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ServeisS

HorariH

servei lingüÍstic

UNIÓ INTERCOMARCAL
DE LES TERRES DE LLEIDA

Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66 Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

DELEGACIONS COMARCALS

DELEGACIÓ DE BALAGUER
C/ Girona, 8
25600 BALAGUER
Tel./Fax 973 44 74 52
Horari: divendres de 18 a 20 h.

DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30 a 19.30 h.

DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
C/ Segle XX,1, 3r, 2a
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns de 16 a 20 h.
dimarts, dijous i divendres de 17 a 19 h.
tarrega@ccoo.cat

DELEGACIÓ DE VIELHA
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 16.30 a 19 h.

CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA

Tel. 973 26 36 66
ASSESSORAMENT PRIMARI

Mira-t’ho abans de comprar!
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM

a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya i Natalia Holnik
Lleida, horari: dilluns i dimecres, de 15h a 18h.
Agramunt, horari: últim dijous de cada mes, de 10h a14h.
Bellpuig, horari: últim divendres de cada mes, de 10h a14h.
Cervera, horari: dilluns de 17h a 18h; dimarts, de 10h a 14h.
Mollerussa, horari: el 1r i 3r dijous de cada mes, de 10h a 14h.
Tàrrega, horari: dijous, de 9h a 14h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 15h a 18h;
i divendres, de 9h a 14h.

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15h a 18h.

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h.

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 18h.

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de València, 51. Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 19.30h; i divendres, de 9h a 14h.

Per a més informació consulteu els anuncis publicats a les pàgines
d’aquesta revista i/o directament als establiments

ANTIGA CASA INGLÉS
ATLANTIS
AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
GASOLINERA ELS NEGRALS
CASELLES
E. S. JAMAICA
GIMNÀS ENERGY -SPORT (Guissona)
HÍPICA MASSOTERES (Massoteres)
ILERDENT
ILTRIDA
KINE
LAUREN
LES OBAGUES
RESTAURANT MANNELLI
MULTIÓPTICAS-ÓPTICA LUX
RESTAURANT AGGIO
RESTAURANT LA PARRA
ROCHER
SEGRE
SÍCORIS CLUB
TEDAL MOBLES
TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR

15%
Condicions especials

20%
0,03 ¤ litre + vals
15% - 10% - 5%

0,03  ¤ litre
10%
15%

10% + altres
Condicions especials

20%
Preu dia espectador

10%
10%
20%
10%
10%

Condicions especials
10%

40% inscripció
15%
15%

Pesca
Assegurances

Música
Carburants

Llibres i papereria
Carburants

Gimnàs
Hípica

Clínica dental
Viatges

Fisioteràpia
Cinema

Ecocentre
Restaurant

Òptica
Restaurant
Restaurant

Taller mecànic
Premsa

Club esportiu
Mobiliari

Teatre

De les 9 del matí a les 6 de la tarda
No tanquem al migdia!
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Dipòsit Legal
[B-42832-96]

Aquest mes de desembre que meteorològicament acostuma a ser fred, sindicalment està sent molt calent.
CCOO ha liderat tot un seguit d'accions en l'àmbit local, assemblea i manifestació pels carrers de Lleida el
passat dia 30 de novembre amb una nodrida assistència de més de 250 delegades i delegats; el passat dia
3 una multitudinària manifestació a Barcelona amb milers de manifestants i, més recentment, el passat dia
12 a Madrid amb centenars de milers de persones d'arreu de l'Estat. Tot plegat respon a l'alt grau de lideratge
del nostre sindicat que ha aconseguit la unitat d'acció sindical amb la UGT, a fi i efecte de posar de manifest
la nostra preocupació i la reivindicació d'unes polítiques socials i econòmiques que ens permetin sortir reforçats
de la greu situació de crisi, tenint molt clar que la classe treballadora no ha de pagar els plats trencats
d'aquesta situació que no ha generat i de la qual no ha sortit beneficiada en cap moment.

La classe treballadora, fins i tot, durant aquests anys, ha perdut poder adquisitiu i s'ha vist empesa a un
consumisme que ha dictat la pauta, al marge dels salaris baixos, de la precarietat en l'ocupació (especialment
dels col·lectius més vulnerables), de la mercantilització de drets i béns bàsics com la vivenda, dels abusos
d'uns quants...

La nostra posició és i ha de ser, especialment en aquest context, de lideratge entre les persones treballadores.
Hem passat d'una situació defensiva davant dels cants de sirena de la patronal que pregonen la necessitat
d'una reforma del mercat de treball, basada exclusivament en l'abaratiment de l'acomiadament i en la rebaixa
de les cotitzacions a la seguretat social, a una nova situació de potent ofensiva per part nostra que fa evident
que res d'això que proclamen ens ajudarà a sortir de la crisi. Eliminada aquesta cortina de fum, posem sobre
la taula la carta de navegació, anunciada a les mobilitzacions, encertada i raonada per minimitzar els impactes
de la crisi amb les propostes socialment justes per sortir-ne:

- Renovació dels convenis col·lectius pendents basant-los en un acord salarial a 3 anys, a canvi d'inversió dels
  beneficis empresarials per millorar i transformar les empreses.
- Cap ERO ni tancament sense justificació i un pla específic per al sector de la construcció mitjançant la
  rehabilitació i la sostenibilitat dels habitatges i la construcció d'equipaments socials.
- Plans de xoc per reindustrialitzar les comarques amb més atur.
- Protecció social per a les persones aturades. Subsidi per a totes les persones que esgotin la prestació d'atur.
  Ampliació i reforma de la Renda Mínima d'Inserció perquè doni recursos suficients a les persones per fer
  front a les necessitats bàsiques.
- Cap retallada de drets.
- Reforma de la formació professional i més programes d'atenció i orientació per a la inserció laboral.
- Creació d'ocupació en els serveis públics i més inversió pública en els pilars que garanteixen l'estat del
  benestar, és a dir, sanitat, educació, serveis socials i mobilitat de qualitat.
- Fiscalitat progressiva, que pagui més qui més té. Gravar les rendes del capital i les rendes més altes. Cap
  rebaixa de les cotitzacions socials, lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida.

Com dèiem, amb l'eliminació del fum demagògic de la patronal ara és la nostra! Al 2009 ha calgut defensar
fortament el dret al treball, l'any que ve no en serà una excepció! Per al 2010, compromís col·lectiu i
sindicalisme!
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1. Fa pocs dies has estat elegida secretària general del Sindicat d’Activitats
Diverses de CCOO de les Terres de Lleida, ens podries explicar quin ha estat el
teu camí dins del sindicat fins a arribar a aquesta responsabilitat.

Tot just quan vaig començar a treballar a l’empresa Clanser, l’any 2005, m’afilio a CCOO.
Després em vaig presentar a les eleccions com a delegada, em van escollir i vaig ser la
presidenta del comitè d’empresa.

En aquesta empresa, que té més de 300 treballadors i treballadores, CCOO hi va guanyar
les passades eleccions sindicals.

2. Activitats Diverses és un sector format per diversos col·lectius laborals. Quins
són aquests col·lectius? Quins són els més representatius aquí a Lleida?

La federació està formada pels sectors de la neteja d’edificis i locals, de l’ajuda domiciliària,
de la seguretat privada, de la neteja de la via pública, de la jardineria, de la perruqueria,
de les cabines telefòniques, dels empleats de les finques urbanes i de les empleades de
la llar, com podeu veure un col·lectiu molt divers amb problemàtiques  específiques per
a cada subsector.

Aquí a Lleida, els subsectors més representatius de la nostra federació són la neteja
d’edificis i locals, la neteja de la via pública i la seguretat privada.

3. En el subsector de la neteja, teniu engegada una campanya molt important,
que du l’eslògan de “Posa’t a mil”, ens podries fer cinc cèntims de quins són els
objectius de la campanya i de quin és el procés per dur-la endavant.

La campanya té diferents objectius, entre els quals vull destacar el de la unificació de
tots els articles del conveni que s’apliquen diferentment a les quatre províncies; també
vull destacar, i em sembla important per a Lleida, que demanem l’equiparació salarial
de Lleida a la de la resta de Catalunya i això volem aconseguir-ho en els dos primers
anys d’aplicació del conveni.

