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Vè Congrés de la Fed. Jubilats i Pensionistes
Manel Maeztu escollit Secretari general, encapçala una nova executiva
amb 4 secretaries i 2 vocalies
Manel Maeztu ha estat escollit Secretari general de la FEJUP-USOC
al Vè Congrés de l’organització. Maeztu, jubilat del sector del Metall
extreballador de l’empresa de joieria Octavi Sardà, encapçala la nova
direcció federal. La nova executiva de la FEJUP-USOC està formada a
més per: Ramiro Lozano (Organització), Ramón Guasch (Acció Sindical i Social), José Ma Cerdán (Economia), Araceli Rama (Vocal) i Segismundo Santos (Vocal)

El nou Secretari general és un històric militant del sindicat procedent de la Juventut Obrera Catòlica (JOC), fundador de la USO juntament amb els companys Álvaro García, Julio Morera, Ángel Peix, etc.
Militant dels dels anys 60. Maeztu substitueix a Josep Ma Cerdán que,
per motius de salut, agafa altres responsabilitats a l’Executiva.
El Vè Congrés Ordinari celebrat a la Seu Nacional de la USOC a
Barcelona també ha aprovat els nous Estatuts federals i el pla de treball pel període 2011-2015.
A més la assemblea ha aprovat una resolució especial on es reivindica el paper de la gent grana la societat “Des de la FEJUP-USOC
reclamem la integració de la gent gran en la societat, perquè seran
majoria i el seu paper determinant en un futur immediat. Això implica
la necessitat de protegir els drets de la gent gran, fomentar una imatge
positiva, facilitar la seva interacció amb la societat i promoure la solidaritat intergeneracional afavorint les iniciatives destinades a sensibilitzar al públic sobre el potencial dels grans”.
El document critica les retallades en matèria de pensions i exigeix al
nou govern de la Generalitat garanties en el manteniment dels serveis
socials i l’atenció a la dependència. La FEJUP-USOC agrupa més de
950 aﬁliats i aﬁliades de tot Catalunya.
Més informació a www.usoc.cat

valora que la societat es mobilitzi
davant les retallades i el dret del treball
Valoració del sindicat de les mobilitzacions ciutadanes
Davant les concentracions ciutadanes que
estant ocupant diferents places al nostre país
la Unió Sindical Obrera de Catalunya fa una
valoració positiva dels mateixos, quan reﬂecteix el cansament i la impotència d’una part
de la societat que decideix reaccionar contra
un sistema polític i econòmic que no aporta
les solucions que té el deure d’oferir.
Aquestes mobilitzacions són fruit del descontentament amb les polítiques que s’estan
fent, que han portat a mutilar un dels nostres
drets fonamentals, el dret al treball, amb 5 milions de desocupats i un 43% d’atur juvenil a tot
l’Estat. A això a més cal sumar els grans retallades socials (retallades salarials, congelació
de les pensions, atenció a la dependència, etc.)
Unes retallades a dues bandes que proposen
els governs central i de la Generalitat que ja van
ser objecte d’una acció de protesta de la USOC
amb més d’un milers de delegats i delegades
contra els governs de Zapatero i Mas el passat
dia 12 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Compartim el fons d’aquestes mobilitzacions perquè la USOC fa temps que fes una crida
a la mobilització de la societat per combatre
la crisi i els seus efectes, i la necessitat d’emprendre mesures dirigides a contenir la pèrdua
d’ocupació i aturar les retallades socials.
La prioritat ha de ser la creació d’ocupació
estable i amb drets. La USOC demana als dos
Governs que elaborin una agenda de política
social forta i concreta per tal de mantenir els
treballadors i treballadores en els seus llocs
de treball i assegurar que reben ingressos que
els hi permetin mantenir el seu poder adquisitiu i amb alts nivells de protecció social.
La USOC vol advertir de l’alt risc que
suposen les retallades en la despesa pública
de manera indiscriminada i en particular en
matèria de protecció social. Les retallades
en els sistemes de protecció augmentaran la
pobresa i debilitaran als grups més vulnerables. Al costat d’això hi ha d’haver una major

i millor regulació dels mercats ﬁnancers i els
bons dels directius. Les ﬁnances públiques
s’han de posar al servei de l’economia real i no
s’han d’utilitzar per reparar els danys causats
per les pràctiques abusives de determinades
entitats, únicament guiades per l’objectiu de
maximitzar els seus beneﬁcis a curt termini.
Davant l’actual situació de crisi econòmica
en què estem immersos, els partits polítics i
les organitzacions sindicals hem de ser exemplars en la gestió dels recursos públics. S’han
de gestionar sota criteris d’austeritat en la
despesa i d’autoﬁnançament. Això comportaria deﬁnir un nou model de ﬁnançament basat
en aquests principis.
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12è Congrés de la Confederació Europea de Sindicats

