Presentació de l’informe: “Un tren per a la
classe treballadora. Proposta de CCOO”
El 21 de setembre, es va presentar als mitjans de
comunicació de Lleida l’informe que ha elaborat
CCOO de Lleida sobre les rodalies ferroviàries.
L’informe es titula: “Un tren per a la classe treballadora. Proposta de CCOO”, i inclou dades sobre
l’evolució de les inversions, l’evolució del personal
del sector, la situació del manteniment dels trens i de
les infraestructures, l’evolució de les incidències i les
propostes de CCOO per millorar el servei ferroviari.
Segons l’informe a l’àrea d’influència de la ciutat
de Lleida hi ha en l’actualitat una xarxa ferroviària
convencional molt àmplia, en la majoria dels casos infrautilitzada i que no cobreix les necessitats
de mobilitat de la població, que es van incrementant progressivament. Dins de les propostes concretes, per a CCOO on s’han de fer les inversions
compromeses per les diferents administracions
i accelerar l’execució del Pla de rodalies de Catalunya, prioritzant-ne les més necessàries en
l’àmbit de Lleida, és en la posada en funcionament del nucli de rodalies de Lleida.
CCOO considera que aquest projecte de creació
del nucli de rodalies de Lleida, si es dugués a ter-

Tardor a
l’ofensiva

El mes de setembre ve marcat per
l’inici del curs escolar i per la tornada a la normalitat, tant familiar com
laboral, de moltes persones. La nostra activitat sindical, després de les vacances d’estiu,
comença sabent que aquest serà un any molt
important per a la lluita pels drets socials i laborals de tots i totes.

me, contribuiria notablement a facilitar les necessitats de mobilitat per ferrocarril de les persones
en l’àrea d’influència de Lleida, tant des del punt
de vista socioeconòmic com ambiental, facilitaria
la vertebració del territori i, com que seria operat per empreses ferroviàries públiques, produiria
la creació d’ocupació pública estable i reforçaria
el paper del sector públic en les empreses ferroviàries i la titularitat pública del transport i la infraestructura ferroviària.
L’informe, el van presentar Cristina Rodríguez,
secretària general de CCOO de Lleida, i Alberto
Puivecino, secretari general del Sector Ferroviari
de CCOO de Lleida.

Diada del Treball Digne
CCCOO de Catalunya celebrarà, la setmana
que ve, la tradicional Diada del Treball Digne: el
dissabte 6 d’octubre, a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada
festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un
lloc de trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada
Mundial pel Treball Digne, que es commemora el
dia 7 d’octubre.
La Diada del Treball Digne disposarà de diferents
espais lúdics, de cuina sobre rodes (food trucks),
de l’animació musical dels Xiula, d’un concert
d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària.
Així mateix, hi assistiran Unai Sordo i Javier Pacheco, secretaris generals de CCOO d’Espanya i
de Catalunya, respectivament.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Des de CCOO exigim a les institucions catalanes i estatals, amb el nou Govern de Pedro
Sánchez, que obrin un espai al diàleg intens
i efectiu per trobar solucions estructurals al
conflicte polític i territorial, que ha bloquejat
les institucions i ha polaritzat la societat catalana.
CCOO, des del primer moment, hem reclamat al nou Govern de la Generalitat que faci
efectiva la gestió de les institucions catalanes,
posant-les al servei de la ciutadania i recuperant la plena activitat política en el desenvolupament de les prioritats que té la societat
catalana, que no són altres que lluitar contra
les desigualtats, la precarietat i la pobresa.
Revertir les polítiques de retallades de drets
socials és indispensable per mantenir la cohesió social. És hora buscar solucions i això
necessita la plena dedicació de tots i totes.
Una tardor intensa en l’àmbit polític i en el
social. I nosaltres, la gent de CCOO, com
sempre hem fet, hi serem al peu del canó.
Serem a la primera línea en la defensa dels
drets laborals i socials del conjunt de la classe
treballadora.

A Lleida, al local del sindicat, tenim els
bons que es podran intercanviar pel dinar,
si hi voleu venir, poseu-vos en contacte
amb nosaltres.

El proper dia 6 d’octubre CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una nova edició
de la tradicional Festa del Treball Digne. Serà
una jornada festiva i reivindicativa, un punt
d’inici i de trobada de la gent de CCOO de
tot Catalunya i que, enguany, coincideix amb
la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es
commemora el dia 7 d’octubre.
#OrgullCCOO!

www.ccoo.cat/lleida