A més demanem un augment salarial que ens permeti ser com a mínim mileuristes,
d’aquí l’eslògan de “Posa’t a mil”; que en cas d’acomiadament  improcedent sigui el
treballador qui decideixi si acceptar l’acomiadament o reincorporar-se al seu lloc de
treball; i, finalment, una reducció de la jornada laboral.

Esperem aconseguir totes aquestes millores durant el procés de negociació del nou
conveni, el conveni actual que és d’àmbit català caduca el proper 31 de desembre del
2009.

4. El teu sindicat és, a primer cop d’ull, un sector en el qual hi treballen moltes
dones, quins són els problemes específics de les treballadores que tu representes?

Les dones en la nostra federació tenim els mateixos problemes que qualsevol dona
treballadora: hem de fer front a dos jornades laborals, la de casa i la de l’empresa.

Costa molt que la nostra tasca sigui reconeguda i a més hem de seguir lluitant perquè
les desigualtats que hi ha a la feina puguin ser eliminades algun dia. Encara és vigent
aquella reivindicació sindical tan vella que diu que a la mateixa feina li correspon el
mateix salari.

5. La crisi que estem vivint afecta tothom, però hi ha sectors que la pateixen
amb més intensitat per raons diverses, en el teu sector qui són els més afectats
per la crisi i quines creus que en són les raons?

La crisi que vivim la patim tots, però en el nostre sector hi ha dos factors que empitjoren
la situació, d’una banda, fins ara, en aquests anys de bonança, el sou de les dones del
nostre sector era una ajuda per a l’economia familiar, avui en dia, amb la gran quantitat
de persones aturades que hi ha, en molts casos aquest sou és l’únic que entra a la llar.

D’altra banda, a la nostra federació, la crisi, la patim pitjor, ja que en el nostre sector
no hi ha expedients de regulació d’ocupació, sinó que arriba un dia que l’empresa
decideix reduir la plantilla o tancar i, en aquell moment, nosaltres ens quedem al carrer.

6. A partir del 14 de novembre, com a nova secretària general d’Activitats
Diverses, com encares el futur? Quins són els principals reptes que et planteges
per al teu mandat?

Els objectius principals que tinc com a secretària general són molts, us els esmentaré de
manera resumida, el principal és fer que l’equip de treball que vam elegir a la Conferència
funcioni realment com un equip i d’aquesta manera puguem fer front als problemes
que tenen els treballadors i les treballadores del nostre sector.

Volem també, reduir la diferència amb l’altre sindicat majoritari en les eleccions sindicals
i que siguem presents en el major nombre possible d’empreses. Volem augmentar
l’afiliació i intentarem que en totes les empreses on tinguem afiliats i afiliades hi puguem
tenir una secció sindical.

Ens agradaria molt també poder explicar a cada número de la revista tot el que el Sindicat
d’Activitats Diverses fa.

lo Sindicat4

Emíl ia Gutiérrez

EntrevistaE

Demanem l’equiparació salarial de Lleida a la de la resta
de Catalunya i volem aconseguir-ho en els dos primers

anys d’aplicació del conveni.

La nova secretària general d’Activitats Diverses, l’Emília Gutiérrez, Emi
per als amics i companys, va néixer a Lleida i hi viu. És treballadora de
Clanser. Entre d’altres té l’afició de llegir i de viatjar, però el que més li
agrada és estar amb els seus fills.
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Servei Lingüístic

La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida, a través del seu Servei
Lingüístic, s'adhereix de forma activa i per quarta vegada a la campanya Voluntariat
per la llengua, que té com a objectiu posar en contacte persones que estan aprenent
a parlar en català i volen practicar la llengua oral amb persones que ja parlen català
i volen ajudar algú a practicar-lo.

Aquesta campanya a la qual ens adherim és impulsada per la Generalitat de
Catalunya i els seus objectius són l'aprenentatge del català, la integració de les
persones nouvingudes i la creació de parelles lingüístiques que comparteixin unes
hores de conversa en català; la campanya s'inicià l'any 2002 i enguany ha arribat
ja a les 30.000 parelles. Aquesta iniciativa, a més de facilitar un interlocutor per
poder conversar en català, vol incidir en els hàbits dels catalanoparlants i consolidar
la idea que el català és i ha de ser llengua d'acollida.

El compromís de les parelles que es puguin formar és de parlar 10 hores en català.
Els temes de conversa, els llocs, els dies i les hores on i quan desenvolupar-la es
podran triar lliurement. La tasca del Servei Lingüístic serà la de posar en contacte
les diferents parelles i facilitar-los l'ajut que necessitin.

Si voleu fer de voluntaris o voluntàries o voleu més informació de la campanya
Voluntariat per la llengua, adreceu-vos al Servei Lingüístic de CCOO de les Terres
de Lleida (Av. de Catalunya, 2, adreça electrònica: sl-lleida@ccoo.cat i telèfon
973 26 36 66).

Les vegades anteriors que hem participat a la campanya han estat força reeixides,
espero que aquesta que tot just ara encetem encara ho sigui més.
Participeu-hi!

Servei Lingüístic

Serveis S

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que regula la concessió
i la utilització del Distintiu d'Igualtat a l'Empresa que es recollia a l'article
50 de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

El distintiu suposa una marca d'excel·lència en igualtat que servirà
d'estímul i reconeixement a aquelles empreses compromeses amb la
igualtat i que destaquin per l'aplicació de polítiques d'igualtat de tracte
i d'oportunitats en les condicions de treball, en els models d'organització
i en altres àmbits com els serveis, els productes i la publicitat de l'empresa.
Podrà ser utilitzat en les relacions comercials de l'empresa que el tingui
i també amb finalitats publicitàries. Es convocarà anualment i tindrà una
vigència de tres anys.

L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà atenent especialment la
implantació i els resultats de les mesures contingudes en els plans
d'igualtat o en les polítiques d'igualtat, el seu caràcter integral, l'aplicació
de mesures d'acció positiva i l'establiment de procediments i criteris
d'avaluació periòdica del pla d'Igualtat o de les polítiques d'igualtat de
l'empresa. L'avaluació atendrà igualment la dimensió de les empreses
i, específicament, les especials característiques de les empreses petites
i mitjanes.

Cal destacar que els criteris per obtenir-lo es distribueixen en tres blocs:

1. Aspectes generals relatius al pla d'igualtat o a les polítiques d'igualtat.
Aquests són, entre altres: la possible coordinació amb les actuacions
similars desenvolupades per altres empreses, especialment, en el mateix
sector o sectors d'activitat; la implicació tant dels representants del
personal com del conjunt de la plantilla en el compromís empresarial en
matèria d'igualtat; l'adopció de mesures innovadores que contribueixin
efectivament a l'eliminació i prevenció de les situacions de discriminació
entre dones i homes.

2. Aspectes relatius a l'accés a l'ocupació i a les condicions de treball.
En destaquem els següents: l'aplicació de criteris d'accés a l'ocupació,
de promoció professional, de classificació professional i de retribució
adequats al principi d'igualtat i no-discriminació, que no donin lloc a
situacions de discriminació directa o indirecta; l'establiment de mesures
d'organització del temps de treball que facilitin la conciliació de la vida
laboral, personal i familiar; la implantació de mesures específiques per
prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en el treball.

3. Aspectes relatius al model organitzatiu i a la responsabilitat social de
les empreses. Alguns dels que es tindran en compte són: la informació,
la formació i la sensibilització en igualtat i no-discriminació, tant per al
conjunt de l'empresa com per a certs grups o perfils professionals;
l'existència d'agents, responsables o unitats d'igualtat, en els àmbits
d'organització i direcció o en altres àmbits de les relacions laborals; la
incorporació de mesures de gestió de la diversitat; la integració del
compromís amb la igualtat efectiva en les relacions amb tercers.

Com a  representants dels treballadors i treballadores és important que
tinguem en compte:

a) Pel que fa a la documentació: cal un informe dels representants del
personal de l'empresa sobre el pla d'igualtat en el qual es fonamenta
la sol·licitud. Si l'empresa no té òrgans de representació de la plantilla,
els mateixos treballadors i treballadores podran fer l'informe.

b) Pel que fa als criteris de valoració es tindran en compte: la implicació
dels representants del personal i del conjunt de la plantilla en el compromís
empresarial en matèria d'igualtat; la participació dels representants del
personal, si n'hi ha, i de la plantilla tant en el diagnòstic com en el disseny
de les mesures que integren el pla d'igualtat, el seu control i la seva
avaluació; la constitució de comitès o comissions específiques per vetllar
pel desenvolupament del pla d'igualtat.

Secretaria de Polítiques d'Igualtat

Distintiu d'Igualtat
a l'Empresa
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NotíciesN

amb la col·laborarció de:

C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com

15%

Concentració dels delegats i
delegades de l'ONCE

Una vintena de delegats i delegades de CCOO de l'ONCE es van concentrar
davant de la delegació de l'organització a Lleida, a mitjans d'octubre, contra
la discriminació salarial, els acomiadaments, el tancament de centres i la
retirada de quioscos, i també per defensar la dignitat i els drets del personal
i les persones cegues afiliades a l'ONCE.

El sindicat denuncia que la direcció de l'ONCE i el sindicat d'empresa UTO-
UGT han acordat que els venedors i venedores de nou ingrés cobrin un 30%
menys que els fixos. També es denuncia una política antisocial: acomiadaments
per baixa rendibilitat, tancament de centres amb acomiadaments del personal
de neteja, amenaça de retirar d'una forma generalitzada quioscos al·legant
costos de manteniment, la no-renovació de contractes i la imposició al personal
del copagament de la prima d'una pòlissa sanitària complementària que era
gratuïta. A més, a partir de gener, hi haurà tres agències que tancaran, la de
Zamora, la de Soria i la d'Ávila, amb el que aquest fet representa per al
personal d'oficines que haurà de fer canvi de lloc de treball o anar a l'atur.

CCOO considera molt greus aquestes mesures antisocials i contràries a la
missió institucional de l'ONCE i, si l'empresa no canvia d'actitud, les
mobilitzacions continuaran; properament hi ha una concentració prevista per
al dia 19 de desembre, a Madrid, a la qual acudiran 28 autocars de delegats
i delegades de tota Espanya. Si l'actitud tancada de l'empresa continua, es
farà una concentració cada mes fins que es resolguin d'una manera raonable
tots els temes.

Carme Besora
Responsable de Formació i Comunicació

FSC de CCOO de  Lleida

Concentració dels treballadors i
treballadores de la clínica l'Aliança
Els treballadors i les treballadores de la Clínica de Ponent (antiga Aliança) de Lleida s'han
concentrat diverses vegades durant aquests mesos d'octubre i novembre, davant la
clínica, per demanar que se'ls apliqui el Conveni de Xarxa Hospitalària d'Utilització
Pública (XHUP), tal i com ja es fa als altres dos hospitals de Lleida que pertanyen a
aquesta xarxa.

Els treballadors denuncien que la clínica ha rebut partides econòmiques, des de l'any
2002, del Catsalut per fer l'homologació de les condicions de treball, però a dia d'avui
els treballadors encara no han estat homologats.

El comitè d'empresa va tenir una reunió amb el delegat dels Serveis Territorials de
Sanitat, senyor Barranco, per demanar-li una explicació de l'auditoria feta al grup Aliança
per esbrinar on són aquests diners. El Departament, però, no té coneixement de l'informe
de l'auditoria.

Les treballadores i els treballadors es queixen també del deteriorament constant de la
gestió a la clínica, i també a la resta de clíniques i hospitals del grup, deteriorament
causat per la seva absoluta dependència de direccions corporatives, allunyades dels
centres de treball, amb directius d'alt nivell que fluctuen i canvien constantment sense
cap competència definida ni responsabilitat directa. L'única base que aguanta l'empresa
són els treballadors i les treballadores cosa que la direcció no reconeix i que nosaltres
reivindiquem.

Es continuaran fent mobilitzacions fins que els treballadors tinguin una resposta raonada
i coherent.

Helena Motos
Secr. general de la Federació de Sanitat de CCOO de Lleida
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Sabem que hi ha un límit en el pes de les càrregues que cal manipular
manualment. L'harmonització de normatives a la Unió Europea ha
permès que tots els embalums que es produeixen i comercialitzen
a Europa no superin un pes màxim perquè es puguin carregar i
descarregar tot complint les normatives de prevenció de riscos
laborals.

El problema, en el nostre cas, és que els sacs amb què treballem
s'han produït fora de la zona d'aplicació d’aquestes normatives. El
cafè és un producte que es produeix en zones tropicals -Colòmbia,
Brasil, Uganda, Etiòpia, Índia, Indonèsia... - i s'envasa en origen en
sacs de 60 o 70 kg, s'omplen contenidors per al transport marítim
(amb els sacs a dojo) i així és com arriben a Europa.

Si la partida que adquireix l'empresa és prou important, aquest
mateix contenidor arriba al nostre magatzem tal com ha sortit
d'origen. Llavors cal descarregar-lo. Com que és una feina excepcional
i dura diverses hores, s'opta per contractar treballadors d'ETT per
fer la part manual (“curiosament” aquests treballadors acostumen
a ser immigrats de països del sud!). El fet que no siguin els mateixos
companys de l'empresa els que fan la descàrrega (ho hem de
reconèixer) apaivaga les protestes per una feina que és dura, té
riscos per a la salut i no compleix la normativa legal.

Hi ha un altre escenari, que es dóna quan la quantitat que es compra
no omple un contenidor sencer. En aquest cas, hi ha dos operacions
al port de recepció: descarregar el contenidor original per
emmagatzemar el cafè i més tard carregar els camions que van a la
destinació (tot manualment). Tot i que els sacs ja s'han remenat
diverses vegades, a la nostra empresa  arriben carregats a dojo sobre
la plataforma del camió, la qual cosa obliga a descarregar els sacs
a coll. Depenent de la quantitat es pot contractar treballadors d'ETT
o no.

Quan els companys ens van comentar la situació, als delegats de
prevenció, era evident que “algú” ja havia manipulat manualment
els sacs i també s'havia exposat al risc de sobreesforç. Vam pensar
que costaria molt poc posar-hi palets a sota, de manera que la
descàrrega al nostre magatzem es pogués fer amb el carretó elevador.

Ho vam comentar a la direcció de l'empresa i van ser receptius. El
condicionament de la mercaderia en palets té un cost addicional (no
només cal afegir el palet, sinó que cal retractilar-la). Per altra banda,
l'empresa s'estalvia el cost de la descàrrega. Des que ho vam proposar
van arribar algunes trameses encara a dojo, però finalment han
començat a arribar ja en palets, independentment de la quantitat
de cafè adquirida. El risc per als companys ha quedat eliminat.

Estem satisfets, però encara ens preocupen coses. Creiem que cal
prendre consciència que hem de defensar les condicions de treball
“per a tothom”. Si no ens preocupa la situació dels treballadors
immigrats aquí o la que es pateix en altres països, aquesta situació
pot acabar repercutint-nos, a nosaltres mateixos. Estem convençuts
que cal impulsar iniciatives perquè les condicions de treball digne
siguin una realitat per a tots els treballadors i les treballadores del
món. I la nostra reflexió i acció sindical, per local que sigui, hi té molt
a dir.

Josep Anton Belchi i Riera
Delegat de prevenció de Torrelsa, SAU

A la feina, a la d'aquí i
a la d'allà, cap risc

lo Sindicat 7
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L'11 de novembre, el Sindicat del Mossos d'Esquadra de CCOO (SME-CCOO) va celebrar
un assemblea a Lleida per explicar a tots els seus afiliats i afiliades les propostes i els
resultats de l'assemblea que havia tingut lloc una setmana abans a Barcelona que fou
un èxit de participació. Una de les propostes d'aquesta assemblea va ser que les
reivindicacions dels mossos d'esquadra es fessin extensives als altres sindicats i a tot
Catalunya, així s'ha fet i s'hi han adherit els sindicats SAP-UGT i CAT i s'ha arribat a
Girona, a Tarragona i amb aquesta assemblea del dia 11 també a Lleida.

Els companys de l'especialitat de trànsit de Barcelona van dir “ja n’hi ha prou!” tot just
fa tres setmanes, ja que les mancances de seguretat són del tot inadmissibles i
preocupants. En el transcurs d'aquestes tres setmanes, el SME-CCOO ha insistit en
aquestes reivindicacions i els mitjans de comunicació se n'han fet ressò i tal i com es
va demanar s'ha aconseguit el suport de dos dels tres sindicats representants del cos.

Les reivindicacions dels mossos fan referència a la seguretat individual i col·lectiva i a
l'estabilitat horària, i les principals demandes que fan els agents als sindicats són que
el comunicat de reivindicacions sigui conjunt, que es comprometin a fer-lo arribar a
l'administració i que el defensin fins al final.

Val a dir que entre les mancances que denuncien els mossos, les més destacables són:
cascs homologats, jaquetes de motorista, pantalons específics i samarretes amb les
bandes reflectants integrades; a més que tot el sistema d'il·luminació i senyalització
de les persones, dels vehicles i de la via sigui adequat a les necessitats del tipus de
servei que realitzen; i, finalment, vehicles en condicions, més plantilla i millor estabilitat
horària.

Des del SME-CCOO, lamentem les maneres i la falta d'implicació de l'administració
que tot i tenir coneixement de la totalitat de les demandes, en alguns casos des de fa
més de cinc anys, a dia d'avui no ha posat solució a aquesta preocupant situació.

Properament, està prevista una nova reunió entre els sindicats que donen suport a
aquestes reivindicacions per lliurar, a l'administració, el recull de demandes.

Gerard Pinyol
Secr. d'Organització del SME CCOO

Seguretat individual i col·lectiva,
reivindicació del SME-CCOO



revista65-2FINAL.fh11 11/12/09 10:34 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

El 29 d'octubre va tenir lloc, a la sala Jaume Magre
de Lleida, la jornada titulada “Temps de treball, personal
i de vida: per una millor organització”, organitzada
entre d'altres per l'Ajuntament de Lleida i CCOO de
les Terres de Lleida.

La inauguració de la jornada anà a càrrec de la regidora
de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Lleida, del
nostre secretari general, Josep M. Baiget, de la directora
dels Serveis Territorials del Departament de Treball i
de la secretària general de la UGT.

La jornada s'estructurà en dues parts, en la primera
vam poder escoltar la conferència de la doctora en
sociologia i professora de la Universitat de Girona,
Cristina Sánchez, sobre “Les
desigualtats de gènere a
Catalunya: temps, jornada i
conciliació de la vida personal,
familiar i laboral”. En la taula
rodona de la segona part, els
diferents ponents, representants
de l'àmbit familiar, empresarial
i sindical, van expressar els
compromisos de cadascuna de
les seves organitzacions respecte
del tema de la jornada. Els
compromisos de l'àmbit sindical
van ser tractats per Carme
Català, responsable d'Acció i
desenvolupament de polítiques
de dones de la Secretaria de la
Dona de CCOO, i per la repre-
sentant de la UGT. CCOO tractà

el tema des del vessant socioeconòmic en l'acció
sindical des del territori, també va fer alguna reflexió
des del món laboral i acabà la intervenció plantejant
el següent interrogant a l'auditori: “El repte de millorar
els usos del temps i millorar la qualitat de vida, canviarà
la situació de desigualtat social de les dones?” La
representant de la UGT tractà el tema des del vessant
de la negociació col·lectiva i el món laboral.

CCOO de les Terres de Lleida va convocar tots els
delegats i delegades de la ciutat de Lleida que van
respondre molt positivament a la crida i van omplir,
majoritàriament, la sala.

Inma Romeo
Secretària de Polítiques d'Igualtat

Calendari laboral
2010

lo Sindicat8

ActesA

L'ecocentre i granja escola les Obagues de Juneda i
CCOO de les Terres de Lleida han signat un conveni
de col·laboració pel qual, als afiliats i afiliades de CCOO,
us faran un 10% de descompte en tots els seus
productes de restauració i en els serveis que ofereixen.

Les Obagues són un camp d'aprenentatge amb
programes pedagògics i de formació adreçats a tots
els nivells educatius on, a més, poden fer estades
grups, associacions i famílies i també s'hi poden fer
jornades de treball i reunions.

Durant l'any 2010, seran festes laborals a Catalunya
les següents:

-   1 de gener (Cap d'Any).
-   6 de gener (Reis).
-   2 d'abril (Divendres Sant).
-   5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
-   1 de maig (Festa del Treball).
- 24 de juny (Sant Joan).
- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
- 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
-   1 de novembre (Tots Sants).
-   6 de desembre (Dia de la Constitució).
-   8 de desembre (La Immaculada).
- 25 de desembre (Nadal).

Al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 5 d'abril
(Dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la
del 17 de juny, com a Festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran dues festes
locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels
ajuntaments.

Jornada sobre el temps de treball,
personal i de vida

Les Obagues
i CCOO signen
un conveni de
col·laboració

El passat 14 de novembre el Sindicat d'Activitats Diverses
de CCOO de les Terres de Lleida va celebrar una
Conferència Extraordinària per tal d'escollir la seva nova
direcció. S'elegí la nova Comissió Executiva, formada per
vuit membres, i l'Emília Gutiérrez com a secretària general.

El Sindicat d'Activitats Diverses, que engloba 14 subsectors
diferents entre els quals destaquen, aquí a Lleida, el de
la neteja, el de la recollida d'escombraries, el de la
seguretat privada i el de la jardineria, ha estat dirigit
aquest últims mesos per una gestora de la qual l'Emília
Gutiérrez ha format part.

A partir d'ara Activitats Diverses té un seguit de reptes
nous i la campanya “Posa't a mil”, del sector de la neteja,

engegada el mes d'octubre amb una important
manifestació de gairebé 1.000 persones a Barcelona.
Aquesta campanya es du a terme per dignificar les
condicions de treball del sector de la neteja i aconseguir
que el nou conveni acabi amb la diferent aplicació,
sobretot salarial, a les diferents províncies de Catalunya.
Per aquesta raó reivindica per a la propera negociació un
mateix text i una mateixa aplicació per a tot Catalunya.
En el cas de Lleida, demana l'equiparació salarial amb la
resta de les províncies en els dos primers anys d'aplicació
del nou conveni fins a aconseguir un mateix salari per a
tot Catalunya.

Emília Gutiérrez
Secr. general d'Activitats Diverses de CCOO de Lleida

Activitats Diverses té una nova
secretaria general
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El dimecres 25 de novembre es commemorà el Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència contra les Dones. CCOO de les Terres de Lleida vam voler expressar
el nostre rebuig davant totes les manifestacions de violència contra les dones que
creiem que són fruit de la desigualtat existent entre dones i homes i que esdevenen
un greu atemptat contra els drets humans. És per això que CCOO vam reiterar el
nostre compromís en la lluita per eradicar aquesta xacra social. Per aquest motiu
el mateix dia 25 vam penjar una pancarta a la seu del sindicat per fer evident el
nostre compromís i el nostre rebuig cap a aquesta forma de violència.

CCOO de les Terres de Lleida denunciem que la violència que s'exerceix contra les
dones continua sent un problema de gran magnitud a tot el món, té les seves arrels
en l'estructura dels sistemes socials, els costums, les pautes i els valors culturals que
assignen a les dones una posició inferior i subordinada a la família, a la feina i a la
societat. És per això, que els objectius de la lluita contra la discriminació i l'eradicació
de la violència contra les dones es converteix en una exigència democràtica amb
la qual els diferents països i organismes internacionals han d'estar fermament
compromesos.

Aprofitant aquest dia, des de la Secretaria de Polítiques d'Igualtat, hem fet arribar
a totes les federacions la Guia sindical: violències de gènere a l'empresa, publicada
recentment per la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya. La guia pretén ser
una eina útil per a la tasca sindical en matèria de violències de gènere en l'àmbit
laboral, i té per objectiu aglutinar els recursos legals existents en aquesta temàtica.
Entenem per violències de gènere en l'àmbit laboral l'assetjament sexual, l'assetjament
per raó de sexe, així com també els casos de dones treballadores que es trobin en
situació de violència de gènere en la parella, que malgrat que no sigui una forma
de violència específica dins l'empresa sí que implica la necessitat de conèixer els
drets laborals i de Seguretat Social que la llei els atorga.

Si esteu interessats a tenir un exemplar d'aquesta guia a la vostra empresa, només
cal que us poseu en contacte amb l'Inma Romeo (a l'adreça de correu:
iromeo@ccoo.cat o trucant al 973 26 36 66).

Inma Romeo
Secretària de Polítiques d'Igualtat

lo Sindicat 9

Actes A
Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència

contra les Dones

PER TOT AIXÒ:

- CCOO promourà la inclusió i difusió en el si de la negociació
col·lectiva i l’acció sindical de les mesures establertes en el marc legal actual de prevenció de la violència masclista

i de protecció de les dones que la pateixen.

- CCOO promourà la prevenció de la violència mitjançant la promoció de la formació dels delegats i delegades
sindicals i, alhora, desenvoluparà accions sindicals de sensibilització cap a l’empresariat i cap als treballadors i

treballadores.

- CCOO impulsarà la incorporació en el si de les empreses de la definició de les estratègies i els passos a seguir
davant casos de violència contra les dones a l’empresa.

- CCOO se solidaritza amb tota la comunitat en el compromís de participar
activament en la detecció i l’eliminació de tot tipus de vulneracions dels drets socials i individuals a causa de

la violència contra les dones.

MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE

Des de CCOO, davant la commemoració d’un nou 25 de novembre,
Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones,
expressem el nostre rebuig davant totes les manifestacions de violència
contra les dones i reiterem el nostre compromís en la lluita per eradicar
aquesta xacra social.

Ara més que mai és necessari visualitzar la violència contra les dones
i definir el problema per tal que tothom tingui clar que la violència
masclista es pot donar en tots els espais més enllà del domèstic. Cal
trencar els tòpics i els estereotips, així com deixar clar que la violència
masclista pot donar-se en l’àmbit de la parella o en la família, però
també en l’àmbit laboral. D’altra banda, cal tenir present que la
violència pot prendre moltes formes més enllà de la violència física,
per això cal recordar que la violència masclista també pot ser psicològica,
econòmica o sexual.

Per tot plegat creiem que cal fer èmfasi en la denúncia de la
problemàtica de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
a la feina, que és l’expressió de la violència contra les dones en
l’àmbit laboral.

Així mateix, cal seguir posant en evidència l’existència de
discriminacions per raó de gènere i els atemptats contra els drets
humans que pateixen les dones de la nostra societat i d’arreu del
món.

El marc legal existent ens dóna l’oportunitat de caminar cap a
l’eradicació de la violència que pateixen les dones, i per això des de
CCOO reclama el compliment i el desenvolupament reglamentari
pertinent per tal de poder aprofitar les potencialitats del marc legal
que ens empara.
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El dissabte 28 de novembre, es tornà a fer l'acte anual de reconeixement als afiliats
i afiliades de CCOO amb més de 25 anys d'antiguitat a la nostra organització.
També es va aprofitar l'acte per donar la benvinguda a companys i companyes
recentment afiliats.

Enguany la celebració es va fer a Terrassa, al Centre Cultural de Caixa Terrassa, i
va tenir dos parts: en la primera, diferents dirigents sindicals van fer el seu parlament
i es lliurà la insígnia en reconeixement a la trajectòria de 25 anys d'afiliació a una
persona en representació de cada organització confederada, després es va donar,
simbòlicament, la benvinguda a la nova afiliació, lliurant un carnet a un representant
de cada federació i unió; en la segona part, les federacions i unions, van donar la
insígnia a totes les persones del seu àmbit que van assistir a l'acte.

El carnet solidari de CCOO de Catalunya del 2009, s'atorgà a l'exfiscal en cap de
la Fiscalia especial anticorrupció de l'Estat, Carlos Jiménez Villarejo  i a  la Comissió
Cívica per la Recuperació de la Memòria Històrica Antifranquista de Terrassa.

Les persones de la Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida que van
rebre la insígnia són: Armando Arbiol, Antonio Asens, Luis Carbajal, José Betbesé,
Francisco Aranda, Antonio Gámez, Miguel González, Carlos Hortiguela, Santiago
Jansat, Carlos Jiménez, Victoriano Martínez, Andrés Ortiga, Ángel Rico, Martín
Mimbrera, José Maria Guijalba, Juan Antonio Jaime, Gaspar Andreu, Jordi París,
Jesús Codera, Manel Martínez, Antonio Teixidó, Josep Lluís Mora, Francisco Cabello,
Ángel Martínez, Isidro Macías, Joaquín Bellver, Dolores Perete i Jorge Vilaret.

Felicitats a tots i a totes!

CONDICIONS ESPECIALS PER ALS AFILIATS I AFILIADES A CCOO

lo Sindicat10

InformacióI

El procés de fusió de les caixes a l'Estat espanyol es va començar a gestar tan bon punt
com es destapà l'actual crisi financera, econòmica i social. En un primer moment, les
caixes es van mostrar reticents als processos de fusió, però després que el Banc d'Espanya
intervingués la Caixa Castilla-La Mancha i pressionés més fortament totes les altres caixes,
aquestes entitats van començar a estudiar-ne les possibilitats.

Aquí, a Catalunya, el procés va començar a enfocar-se en un primer moment des del
vessant polític, ja que hi havia 3 caixes controlades per les diputacions, la de Catalunya
per la Diputació de Barcelona i les de Girona i Tarragona per les seves respectives
diputacions, però no totes tres diputacions estaven governades pel mateix partit polític
i la més reticent a la fusió va ser la de Tarragona que és en mans de CiU.

Les caixes de les comarques centrals que no depenen tant dels partits polítics van
començar a moure fitxa i hi va haver una aproximació entre les caixes de Sabadell, Terrassa
i Manlleu, en quedà al marge la de Manresa, perquè la seva direcció era propera a la
de Caixa Catalunya, més tard s'hi afegiria per qüestions de personalisme i pes de decisió
la Caixa de Girona. Una vegada quallada aquesta fusió, Caixa de Catalunya va presentar
al Banc d'Espanya la seva fusió amb Caixa Manresa, Caixa Tarragona es va negar a ser-
hi, en el procés, i per aquest motiu la fusió va ser denegada i el Banc d'Espanya suggerí
a les dos caixes que intentessin incorporar-hi la de Tarragona. Després d'un llarg camí,
que ha retardat la fusió i ha fet perdre uns mesos preciosos, Caixa Tarragona s'hi ha
afegit i, en aquests moments, la fusió es troba amb la necessitat i la urgència d'arribar
a un acord laboral per presentar-lo al Banc d'Espanya i a més presentar el seu projecte
de fusió i el seu pla d'integració per poder-se acollir a les ajudes del FROB, que en aquests
moments Brussel·les esta qüestionant.

És necessària aquesta fusió? Nosaltres entenem que sí, per diverses raons, excepte en
el cas de Caixa Manresa, en les altres dues la ràtio de morositat és molt elevada, a causa
de la forta expansió feta durant els últims 5 anys basada en el mercat immobiliari, i

també perquè a causa del deteriorament de les ràtios de solvència i d'eficiència necessiten
urgentment una injecció de capital.

En quina situació estem? En constituir-se la mesa laboral la situació era preocupant, les
posicions eren molt dispars entre les direccions i els sindicats, la posició de les caixes
estava molt aferrada als seus plantejaments de màxims: sobren 1.800 empleats i 500
oficines, ofereixen 1.400 prejubilacions a preus de saldo i 400 baixes incentivades i no
igualen les condicions economicosocials a tota la plantilla. De totes maneres, gràcies a
les mobilitzacions i la pressió dels sindicats s'ha arribat a un preacord, al qual CCOO hem
votat a favor i que aconsegueix reduir el nombre d'oficines que es tanquin i la conseqüent
reducció de treballadors afectats. S'ha passat de 500 oficines a 395 i de 1.800 treballadors
i treballadores afectats a uns 1.300, que en percentatge suposaria el tancament del
24,57% del total d'oficines i un 14,50% de reducció de la plantilla total. També s'ha
aconseguit equiparació salarial i la voluntarietat en el procés de reestructuració de la
futura caixa.