La CES aprova una profunda
renovació de la seva cúpula dirigent
La CES s’ha proposat en el
seu 12è Congrés renovar gairebé completament el seu equip
directiu per afrontar els importants reptes del sindicalisme
europeu ﬁns 2015. Així el Congrés celebrat a Atenes ha triat
per pràctica unanimitat a un nou
secretariat format per:
• Bernadette Segol, secretària general; francesa i ﬁns a la
data secretària general de UNIEuropa
• Josef Niemiec, Secretari
General Adjunt, polonès, procedent de Solidarnosc i únic membre
de l’anterior secretariat de la CES
que continua un nou mandat
• Patrick Itschert, Secretari
General Adjunt; belga procedent de la FGTB i ﬁns al moment
secretari general de la Federació
Internacional del Tèxtil, Confecció i Cuir.
• Verónica Nilsson, Secretària
Confederal; sueca procedent de
TCO, i assessora de la CES en
l’anterior mandat.
• Judith Kirton-Darling, Secretària Confederal; britànica pro-

cedent del TUC amb dedicacio
anterior a la Federació Europea
del Metall
• Luca Visentini, Secretari
Confederal, italià procedent de
la UIL i ﬁns a la data secretari
general de l’organització territorial de Venècia.
• Claudia Menno, Secretària
Confederal, alemanya procedent
de la DGB, ﬁns ara secretària de
relacions internacionals del sindicat dels ferrocarrils, i anterior
treballadora de la Opel.
• Ignacio Fernández Toxo,
President; actual secretari general de CCOO de Espanya.
En la presentació de la seva
candidatura, Bernadette Segol va
aﬁrmar que en la situació actual
de greus amenaces per a Europa,
“hem de rebutjar les pràctiques
antisocials que soscaven la conﬁança dels treballadors en el projecte europeu”. Igualment, Segol
es va comprometre a treballar
intensament en nom de la CES per
l’Europa Social, per la democràcia
i les llibertats, i al mateix temps a
combatre amb energia els partits

nacionalistes europeus que preconitzen
la xenofòbia i el antieuropeisme.
Juliol Salazar
defensa l’Europa
social més enllà del
diàleg social
La Unió Sindical
Obrera va participar
al Congrés amb una
delegació formada per,
Julio Salazar, Secretari
general confederal,
Javier de Vicente,
Secretari
d’Acció
Internacional, Antònia
Gil, Secretària general
de la USOC i MarieLaurence Homburg,
Responsable de la
Delegació de USO a
Brusel·les.

Julio Salazar davant el plenari

En la seva intervenció davant
del plenari, Julio Salazar va recalcar la importància de l’acció i la
mobilització per preservar l’Estat del benestar i l’Europa social

i fomentar més justícia social.
“Per canviar les noves regles
del joc vigents actualment, que
estan sent adoptades a esquena
ia costa de la majoria dels treballadors i ciutadans, es necessita
alguna cosa més que el diàleg
social”, va aﬁrmar.

ELECCIONS SINDICALS

Avenç important a
l’Hospital de Mollet

La candidatura de la USOC dobla la seva
representativitat al centre i esdevé la tercera
força sindical. A les eleccions que van tenir
lloc el passat 25 de maig el nou Comitè d’empresa queda format per: USOC (2), CCOO
(6), Metges (3), UGT (2), FAPIC (2) i SSC (2).
Fruit de la tasca feta per la Secció Sindical
de la USOC durant els darrers quatre anys,
hem aconseguit l’increment percentual de
vots més important de totes les candidatures que s’hi presentaven. El resultat electoral
avala la nostra tasca sindical al centre sanitari
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Consolidem
la presència a

Tres delegats
a Lacrem

Hem consolidat els 2 representants de la
USOC a la companyia de Sant Hilari de Sacalm
(Girona) un cop efectuades les eleccions sindicals. USOC ha mantingut els representants
i consolida així la conﬁança de la plantilla en
el sindicat.

Nou espai de representativitat
a la indústria de l’alimentació

Nou representant
del transport sanitari
A les eleccions celebrades a Ambulàncies
del Vallès (Sabadell) hem aconseguit el representant dels treballadors que correspon a
aquest centre de treball. Un nou delegat pel
sector del transport sanitari de la
USOC.
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En el centre de fabricació del
Grup Farggi ubicat al carrer Perú
de Barcelona, la candidatura de la
USOC ha aconseguit 3 delegats al
Comitè d’Empresa. La nova representativitat dels treballadors queda
constituïda per: USOC (3), UGT (3)
i CCOO (7). És la primera vegada
que el sindicat obté representació en
un procés electoral que la Federació
d’Alimentació (Fahia-USOC) ha qualiﬁcat d’èxit.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/comunicaciousoc
La informació més immediata de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya

