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Proposta de CCOO de Lleida per dignificar 
les campanyes agràries

El 10 de juliol, CCOO de Lleida va presentar i explicar 
als mitjans de comunicació el projecte del sindicat per 
millorar i dignificar la campanya agrària: “Campanya 
de recollida de la fruita de Lleida. Anàlisi i propostes 
de CCOO”.
El projecte conté nou propostes entre les quals desta-
quen la proposta d’actuació de les empreses de treball 
temporal; la de gestió de la borsa de treball; la de re-

gularització de treballadors i treballadores sense papers, i la proposta de gestió dels albergs municipals. 
El projecte recull també un apartat en qual s’exposen quins són els recursos necessaris per dur-lo a 
terme, i una proposta d’acord per la interculturalitat a les terres de Lleida.
CCOO de Lleida vol que aquest projecte sigui el punt de partida per parlar entre totes les parts implica-
des, i a partir d’ara mateix, sobre la campanya agrària a les comarques de Lleida, campanya caracte-
ritzada per un seguit de problemes endèmics i estructurals que enguany s’han vist agreujats per la crisi 
sanitària i social provocada per la COVID-19.

Denúncies que ha fet el sindicat en la campanya agrària d’enguany
Els problemes que ha detectat i ha denunciat el sindicat són estructurals i dels quals cal exigir respon-
sabilitats a les empreses, a les patronals i ETT i als governs, i que qui no en té la culpa són les treballa-
dores i treballadors temporers i les petites explotacions familiars.
La patronal ha prioritzat la campanya agrícola per sobre de la salut dels seus treballadors i treballado-
res: no s’han complert mesures sanitàries, de transport, de trasllat… ha incentivat l’efecte crida, ha fet 
borses de treball que després no s’han utilitzat, i ha pressionat l’Administració perquè rebaixés mesures. 
Les empreses i ETT han relaxat el compliment de la normativa sanitària: no s’han respectat mesures de 
distanciament, no hi ha hagut EPI, no han proporcionat allotjaments en condicions… I l’Administració no 
ha posat els mitjans necessaris: han arribat a les nostres comarques, en ple confinament de tot l’Estat, 
treballadors i treballadores de l’estranger i de d’altres punts de l’Estat espanyol; el Departament de 
Sanitat hauria d’informar els treballadors de les empreses on hi ha casos de COVID-19 sobre la situació 
real de la seva empresa; el Departament de Treball no ha proporcionat els mitjans materials i humans a 
la Inspecció de Treball perquè pogués fer les inspeccions in situ, no ha convocat la Mesa de Seguiment 
de la Campanya que el sindicat havia reclamat des del maig…
CCOO de Lleida creu que cal prendre decisions i aplicar mesures estructurals perquè els problemes de 
la campanya de la fruita són estructurals i les solucions també ho han de ser.
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CCOO de les Terres de Lleida durant 
tota la crisi sanitària de la COVID-19 

hem estat treballant perquè als centres de treball 
es complissin els protocols previstos en matèria 
de salut pública per prevenir la COVID-19. 
En aquells centres de treball on s’han vulnerat 
aquests protocols i s’ha posat en risc la salut de 
tots els seus treballadors i treballadores i, en con-
seqüència, la salut de la ciutadania, CCOO hem in-
terposat una denúncia al Departament de Treball. 
La campanya de la recollida de la fruita dolça de 
Lleida és un fet que es dona cada any al nostre 
territori. La campanya comporta l’arribada de 
treballadors i treballadores de diferents comu-
nitats autònomes i de diferents països. Aquest 
any a causa de la COVID-19 i de les mesures de 
confinament i de mobilitat decretades, aquests 
treballadors i treballadores no podien desplaçar-
se i, per tant, no havien d’haver arribat al nostre 
territori. Però la realitat és que han arribat moltes 
persones sense cap tipus de control i sense sa-
ber ni com ni de quina manera ho han fet.
La inoperància de les administracions central i 
autonòmica en la gestió de les seves competèn-
cies, la falta de recursos humans i econòmics per 
fer front a la situació de crisi sanitària, han provo-
cat que la Generalitat de Catalunya decretés, en 
primer lloc, el confinament perimetral del Segrià 
i, en segona instància, el confinament total de 
Lleida i sis pobles més del Segrià.
La situació que estem vivim a Lleida ha de servir 
d’exemple de com no s’han de fer les coses. Vi-
gilar i detectar casos amb proves PCR, rastrejar 
tots els contactes i aïllar-los per evitar la propa-
gació són actuacions imprescindibles. També 
calen mesures socials per als treballadors i tre-
balladores del camp, ja que per a ells no anar a 
treballar no és una opció. 
Cal organització entre les diferents administra-
cions. Cal que treballin de manera conjunta i 
organitzada, intensificant les inspeccions de tre-
ball, sobretot, en aquells centres on ha quedat 
palès que són un focus important de contagi: es-
corxadors, explotacions agràries, empreses en-
vasadores de fruita amb cambres frigorífiques…
Les administracions no poden deixar en mans de 
la ciutadania la responsabilitat de la gestió de la 
crisi sanitària de la COVID-19.

Horari d’estiu
Fins al 10 de setembre, 
de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

http://www.ccoo.cat/lleida
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/campanya_recollida_fruita_an%C3%A0lisi_propostes_ccoolleida.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/campanya_recollida_fruita_an%C3%A0lisi_propostes_ccoolleida.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/campanya_recollida_fruita_an%C3%A0lisi_propostes_ccoolleida.pdf
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El mes de juny i aquest juliol, seguint la convoca-
tòria de CCOO, el personal del Centre Sanitari del 
Solsonès (CSS) s’ha concentrat diverses vegades 
a la porta de l’edifici per reclamar que volen que 
se’ls escolti i que els paguin tot el que els deuen.
Després de les primeres concentracions, el perso-
nal sanitari del CSS no havia rebut cap resposta del 
Consell Comarcal de Solsonès, que és qui gestio-
na el centre. CCOO observa que els dirigents del 

Concentracions del personal del Centre 
Sanitari del Solsonès per demanar que els 
paguin tot el que els deuen

Consell Comarcal del Solsonès no tenen cap mena 
de voluntat negociadora i sí, una intenció d’ignorar 
el problema, com si el fet d’ignorar-lo el fes des-
aparèixer. 
Per aquest motiu, el comitè d’empresa va convocar 
noves concentracions per negociar o intentar des-
encallar el conflicte que s’arrossega de fa temps.
Recordem que els treballadors i treballadores del 
CSS, des de l’any 2017, pateixen retallades sala-
rials respecte de la resta de professionals sanita-
ris de Catalunya, concretament un 6,45 % menys 
que se suma al 5 % menys des del 2010. Fins ara 
se’ls ha ofert un increment parcial del 2018 i 2019 
més un 25 % del deute reconegut dels objectius del 
2017. El criteri del comitè d’empresa i dels treba-
lladors i treballadores, però, és que volen que se’ls 
actualitzi el salari per no incrementar la desigualtat 
salarial respecte de la resta de treballadors i treba-
lladores sanitàries de Catalunya.

S’han de rescatar les persones, el treball 
i els salaris 
Delegats i delegades de CCOO de Lleida i la UGT 
i membres de diverses organitzacions socials es 
van concentrar, el 27 de juny, a Lleida per recla-
mar una sortida a la crisi amb l’acord de rescatar 
les persones, el treball i els salaris, en definitiva, 
de reclamar una vida digna. La concentració va 
tenir lloc al davant de la Subdelegació del Govern 
central, i va ser de les primeres mobilitzacions que 
es feien presencialment tenint en compte les me-
sures de seguretat sanitària recomanades.
Aquesta concentració que es va fer arreu de Ca-
talunya i de l’Estat es produeix en el marc de la 
crisi econòmica i social derivada de la pandèmia 

de la COVID-19 i el seu objectiu era reclamar un 
gran pacte per a un nou model social i econòmic, 
en el qual les persones estiguin  situades al centre 
de les decisions, perquè ningú no quedi enrere, i 
que vetlli per la qualitat de la nostra democràcia.