Quina incidència tindrem a les terres de Lleida? Actualment la desconeixem, ja que en
cap moment han esmentat criteris clars per tancar oficines, actualment amb la suma de
les 3 caixes, a les nostres terres, hi treballen 253 empleats repartits en 80 oficines. Tot
plegat promou, en les persones que formem part de les 3 plantilles, una sensació
d'incertesa, d'inseguretat i de por al futur, ja que a més estan plantejant una mobilitat
geogràfica superior als 25 km. que en aquests moments marca el nostre conveni.

Si la plantilla, com no es cansen de dir, en tots els fòrums,  els empresaris i les direccions
de les nostres caixes, és l'actiu més important, potser seria hora que fessin realitat aquesta
màxima i ens tinguessin pel que som: professionals del sector i persones amb compromisos
familiars i econòmics.

Ramon Vincens Fontana
Delegat de Caixa de Tarragona

Acte públic de reconeixement als 25 anys d'afiliació

Fusió de les caixes de Catalunya, Manresa i Tarragona
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Notícies N

lo Sindicat 11

El passat 30 de novembre, a Lleida, va tenir lloc l'assemblea de delegats i delegades
i, posteriorment, la manifestació, prèvies a les manifestacions de Barcelona i Madrid.

L'assemblea, que fou  conjunta, CCOO i la UGT, es convocà per tal que els líders
dels respectius sindicats, de Lleida i de Catalunya, expliquessin als delegats i delegades
els motius principals per manifestar-se tant a Lleida, com a Barcelona i Madrid. Tant
Josep M. Baiget, secretari general de CCOO de les Terres de Lleida, com Joan Carles
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, van fer èmfasi en la realitat que

els treballadors i treballadores som els principals afectats per una crisi que no hem
provocat. Que hi ha moltes persones aturades, aquí a Lleida els números són
especialment durs, persones afectades per ERO, per processos de tancament
d'empreses, empreses amb convenis col·lectius pendents de negociar o salaris
pendents d'actualitzar, en resum, van voler remarcar que la crisi no sols no l'hem
provocada, sinó que en som les principals víctimes.

La patronal va ser objectiu de dures crítiques, perquè ni els empresaris, per ells
mateixos, ni els seus dirigents han estat capaços d'afrontar la realitat de les causes
de la crisi i s'han limitat a reclamar fórmules caduques i ineficaces, però sí beneficioses
per a ells, per solucionar-la, l'únic que reclamen és l'abaratiment dels costos laborals,
que en realitat no són el problema, i han estat incapaços de veure que la dificultat
real és una estratègia de competitivitat que ha fet fallida, perquè estava basada en

els baixos costos i la precarietat, i en la preferència d'una bona part de l'empresariat
que durant els anys de creixement econòmic ha preferit invertir els seus beneficis
especulant en el sector immobiliari en lloc d'apostar per la millora i la transformació
de les empreses amb la innovació en els processos i amb la cerca de nous productes.

Després de l'assemblea, al voltant de 250 persones, delegats i delegades de CCOO
encapçalats pels seus dirigents, van anar en manifestació fins a la seu de la COELL
per lliurar el manifest als responsables d'aquesta organització.

Les manifestacions de Barcelona i Madrid, els dies 3 i 12 de desembre, respectivament,
han reunit una gran quantitat de persones i han comptat, en ambdós casos, amb
una nombrosa representació de delegats i delegades i afiliats i afiliades de les nostres
contrades.

Amb el lema: “Plantem cara a la crisi!”, els companys i les companyes s'han
manifestat perquè la patronal desbloquegi la negociació dels convenis col·lectius i
el diàleg social; perquè s'acabin els abusos de l'empresariat que vol aprofitar la crisi
per destruir ocupació i retallar els drets dels treballadors i les treballadores; perquè
la patronal vol imposar l'acomiadament lliure; perquè necessitem una acció decidida
i real dels governs per dinamitzar els sectors econòmics i el consum; i perquè volem
que es garanteixi la protecció social de les persones que han perdut el lloc de treball.

Les principals exigències dels treballadors i treballadores en aquestes tres manifestacions
han estat:

- La renovació dels convenis col·lectius pendents.
- Que no hi hagi cap altre expedient de regulació d'ocupació ni tancament sense
  justificació.
- Plans de xoc per reindustrialitzar les comarques amb més atur.
- Protecció social per a les persones aturades.
- Cap retallada de drets.
- Creació d'ocupació en els serveis públics.
- Fiscalitat progressiva: que pagui més qui més té.

En definitiva, allò que reclamem és que les persones treballadores no paguin la
crisi!

30 de novembre, Lleida,  3 i 12 de desembre,
Barcelona i Madrid
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lo Sindicat12

NotíciesN

6è Cicle de
Cinema i
Drets Humans
Durant tot el mes de novembre ha tingut lloc el 6è Cicle de Cinema i Drets Humans,
organitzat  per la Universitat de Lleida, coordinat per l'associació de periodisme Fora
de Quadre i en el qual col·labora CCOO, juntament amb l'Ajuntament de Lleida, la
Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, l'Ateneu Popular de
Ponent i Amnistia Internacional, el patrocinador n'és el diari Segre.

En cadascuna de les sis sessions s'ha pogut veure un documental, escoltar una
conferència i participar del debat, els temes que s'han tractat en aquesta edició han
estat diversos: el canvi climàtic, els drets sexuals i reproductius, el fet de parir al Sud,
els processos de reconciliació, la crisi financera i el dret a l'educació. Les projeccions
i les conferències s'han fet a la Facultat de Dret i Economia de la UdL.

Paral·lelament al cicle hem pogut veure dos exposicions, una a l'Ateneu Popular de
Ponent, titulada Congo, perill de riqueses, que ens ha permès d'endinsar-nos en la
història d'un dels països més rics en recursos minerals; i l'altra: La salut, un dret
universal? presentada per farmacèutics Mundi i Medicus Mundi i exposada a l'Edifici
Polivalent del Campus de Cappont de la UdL.

Quarta edició
dels Premis
Llanterna Digital
El passat 10 de novembre es va fer la presentació, a l'espai Màrius Torres de la
Biblioteca Pública de Lleida, de la quarta edició dels Premis Llanterna Digital, el lema
d'enguany, “Com dos rius paral·lels”, ens evoca la poesia de Màrius Torres de qui
l'any 2010 se celebra el centenari del naixement.

Aquests premis són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida,
de la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part i volen contribuir al foment de
l'ús del català i de l'occità i a la promoció de la creació audiovisual en aquestes
llengües per mitjà de curtmetratges i s'adrecen a les comunitats lingüístiques catalana
i occitana d'arreu del món.

Les bases del concurs estableixen dos modalitats: obres d'una durada no superior a
3 minuts, que rebran un premi per a cadascuna de les categories -centres d'educació
primària i secundària, comunitat universitària i oberta-; i obres d'una durada no
superior a 60 segons, que només tenen una sola categoria, l'oberta. El termini per
presentar obres és fins al 31 de març del 2010.

Si voleu saber més coses sobre les bases del concurs i els premis, podeu visitar el
web: www.llanternadigital.cat, on trobareu tota la informació de la quarta
convocatòria i també de les edicions anteriors.

Xerrades sobre els canvis
de la nova Llei d'estrangeria

A mitjans d'octubre van tenir lloc, a la ciutat de Lleida i en el marc del Solidàrium'09,
els actes organitzats per la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida i la Regidoria
de Cooperació, Drets Civils i Immigració amb motiu del Dia Internacional de Lluita
contra la Pobresa.

CCOO Terres de Lleida participa en aquests actes a través de la Fundació Pau i
Solidaritat com a membre de la Coordinadora d'ONGD des de la seva fundació i,
per tant, també s'afegí, donà suport i va participar activament en els actes col·lectius
que es desenvoluparen i que van culminar en la fira Solidàrium'09.

El CITE de CCOO de les Terres de Lleida ha fet durant el mesos de novembre i
desembre diferents xerrades per informar la població immigrada de Guissona,
Agramunt, Tàrrega i Cervera i les seves respectives comarques de les modificacions
de la Llei d'estrangeria, que està en l'última fase parlamentària.

Les xerrades s'han fet a la tarda, en locals dels ajuntaments o dels consells comarcals,
i han comptat amb una nombrosa assistència de persones nouvingudes que estaven
força interessades per conèixer de primera mà les novetats que incorporarà la llei
un cop hagi complert tots els tràmits parlamentaris.

CCOO creu que malgrat la reforma, la Llei d'estrangeria continuarà discriminant,
ja que la proposta del Govern central i l'actual debat parlamentari demostren que
no hi ha cap indici d'un canvi profund en les lleis regressives que va imposar el
Partit Popular els anys 2001 i 2003. Un cop analitzada la llei veiem que es posen
en contradicció drets legítims, com el d'aprendre la llengua del país o el dret nacional
de tenir més autogovern, amb drets fonamentals, com el dret de viure en família,
el dret a la igualtat de tracte o el de no patir discriminació de cap mena;  CCOO
no hi està d'acord i reclama la necessitat que Catalunya tingui més competències
per dur a terme més polítiques integradores.

Solidàrium, 09
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Formació sindical
per al 2010

Formació F

lo Sindicat

Per donar continuïtat a la formació com a delegat i delegada sindical de CCOO,
us presentem l'oferta formativa corresponent al nou període, que s'iniciarà el mes
de gener del 2010. Com bé sabeu aquests cursos de formació ens ajuden a poder
exercir la nostra tasca com a delegats i delegades amb la màxima efectivitat; ens
permeten adquirir coneixements en diferents matèries de caràcter sindical i laboral
i millorar les nostres habilitats en la comunicació i en la intervenció en la negociació
col·lectiva...

L'oferta definitiva d'aquests cursos depèn, en gran mesura, de la participació i la
implicació de tots i totes. Comptem, doncs, amb la vostra col·laboració.

Cursos programats de formació sindical bàsica, adreçats als delegats i delegades
que són elegits en les eleccions sindicals de les diferents empreses:
- Inspecció de treball
- Protecció social
- Responsabilitat social a les empreses
- Salari i nòmina

Us presentem també l'oferta de formació per a quadres i dirigents sindicals que
s'ha programat a partir de les demandes de les diferents federacions.

Cursos programats per a l'estructura sindical, formació de quadres:
- Estratègies d'igualtat d'oportunitats
- Gestió del temps i reunions
- Plans d'igualtat
- Violència de gènere

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació, podeu posar-vos en contacte
amb la Secretaria d'Ocupació i Formació: rcriado@ccoo.cat

Ramona Criado
Secretària d’Ocupació i Formació

Curs sobre l'estrès
laboral a la FSC

La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) ha finalitzat amb èxit el curs sobre
l'estrès laboral: “Assetjament i organització del treball”, impartit pel company
Xavier Manero, tècnic de salut laboral de la FSC de Lleida

Durant el curs s'ha parlat de les diferents variants de l'estrès i s'han treballat
concretament el tema de l'assetjament psicològic i l'assetjament sexual i com
aquestes dos maneres d'assetjament afecten l'organització del treball.

Aquest curs adreçat al personal que treballa a l'administració ha comptat amb 22
persones matriculades gairebé totes treballadores del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.

Carme Besora
Responsable de Formació i Comunicació. FSC de CCOO de  Lleida

Cursos subvencionats i inclosos en el Contracte Programa de Formació Contínua
sol·licitat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya corresponent a la
programació de l'any 2009. Els cursos s'adrecen a treballadors i treballadores
per compte d'altri, fixos discontinus, autònoms i autònomes, i treballadors i
treballadores del règim agrari o especial de la llar i treballadors i treballadores
en atur fins a un 40% de places.

Tot seguit trobareu la llista de cursos i les poblacions on es faran. Tots els cursos
començaran a partir del gener del 2010.

Formació Contínua.
Pla Intersectorial 2009

Aesform

Aesform, Fointec

Formemp

British Centre

British Centre

British Centre

British Centre

General d'Estudis

General d'Estudis

General d'Estudis

General d'Estudis

Escola d'Oficis

Formació Terres del Segre

British Centre

British Centre

General d'Estudis

Fundació Paco Puerto

Fundació Paco Puerto

Fundació Paco Puerto

Escola d'Oficis

Fundació Paco Puerto

Almenar

Almenar, Lleida

Lleida

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Lleida

Lleida

Lleida

Lleida

Mollerussa

Lleida

Mollerussa

Mollerussa

Lleida

Lleida

Lleida

Lleida

Mollerussa

Lleida

Disseny gràfic, nivell inicial

Disseny gràfic, nivell avançat

Ofimàtica i Internet, nivell inicial

Ofimàtica i Internet, nivell avançat

Disseny de pàgines web, nivell
avançat

Integració d'aplicacions ofimàtiques

Anglès, nivells 1, 2, 3 i 4

Escorta privat

Vigilant d'explosius

Vigilant de Seguretat

Radioscòpia

Instal·lador de gas, nivell A

Soldadura (elèctrode consumible)

Cad 2d

Accés professional al transport

Autodefensa professional

Tècniques de relaxació

Comunicació: entrenament

Mediació i autodefensa professional

Muntatge i instal·lació de fred
industrial

Manipulador d'aliments

Informació i inscripcions:

- Fundació Paco Puerto (avinguda de Catalunya, 2, 5a planta de Lleida.
Telèfon 973 279 507) o consultar el web www.ceprom.org.

- A Mollerussa: British Centre  (973 71 21 02)
i Escola d'Oficis Pla d'Urgell (973 71 27 90).

- A Almenar: AESFORM (973 77 13 77).

- A Lleida: General d'Estudis (973 28 08 88), FOINTEC (902 99 64 27), Formació
Terres del Segre (973 25 77 41) i FORMEMP (973 27 47 66).

13
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Una inclusió laboral d'èxit
La participació activa dels joves amb discapacitat intel·lectual en el seu propi procés
d'inclusió laboral és un punt clau perquè aquesta inclusió sigui un èxit.

Cada persona és única i té diferents capacitats, interessos, preferències... Les
persones amb síndrome de Down o alguna altra discapacitat intel·lectual, també.
Igualment, totes les persones són subjectes actius, protagonistes i prenen decisions
en l'execució del propi projecte vital i professional. Fins fa molt poc temps, les
persones amb síndrome de Down no gaudien d'aquest dret i les persones del seu
voltant eren les que decidien per elles.

Down Lleida, treballa per aconseguir una resposta a la realitat social actual d'aquestes
persones. La nostra filosofia de treball invoca la igualtat d'oportunitats entre les
persones amb o sense discapacitat, l'equiparació real des de la solidaritat i el respecte
en el si d'una societat tolerant i plural, l'objectiu de la qual és la inclusió de les
persones amb síndrome de Down en els diferents àmbits socials.

En la societat actual, ser adult s'associa a anar aconseguint unes fites evolutives
com són superar l'etapa formativa, aconseguir un treball i independitzar-se. La
inclusió en l'àmbit educatiu és gairebé una realitat, la inclusió laboral comença a
ser-ho, però falta recórrer molt camí, camí que marcarà el començament del procés
per aconseguir un major grau d'autonomia i independència d'aquests joves.

Fa 6 anys Down Lleida va iniciar un projecte d'inserció sociolaboral, “Integra XXI,”
que igual que altres experiències que ja s'implementaven en altres associacions
utilitza la metodologia del “treball amb suport” per aconseguir la inclusió dels nois
i les noies amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària, en les condicions
laborals, el més semblant possible, a la resta de treballadors i treballadores.

Aquesta metodologia posa èmfasi en el fet de motivar i estimular la capacitat  de
les persones per realitzar diferents tasques laborals productives. També es dóna
suport a la persona perquè prengui les seves pròpies decisions, implicant-la plenament
en la planificació, l'avaluació i el desenvolupament del procés d'inclusió laboral.
Aquests joves tenen molt a dir, saben el que els agrada i tenen dret a ser escoltats.
Aquesta és una de les principals reivindicacions que ens plantegen: donar veu a
les persones amb discapacitat, tenir dret a poder manifestar les seves opinions, i
que aquestes siguin escoltades i respectades.

Un element clau en el procés d'inclusió laboral és la pròpia persona amb discapacitat,
quan aquesta té una oportunitat per treballar en una empresa ordinària, amb unes
tasques adients a les seves capacitats i a les seves preferències, tenim garantida
una part molt important de l'èxit de la inserció. Un altre element decisiu és la família
que dóna el suport que el seu fill o filla necessita, dia a dia, i és l'entorn en el qual
el jove es forma en valors, com a persona amb drets i amb deures. Un tercer element

del procés és l'empresa que col·labora en el projecte d'inserció sociolaboral, facilita
un lloc de treball per a la persona amb discapacitat i obté un treballador productiu
i uns beneficis fiscals. Finalment, el darrer element, no per això menys important,
és l'entitat que ajuda a desenvolupar tot aquest procés, amb el projecte del “treball
amb suport” que, en definitiva, serà qui ajudarà el jove a decidir respecte a la seva
feina i li oferirà el suport necessari amb l'ajut del preparador laboral per poder
donar resposta a les necessitats que vagin sorgint en el procés (preparació laboral
in situ, assessorament als companys, recerca d'estratègies per al desenvolupament
de les tasques...) el procés s'inicia amb un acompanyament continu i intensiu, que
anirà retirant-se progressivament a mesura que la persona treballadora se sent
segura i autònoma per realitzar la seva tasca i l'empresari confirma que la feina es
porta a terme.

Les dades actuals, després d'uns 20 anys d'haver-se iniciat les primeres experiències
de “treball amb suport”, ens parlen de 30.033 persones amb discapacitat intel·lectual
contractades a les empresa ordinàries, 18.044 amb contractes indefinits i 11.989
amb contractes temporals.

En veure  aquestes dades sols queda creure que hi haurà molts més empresaris que
es convenceran que les persones amb síndrome de Down poden desenvolupar un
treball real, que serà enriquidor per a l'empresa, per als seus companys i per a la
pròpia persona amb discapacitat, si se li ofereixen els suports necessaris, això si
partint sempre de les seves capacitats individuals.

Davant d'aquesta nova situació que es plantegen les mateixes persones amb
discapacitat, com un repte per a tota la societat, crec que sols ens queda oferir
aquesta igualtat real d'oportunitats que ha de permetre avançar cada dia més cap
a una societat més inclusiva, en la qual cadascú tingui el seu paper.

Un cop més haurem d'estar atents i davant de totes aquestes experiències laborals
reeixides, són les mateixes persones amb síndrome de Down les que continuen
demanant un pas més en la seva condició de ciutadà i ciutadana, de manera que
volen avançar i decidir sobre el seu futur, no sols en l'àmbit laboral, sinó en el seu
projecte de vida, i això vol dir poder decidir sobre on, com i amb qui volen viure.
Dins d'aquesta trajectòria vital, s'estan obrint uns nous horitzons i unes noves fites
que ens portaran a tots i totes a replantejar-nos les nostres creences i les nostres
actituds al voltant de la diversitat, i d'aquesta manera podrem anar trencant barreres
en el camí de la inclusió.

Entre tots i totes ho podem aconseguir, si cadascú de nosaltres des del nostre àmbit
d'acció i de responsabilitat obrim les portes i canviem les nostres mirades. Ajudeu-
nos a fer córrer la veu!

lo Sindicat14

OpinióO
La ploma
convidada
Pilar Sanjuán, presidenta de Down Lleida,
Associació de famílies de persones amb síndrome
de Down i altres discapacitats intel·lectuals de
Lleida i província
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Una empresa va acomiadar una treballadora, en la carta d'acomiadament reconeixia
que es posava a la seva disposició la indemnització equivalent a 45 dies de sou
per any de servei; també reconeixia en un document privat un deute, derivat de
la indemnització per acomiadament, deute que no va pagar, ni tan sols la part
proporcional de les pagues extres i dels salaris de dos mensualitats. Quan la
treballadora va reclamar el que li devien no ho va fer per acomiadament, sinó que
va presentar una demanda per reclamació de quantitat. El jutjat social va sentenciar,
i condemnà l'empresa al pagament de la quantitat d'indemnització per
acomiadament. Una vegada instada l'execució, el jutjat social va dictar una
interlocutòria que declarava la insolvència provisional de l'empresa, llavors la
treballadora sol·licità al Fogasa (Fons de Garantia Salarial) l'abonament de la
quantitat, aquest organisme s'hi negà perquè va considerar que la indemnització
hauria d'haver estat fixada en una sentència d'acomiadament i no de reclamació
de quantitat.

Davant la denegació del Fogasa, la treballadora formulà una demanda que fou
estimada pel jutjat social que condemnà el Fogasa a pagar la indemnització. La
sentència fou confirmada pel Tribunal Superior de Justícia i el Fogasa interposà un
recurs de cassació perquè s'unifiqués la doctrina.

El Tribunal Suprem va desestimar el recurs de cassació i reiterà la doctrina que
declara la responsabilitat del Fogasa en aquests casos, en els quals es tracta de
decidir si la sentència dictada en un procediment de reclamació de quantitat, que
condemna l'empresa a l'abonament d'una quantitat en concepte d’indemnització
per acomiadament, és títol suficient perquè el Fogasa reconegui l'esmentada
prestació.

El Fogasa va rebutjar la seva responsabilitat per entendre que la determinació
judicial de l'import de crèdit que s'havia de pagar a la treballadora, en concepte
d'indemnització per acomiadament improcedent, només podia fer-se en un procés
d'acomiadament i que no hi ha cap pacte entre l'empresari i treballador perquè
un tercer, el Fogasa, pagui amb fons públics les conseqüències d'aquest pacte inter
privatos.

El Tribunal Suprem va rebutjar aquesta conclusió i recordà com a antecedent
jurisprudencial la sentència del 22 de gener del 2007, que diu que en els supòsits
en què no hi ha controvèrsia sobre l'absència de motiu o improcedència de
l'acomiadament “si el treballador accepta plenament la correcció i licitud de
l'acomiadament decretat per l'empresari, no es planteja realment cap conflicte
relatiu a aquest nucli essencial del judici per acomiadament i, per tant, no seria
adequat exigir que s'entaulés aquesta mena d'acció amb l'única finalitat de poder
cobrar una indemnització, els elements essencials de la qual estan reconeguts a
la demanda. Si el treballador considera que el seu cessament és adequat a la llei,
no té perquè exercir cap acció per acomiadament i no fer-ho no pot provocar, com
a conseqüència, que perdi les indemnitzacions establertes per a aquests cessaments
lícits”.

Que lo sepas!

lo Sindicat 15

Breus B

Accidents de treball amb baixa de gener a setembre

Darrere de cada accident de treball hi ha
una persona que té família

El comptador de la sinistralitat
laboral a Lleida

-21,42%-20,64%EVOLUCIÓ +16,6%

ANY
2008

TOTALS

lleus greus mortalsin itinere

al centre de treball

DONES
HOMES
FIX/A

EVENTUAL
SENSE ESPECIFICAR

lleus

1.136
4.812
3.446
2.386

116

454

6.402

mortals

0
10

8
2
0

2

12

greus

11
75
43
39

4

12

98

ANY
2009

TOTALS

lleus greus mortalsin itinere

al centre de treball

DONES
HOMES
FIX/A

EVENTUAL
SENSE ESPECIFICAR

lleus

1.025
3.660
3.039
1.547

99

395

5.080

mortals

0
11

7
3
1

3

14

greus

9
61
40
24

6

7

77

““Necessitem la teva firma
per arribar a les 500.000!!””

Televisió Sense Fronteres

L'espai de comunicació de les llengües catalana, èuscara i gallega.

Us recordem que si voleu firmar, podeu adreçar-vos a CCOO de les Terres de Lleida
(Av. Catalunya, 2), a les delegacions de Balaguer (C. Girona, 8), la Seu d'Urgell (C.
Major, 41), Solsona (Ctra. Manresa, 75), Tàrrega (C. Segle XX, 1, 3r, 2a) i Vielha
(C. Montcorbison, 17) o posar-vos en contacte amb la vostra federació. Podeu
trobar més informació a Televisió sense Fronteres www.televisiosensefronteres.cat
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