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17 D’OCTUBRE,

Dia internacional contra la pobresa
El passat 17 d’octubre es va celebrar a Barcelona el dia internacional
contra la pobresa, amb un acte públic, a les 12 hores, a la plaça Letamendi
de Barcelona, davant de l’Agència Tributària.
El lema d’aquest any és: “UNA FISCALITAT INJUSTA ENS EMPOBREIX”. Es va llegir un manifest per part d’entitats socials.
La USOC va participar-hi com a entitat col·laboradora.
La plataforma POBRESA ZERO està formada per més de 4.200 organitzacions socials, exigim una fiscalitat justa al servei d’unes polítiques redistributives que tinguin com a principi rector l’equitat i la justícia social.
t1FSDPNCBUSFMBQPCSFTBJMFTEFTJHVBMUBUT
t1FSVO&TUBUEFM#FOFTUBSTÅMJE TPMWFOUJEBDD¹TVOJWFSTBM
t1FSMBJHVBMUBUEPQPSUVOJUBUTJMBDPIFTJÂTPDJBM
t1FMTESFUTTPDJBMTJMBCPSBMT
t1FMTESFUTIVNBOTBSSFVEFMNÂO
Necessitem un nou sistema fiscal progressiu, just i redistributiu, desenWPMVQBUTPCSFQSJODJQJTEFUSBOTQBS¼ODJBJQBSUJDJQBDJÂTPDJBM JBNCDBQBDJUBUQFSDPNCBUSFFMGSBVJMFWBTJÂmTDBM
%BWBOUMBDFMFCSBDJÂFMQSPQFSEJBEPDUVCSFEFMB+PSOBEB.VOEJBMQFM5SFCBMM%FDFOUQSPNPHVEBQFSMB$POGFEFSBDJÂ4JOEJDBM*OUFSOBDJPOBM-B6OJÂ4JOdical Obrera de Catalunya realitza una crida al conjunt dels seus afiliats i afiliades
i de la classe treballadora, amb la finalitat que participin en els actes i mobilitzacions convocats.
És d’una gran evidència que la societat actual està seguint un camí insostenible. Una quantitat enorme de treballadors/es s’enfronten a una gran inseguretat
en el treball i al mateix temps es registren els índexs més alts de desigualtat de la
IJTUÅSJB-BNFJUBUEFMFTGBN½MJFTTIBOUSPCBUFOTJUVBDJÂEBUVSPIBOWJTUSFEV¿EB
la jornada laboral dels seus membres, en els últims dos anys, mentre que 1.200
NJMJPOTEFQFSTPOFTFOFMNÂOTVCTJTUFJYFOFOMBN¹TFYUSFNBQPCSFTB FODBSB
&M ESFUT GPOBNFOUBMT B MB SFQSFTFOUBDJÂ TJOEJDBM J B MB OFHPDJBDJÂ DPMrMFDUJWB FT
WFVFOBNFOB¸BUTFONVMUJUVEEFQB¿TPTJTÂOPCKFDUFEBUBDTEJSFDUFTFOBMUSFT
Les empreses intenten debilitar el dret de vaga, posant en dubte dècades de
SFDPOFJYFNFOUMFHBMEBRVFTUESFUGPOBNFOUBMFOMB0SHBOJU[BDJÂ*OUFSOBDJPOBM
del Treball.
-BQSPUFDDJÂEFMTUSFCBMMBEPSTJUSFCBMMBEPSFTIBEFJYBUEFTFSVOBQSJPSJUBUQFS
BNPMUTHPWFSOTBWVJFOEJB5BNQPDOPIP¹TMBDPOTUSVDDJÂEVOGVUVSTPTUFOJCMF
QFSBMFTGVUVSFTHFOFSBDJPOT$BUµTUSPGFTNFUFPSPMÅHJRVFTPSJHJOBEFTQFMDBOWJ
DMJNµUJDTFTUBODPCSBOUWJEFTJBSSV¿OBOUNJUKBOTEFTVCTJTU¼ODJBFDPOÅNJDB UPUJ
BJYÅ FMTM½EFSTQPM½UJDTEFMNÂOOPIBOFTUBUDBQB¸PTEFSFVOJSMFNQFOUBOFDFTTµSJB QFS BSSJCBS B BDPSET TPCSF DPN GSFOBS FM DBOWJ DMJNµUJD FGFDUF EF MBDDJÂ
humana. D’altra banda, el canvi de polítiques mediambientals per a reduir les
FNJTTJPOTEFEJÅYJEEFDBSCPOJHFOFSBSJFOMMPDTEFUSFCBMM
&M NPEFM FDPOÅNJD HMPCBM EPNJOBOU FTUµ EFTUSVJOU MPDVQBDJÂ J EFWBTUBOU FM
planeta debilita la democràcia i la justícia social. El moviment sindical internacional és la força més potent capaç de defensar la democràcia i lluitar per a la
justícia social i un futur sostenible. El 7 d’octubre - JORNADA MUNDIAL PEL
53&#"--%&$&/5PSHBOJU[BDJPOTTJOEJDBMTEFUPUFMNÂOPSHBOJU[FON½UJOHT 
activitat en els centres de treball, accions públiques, etc, per recolzar la justícia
per a la classe treballadora i la justícia climàtica. Tot junts podem reforçar el
poder dels treballadors i treballadores, organitzar-nos i mobilitzar-nos per a
demanar comptes als responsables polítics i a les empreses i per a reformar un
TJTUFNBFDPOÅNJDDBEVDFOVOBMUSFRVFBQPSUJQSPTQFSJUBUQFSBUPUFMQMBOFUB
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16 D’OCTUBRE,

Jornada europea
de conscienciació
de l’aturada cardiaca

Terres de l’Ebre

-B6OJÂ$PNBSDBMEFMFT5FSSFTEFM&CSFQBSUJDJQB KVOUBNFOU
amb les altres organitzacions sindicals i patronals, Ajuntament
EF5PSUPTBJBMUSFTFOUJUBUTFOVO&TQBJ5¼DOJDEF3FMBDJÂ$JVUBU
EF5PSUPTBQFSMBNJMMPSBEFMBDPOWJWFODJBJMBDPIFTJÂTPDJBM
&OMBQSJNFSBJTFHPOBSFVOJÂEFMHSVQEFTIBUSBDUBUFMUFNB
de: TREBALL I OCUPACIÓ
4IBFGFDUVBUVOBEJBHOPTJTPCSFFMDPOUFYUFDPOÅNJDJSBEJPHSBmBEFMBTJUVBDJÂEFMTBUVSBUTBMBDJVUBUJEFMBDSFBDJÂEPDVQBDJÂ
El grup de Treball seguirà en properes sessions per a poder
arribar a conclusions, al final del procés, que puguin ajudar palliar els efectes de l’atur.