Jo cuino, 
tu cuines… 

en català
L’estiu és un bon moment per dur a ter-
me activitats que, durant l’any, la feina de 
cada dia no ens permet de fer-les. Una de 
les activitats lúdiques que s’han posat de 
moda últimament és cuinar i des del Servei 
Lingüístic de CCOO us hi podem ajudar.
Des de l’any 1996 publiquem amb una cer-
ta periodicitat els reculls de receptes que 
s’han presentat a les diferents edicions de 
les mostres de cuines obreres que organit-
za el sindicat. Al nostre web, hi trobareu 
els llibrets de receptes que s’han anat pu-
blicant, n’hi ha vuit. Les receptes són de 
primers plats, de segons i de postres, n’hi 
ha de nostrades i de d’altres llocs del món, 
n’hi ha de clàssiques i de modernes…

El Servei Lingüístic s’encarrega de recopi-
lar i revisar les receptes, de traduir-les al 
català quan calgui i d’adaptar-les al format 
de lectura fàcil. La finalitat és garantir una 
bona qualitat lingüística i que tothom pu-
gui entendre-les i, per tant, portar-les a la 
pràctica a la seva pròpia cuina. 
La intenció del Servei Lingüístic és pro-
moure la pràctica i l’ús de les receptes i, 
per tant, l’ús del català, i el seu objectiu 
és augmentar la diversitat de continguts 
en català en l’àmbit cultural que promou 
el sindicat i fomentar l’aprenentatge, la 
lectura i l’escriptura en català, així com 
l’adquisició de vocabulari. 

https://www.ccoo.cat/aspnet/revista.aspx?col=CUINESOBRERES
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Concentració per reclamar 
la gratificació extraordinària 
per al personal de la neteja 
dels serveis sanitaris i 
sociosanitaris

El personal sanitari de 
l’Hospital Santa Maria 
de Lleida es va con-
centrar el 8 de juny, 
per manifestar el seu 
malestar i seguint les 
protestes que tenen 
lloc a tot Catalunya 
sota el lema de “Prima-
vera sanitària”.

CCOO va convocar els 
treballadors i treballado-
res de LIDL a fer vaga 
a causa de l’actitud de 
l’empresa de no nego-
ciar. Per als sindicats, 
LIDL no protegeix ni les 
persones treballadores ni 
la clientela en aquesta si-
tuació de pandèmia. A Lleida un reduït grup de treballadors i treballadores 
es van concentrar a les portes del LIDL del carrer Cogul, el 4 de juny al 
matí.
Fets com que no hi havia protocols de prevenció per iniciar l’activitat de 
manera segura en seccions que s’havien obert feia poc al públic com 
el tèxtil, o fets com que s’incomplia l’acord signat al principi de l’estat 
d’alarma, en el qual es comprometien a pagar les hores extres al 150 % 
reconeixent així el sobreesforç que estava realitzant la plantilla, van fer 
que els sindicats reclamessin diàleg i negociació fent vagues i concentra-
cions al davant dels LIDL.
Finalment, després de la pressió sindical i dels treballadors i treballadores 
amb la vaga i les concentracions, LIDL va decidir apostar pel diàleg i va 
asseure’s a negociar. El resultat és un acord que se centra a preservar la 
salut dels treballadors i treballadores i a reconèixer i compensar l’esforç 
realitzat des que es va establir l’estat d’alarma.  

