que molts cops aquests coneixements s’han utilitzat per treure 
avantatge d’una part de la societat respecte d’una altra. El descobriment 
del ferro va permetre el domini bèl·lic d’unes civilitzacions respecte d’unes 
altres, o la descoberta de la bomba atòmica va significar el domini militar 
i estratègic d’un país respecte d’altres. Aquestes trifulgues sempre s’han 
basat en la voluntat del domini d’uns recursos per a la supervivència de la 
“nostra” tribu, el “nostre” regne o la “nostra” nació… Però per l’aprenentatge 
dels errors del passat, els arguments que sostenien aquesta predisposició 
a l’enfrontament s’estan desmuntant. Com comenta el professor Carbonell 
en el seu llibre2, hi ha una tendència a la consciència col·lectiva i a la visua-
lització que tots estem en el mateix vaixell, un petit i fràgil planeta blau que 
va navegant per l’univers.

La ciència seria una de les expressions màximes d’aquest procés de Tec-
gnosis. Una metodologia que neix des de l’assaig-error dels primers sa-
piens, passant pel pensament crític i racional dels antics grecs i l’aparició 
del mètode científic amb filòsofs com Descartes, Bacon i d’altres. La ciència 
és la voluntat de crear coneixement de manera sistemàtica i verificada, amb 
un sistema d’autocorrecció, amb la intenció de crear cada cop més i més 
coneixement i la decisió d’acumular-lo. Però hi ha un pilar fonamental en 
la ciència, la necessitat de compartir aquest coneixement. Igual que el vell 
ancià compartia els seus coneixements en l’albada de la nostra espècie, els 
científics comparteixen els seus descobriments. Això permet retroalimentar 
tot el procés. Nous descobriments permeten que altres científics creïn nous 
coneixements a la vegada que es revisen i es milloren.

I què té a veure tot això amb l’educació i la COVID-19? Fixem-nos-hi, des 
de fa temps la consciència global va creixent. La pau al món, l’empatia 
respecte dels problemes per fam o desastres naturals, i més últimament, 
la qüestió de l’escalfament global, han fet que la societat, sense tenir en 
compte les fronteres, es preocupi cada cop més per aquests temes. I qui 
dona solucions a aquests problemes, encara que els executors són nor-
malment els polítics i les organitzacions no governamentals, qui es planteja 
l’estratègia per resoldre aquestes situacions són els científics (i sort n’hi ha, 
veient segons quins líders polítics hi ha en alguns països).

Amb la COVID-19 tot aquest procés s’accelera, un problema global neces-
sita una solució global, la unió de tota la societat, és a dir, de tota l’espècie. 
És l’expressió del seu instint més bàsic: la supervivència. Així doncs, cientí-

fics de tot el món s’estan unint per aconseguir una millor gestió sanitària del 
problema, un tractament més eficaç i, per descomptat, una vacuna.

Alguns diran que al darrere hi pot haver l’interès del benefici econòmic de 
laboratoris i farmacèutiques, i és per això que hem de ser conscients de di-
ferenciar aquests interessos individuals de l’interès pel bé comú. Un exem-
ple clar ha estat el paper que ha desenvolupat la sanitat pública, i sobretot 
les seves treballadores i treballadors, en aquesta crisi sanitària. 

És per això, doncs, que hem de promoure aquests principis que han de 
regir la nostra societat i, per tant, la nostra educació. La consciència global, 
la idea de fraternitat dels il·lustrats francesos, la voluntat i el desig d’un bé 
comú per a tots i per a tothom són elements que han de regir els valors del 
nou horitzó educatiu. No podem permetre de cap manera, que interessos 
privats dirigeixin serveis públics, com l’educació o la sanitat. 

A més, l’educació ha de ser l’expressió màxima d’aquesta voluntat de crear 
nous coneixements, de compartir-los, d’anar més enllà i cercar solucions 
als reptes que ja ens està plantejant el nou mil·lenni. D’aquí també la impor-
tància de donar una igual i justa oportunitat a cadascun dels nens i nenes 
de tot el món per poder desenvolupar tot el seu potencial. Som peces d’una 
cadena que va nàixer a la vora d’un foc a les valls d’Àfrica i que somia 
d’anar més enllà de les estrelles, i són els infants els hereus d’aquest llegat, 
i nosaltres els responsables que ho heretin en les millors condicions possi-
bles perquè segueixin somiant. 

1 Dawkins, Richard (2002). El Gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta. Barcelona. Salvat.
2 Carbonell, Eudald (2007). El naixement d’una nova consciència. Badalona. Ara Llibres


