
Els treballadors de les
residències es manifesten 
per un augment salarial
Reclamen els endarreriments del sou 
i l’actualització del jornal d’enguany
CCOO i les delegades de les residències Comtes d’Urgell de 
Balaguer, Serafí Casanoves de Sort i Sant Pere i Claver de 
Verdú es van concentrar per reclamar una pujada de sou.

Lleida
CARLA SALAZAR

Una trentena de treballadors  es 

van manifestar ahir davant de la 

seu del Departament de Drets 

Socials perquè les empreses que 

gestionen les residències, Eulen i 
Domus VI, no apugen els sous de 
les plantilles, retallen drets labo-

rals i salari des que van assumir la 

gestió de les residències el 2016, 
amb la qual cosa es perpetua la 

precarietat del seu personal.

La responsable de Sanitat de 

CCOO de les Terres de Lleida, He-

lena Motos, va llegir un manifest 
en el qual va reiterar que aques-

tes “empreses multinacionals 
amb grans marges de beneficis 
que ens estan negant l’aplicació 
del conveni català, per tant, la pu-

jada d’un 6% de salari”, i va afegir 
que “busquen el màxim benefici 
i no busquen ni el benestar dels 
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usuaris ni dels seus treballadors”.
Motos va considerar que les 

residències són “un sector molt 
feble que està atès a Catalunya 

per més de 51.000 treballadores 
en condicions molt precàries”.

Finalment, al ritme de “Eulen 
s’enriqueix, el treballador s’em-

pobreix”, les representants de 
les residències, van entregar un 
paper al delegat de Drets Socials 

on van “demanar la seva ajuda 

davant la postura intransigent de 

l’empresa a pagar els endarreri-

ments salarials del 2021 i actua-

litzar els salaris de 2022”.
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El curs vinent, les escoles de FE-

DAC Lleida iniciaran el Batxillerat 

PRO, un batxillerat de l’àmbit so-

cial que proposa un nou itinerari 
competencial en el qual es tre-

balla el currículum per projec-

tes. La metodologia nnovadora 

pretén descobrir, acompanyar i 
fer créixer les intel·ligències i els 

talents de cada alumne. 

FEDAC Lleida iniciarà un 
nou Batxillerat, el Bat PRO
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La Paeria i Ponent Coopera im-

pulsen la segona edició de FEM-

COOP!. Es va crear amb l’objec-

tiu d’impulsar l’emprenedoria i 
l’autoocupació dels joves amb la 

creació de cooperatives que fo-

mentin valors de justícia social, 
consum responsable, sostenibi-
litat i que proposin solucions per 

als reptes socials d’avui dia.

Torna FEMCOOP! per activar 
l’emprenedoria dels joves 
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Periodisme amb igualtat de gènere
La Paeria va reconèixer amb la nova edició dels Premis Mila el 

periodisme compromès amb la igualtat de gènere, així, va acollir 

l’acte de lliurament de la XVa edició dels guardons. / FOTO: Paeria

La Xarxa Solidària de Restaura-

dors Cuina Amiga, cuinarà els 
àpats dels diumenges de les per-

sones usuàries del Menjador. 

Ahir dijous va arrancar la primera 

jornada d’aquesta iniciativa, Diu-

menge cuino jo!, de la mà de Lluís 
Bonillo de l’Aula Gastronòmica i 

l’Escola d’Hosteleria, i Núria Por-
té del Menjador. Diumenge se 

serviran els àpats cuinats ahir.

Posen en marxa  
‘Diumenge cuino
 jo!’, la jornada 
de Cuina Amiga
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