La Federació de 
Construcció i Serveis 
de CCOO de Lleida va 
convocar les treballa-
dores i treballadors de 
la neteja dels serveis 
sanitaris i sociosani-
taris per reclamar que 
aquest personal que 
ha estat a la primera 

línia de la lluita contra la COVID-19 rebi la mateixa gratificació extra que es 
donarà al personal sanitari.  
Per fer aquesta reclamació, les treballadores i treballadors de la neteja 
d’hospitals, clíniques, CAP, residències…, com la Llar de Sant Josep o 
l’Hospital de Sant Joan de Déu, es van concentrar, el dia 25 de juny, a la 
tarda, a les portes del seu lloc de treball per demanar el mateix tracte que 
es dona al personal sanitari. 

CCOO de Lleida commemora 
el dia de lluita pels drets i les 
llibertats de la comunitat LGTBI
El 28 de juny és el diada internacional de lluita pels drets i les llibertats 
de la comunitat LGTBI. CCOO de Lleida ho va voler commemorar, el 26 
de juny, amb un acte simbòlic: delegats i delegades del sindicat es van 
concentrar per llegir el manifest i penjar a la façana de l’edifici del sindicat 
la bandera de l’arc de St. Martí.
El manifest que enguany ha preparat el sindicat du per títol “LGTBIfòbia: ni 
a la feina ni enlloc”, i destaca que només el 38 % de les persones LGTBI 
a Espanya estan completament “fora de l’armari” a les seves respectives 
feines. No obstant això, empreses que duen a terme accions específiques 
d’inclusió de la diversitat LGBTI aconsegueixen crear entorns més respec-
tuosos i segurs. El sindicat ha preparat també una infografia per informar 
sobre què fer si es pateix discriminació per raó d’LGTBIfòbia a la feina. 

Concentració del personal 
sanitari de l’Hospital Sta. 
Maria de Lleida

Concentració a les portes del LIDL 

Segons el personal sanitari de l’hospital, i també de la resta de sanitaris 
i sanitàries del país, ara no és hora d’agraïments, sinó de fets, que  són, 
entre altres: la recuperació del 5 % en els salaris, que es posi fi a la mer-
cantilització de la salut i el cobrament del 100 % dels objectius marcats.
Pel que fa les peticions específiques del personal sanitari de Lleida, la de-
manda que s’hi afegeix és que es posi fi a la manca de transparència que 
és producte de l’aliança estratègica entre l’ICS i Gestió de Serveis Sanitaris, 
aliança que és molt pitjor que el Consorci que els treballadors i treballadores 
de la sanitat pública de Lleida van aconseguir aturar fa uns anys.
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Manquen trens d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona

CCOO de les Terres de Lleida ha denunciat que 
el Ministeri de Transports i Renfe no posen en 
circulació els trens d’alta velocitat entre Lleida 
i Barcelona, subjectes a l’obligació de servei 
públic, anteriors a la COVID-19.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma el passat dia 
21 de juny, va quedar anul·lada la restricció de 

L’atenció a les persones en situació de dependèn-
cia ha estat una de les reivindicacions fonamen-
tals de CCOO i es va transformar en llei fruit de 
l’acord sobre l’acció protectora de l’atenció a les 
situacions de dependència, signat entre el Go-
vern, les patronals i els sindicats CCOO i UGT.

El 14 de desembre del 2006 va ser publicada al 
BOE la Llei 39, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de depen-
dència. Aquesta norma legal va representar un 
avenç històric en matèria de drets socials, va ser 
una gran conquesta per al conjunt de la ciutadania 
i, per a CCOO, l’orgull d’haver estat protagonista 
d’aquesta transformació social.

Però només arribar al Govern, el 2011, el Partit Po-
pular va modificar el calendari inicialment previst i 
va efectuar grans retallades i canvis cap a pitjor. Es 
va produir la disminució de les prestacions econò-
miques, aproximadament en un 15 %; es va reduir 
la prestació mínima garantida per l’Administració 
general de l’Estat, aproximadament en un 13 %; 
va disminuir el nombre d’hores d’atenció en l’ajuda 
domiciliària; es va deixar de cotitzar la seguretat 
social a les persones cuidadores familiars, i es va 
donar un marge de vuit anys perquè les comunitats 
autònomes abonessin als interessats els compro-
misos econòmics contrets.

Amb el canvi de govern a Espanya, des de l’abril 
del 2019, les persones cuidadores, no professio-
nals, de beneficiaris de la llei de la dependència, 
poden subscriure un conveni especial amb la Se-
guretat Social sense haver de pagar-se elles les 
cotitzacions. Malgrat els avenços o la recuperació 
de drets reconeguts, ara, a l’estiu del 2020, cal 
tornar a parlar de la llei de la dependència. Per a 
CCOO, és prioritari complir aquesta llei, garantir-
ne l’atenció i complir el finançament de totes les 
administracions.

Considerem que l’atenció a la dependència en 
totes les edats ha de ser un dret universal, amb 
finançament públic i a través d’un nou model pro-
gressiu de fiscalitat justa. La crisi de la COVID-19 
ha demostrat la fragilitat del model actual 
d’atenció a les persones amb dependència, els 
efectes són catastròfics, amb milers de perso-
nes mortes a les residències i amb manca de 
mitjans i de recursos per atendre les persones 
amb dependència, gent gran i persones amb di-
versitat funcional.

Les retallades en el sistema de dependència des 
del 2012 han tingut conseqüències devastadores, 
però no ho expliquen tot, la crisi és més profunda, 
és la crisi d’un model. Ara cal un canvi radical en 
la política de dependència!

la mobilitat entre províncies, per això no té cap 
sentit que no circulin els trens que la ciutadania 
necessita per poder atendre les necessitats de 
mobilitat obligada en la relació més demanada 
a l’àrea d’influència de Lleida, que és el trajecte 
Lleida-Barcelona.
Moltes persones que abans de l’inici de la crisi 
sanitària usaven diàriament els trens d’alta veloci-
tat de mitjana distància Avant per acudir als seus 
llocs de treball s’han vist expulsades a la carre-
tera i a utilitzar el vehicle particular a causa de la 
minsa oferta de serveis. De les set-vuit freqüèn-
cies Avant per sentit que hi havia abans de l’inici 
de la pandèmia en la relació Lleida-Barcelona, 
únicament en circulen dos, tot i estar considera-
des totes elles d’obligació de servei públic. Amb 

aquesta reducció s’està privant la ciutadania de 
la utilització d’uns serveis d’alt component social, 
que garanteixen el dret a la mobilitat de tothom i la 
vertebració territorial, i són un model de transport 
segur, viable i sostenible.
CCOO de Lleida entén que a hores d’ara no hi 
ha raons per què no estiguin funcionant tots els 
serveis previstos per a la prestació dels serveis 
públics de transport de viatgers per ferrocarril sub-
jectes a l’obligació de servei públic, i més quan 
en el projecte de CCOO: “Avant Lleida-Barcelona. 
Un tren per a la classe treballadora” establíem 
que, com a mínim, hi hauria d’haver catorze 
freqüències per sentit que són les necessàries 
per atendre la demanda de mobilitat existent en 
l’actualitat, al nostre territori. 

Des de la Federació de Pensionistes i Jubilats, 
tant en l’àmbit provincial com de Catalunya i de 
l’Estat, hem estat participant intensament amb la 
Secretaria General i amb la resta de federacions, 
coordinats per la Secretaria de Polítiques Socials, 
per poder incidir en els àmbits propis del nostre 
treball. I tenim una proposta: “El model d’atenció 
a la dependència després de la crisi sanitària de-
rivada de la COVID-19”, que es resumeix en: de-
pendència al 100%, cobertura al 100%, qualitat al 
100% i garantia al 100%.

Com diu el secretari general de Pensionistes i Ju-
bilats de CCOO de Catalunya, Miquel Lluch, en un 
article publicat a La nostra Veu: “De nou ens toca 
defensar els drets i recuperar els serveis públics 
de qualitat i amb les garanties que ens mereixem, 
tot recordant que els serveis públics són vida”. 

Francesc Josep Bademunt
Responsable de Pensionistes i Jubilats de 

CCOO de les Terres de Lleida 
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CCOO de Lleida reclama mesures de reactivació econòmica i 
més recursos per a polítiques d’ocupació
Les dades de l’atur registrat del mes de juny a les 
terres de Lleida mostren una reducció de 559 per-
sones registrades al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). Aquesta reducció de 559 persones res-
pecte del mes anterior, significa un 2,38 % menys. 
Una dada positiva si tenim en compte l’augment de 
l’atur a Catalunya. Així doncs, a les comarques de 
Lleida hi ha un total de 22.933 persones a l’atur. 
Respecte del juny del 2019 hi ha 5.479 perso-
nes més a l’atur xifra que representa un 31,9 % 
més. A les terres de Lleida hi ha un total de 1.861 
persones menors de 25 anys que cerquen feina 
sense èxit.

Pel que fa als resultats provincials, Barcelona in-
crementa la xifra de persones desocupades, con-
cretament en 3.226 persones respecte del mes 
passat i un increment del 33,79 % respecte del 
2019. La resta de províncies catalanes redueixen 
la seva taxa d’atur, Girona la redueix en 838 per-
sones i Tarragona, en 41. 

El mes de juny del 2020 deixa una xifra de 485.019 
persones aturades a les oficines del SOC, el 
que significa un increment interanual del 35,8 % 
(127.747 aturats i aturades registrats més que ara 
fa un any). A Espanya són 3.862.883 les persones 
que romanen desocupades, amb un augment del 
28,1 %. Respecte del mes anterior, l’atur registrat 
presenta un augment de 1.870 persones aturades 
(0,4 % més). 

Per sectors d’activitat 
A les terres de Lleida, el mes de juny dibuixa un panorama diferent segons el sector. El sector serveis 
amb 15.122 persones a l’atur, el disminueix respecte del mes anterior en 488  persones, aquest era el 
sector més castigat per la crisi de la COVID-19 i liderava la taxa d’atur el mes passat. El segueix el sec-
tor de la indústria que, amb 2.204 persones a l’atur, disminueix aquest mes en 43 persones. El sector 
de la construcció també redueix l’atur en 151 persones. En canvi el sector de l’agricultura augmenta el 
nombre de persones que s’han quedat sense feina en 6, això es deu a l’última pedregada que va tenir 
lloc a principis de mes i que ha ocasionat que s’hagin perdut llocs de treball. 

Contractació
S’han registrat 17.399 contractes nous, 1.259 d’aquests nous contractes són de durada determinada, la 
resta són temporals. Per tant, continua la tònica general de l’abús de la contractació temporal. El mercat 
laboral de les nostres terres continua sent de poca qualitat, inestable i amb una alta rotació laboral. 

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida reclama:
• Recursos extraordinaris per als serveis d’ocupació públics. Les retallades dels darrers anys en els 

recursos del SEPE han tingut conseqüències greus en el marc de la crisi de la COVID-19 a l’hora 
de garantir la percepció de les prestacions per desocupació.

• L’actualització del Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació (PDPO) per ajustar-lo a les ne-
cessitats actuals, amb una dotació pressupostària adient en tots els seus eixos, inclosa la formació 
per a l’ocupació. Les polítiques actives d’ocupació i el treball decent han de ser la clau de volta de 
la reactivació econòmica i aquesta s’ha de definir en el marc de concertació amb els agents socials. 

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

Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí

http://www.ccoo.cat/descomptes

