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defensa l’escola catalana
Davant la sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Federació
d’Ensenyament de la USOC (FEUSOC),
primer sindicat en representació en l’ensenyament concertat del país, conjuntament
amb la resta d’organitzacions representatives dels treballadors i treballadores del
sector han acordat el següent comunicat:
• El model de l’escola catalana és un
patrimoni que no podem deixar
perdre.
• L’escola catalana és un patrimoni cultural perquè permet, no sense diﬁcultats, la pervivència de la llengua i la
cultura catalana, que d’altra manera
estarien en perill de desaparició.
• L’escola catalana és un patrimoni
pedagògic perquè la convivència
genera aprenentatge, i perquè treballa per aconseguir una ciutadania trilingüe.
• L’escola catalana és un patrimoni
social perquè no segrega l’alumnat per

la llengua que parla. Tenim una escola
acollidora i plural des del punt de vista
lingüístic, que contribueix cada dia a
fer la societat catalana més respectuosa i democràtica.
• L’escola catalana és també un patrimoni polític. En un camp de confrontació ideològica i política com és
l’educació, el model d’escola catalana
que tenim és la línia política que ha
generat més consens en la història. No
el podem deixar perdre.
És per això que fem una crida al professorat i al conjunt de professionals de l’educació, a la societat catalana, a les entitats
cíviques i socials, a les forces polítiques
i al govern de Catalunya a defensar de
manera unitària l’escola i la llengua catalana, la convivència respectuosa amb les
persones de qualsevol origen i llengua i la
no segregació de l’alumnat per la llengua
d’aprenentatge.

La passivitat del conseller de Salut provoca
una escalada d’ERO’s al Transport Sanitari
La Generalitat no força a la patronal del sector a respectar
el conveni col·lectiu tot i cedir en la pròrroga dels concursos públics
La no implicació directa del
conseller de Salut, Boi Ruiz, en
la crisi del transport sanitari de
Catalunya està provocant la pre-

sentació en cadena d’expedients
de regulació d’ocupació a diferents
empreses del sector. En pocs
dies Ambulàncies Domingo, SAU
ha notiﬁcat un ERO
d’extinció de 60 treballadors, Transport
Sanitari de CatalunyaAmbulancias Condal
(Centres d’Hospitalet
i Molins de Rei), TSCViladecans, TSC-Malgrat i Ambulàncies
Egara; en són altres
exemples.
La USOC té com
a prioritat garantir
la qualitat en la prestació de servei del
transport
sanitari
de Catalunya alhora

que defensa els drets dels professionals que hi treballen. Des de
fa mesos el sector del transport
sanitari està abocat a una situació
de conﬂicte provocat per l’incompliment per part de la patronal ACEA del conveni col·lectiu
del sector, una situació que es
dóna malgrat que la Generalitat
va acceptar l’any 2010 ampliar en
2 anys els concursos públic atorgats a les empreses del sector.
En aquest sentit, el sindicat va
demanar el passat mes de juliol la
intervenció del Síndic de Greugues en una petició acompanyada
2.500 signatures de professionals
del sector.
El sindicat lamenta que en relació al transport sanitari el conse-

ller Ruiz, en una carta adreçada la
USOC amb el 29.08.11, es limiti
a indicar que “el Departament
de Salut vol recordar l’existència d’uns contractes vigents amb
les empreses adjudicatàries i
esperem la propera resolució
d’aquests conﬂictes laborals”.
Són precisament les adjudicacions dels serveis de transport
sanitari –els “contractes vigents”
que esmenta el conseller en la
seva missiva- la clau de volta on
el govern de la Generalitat pot
intervenir per a resoldre aquest
conﬂicte. L’Executiu català ha
d’exigir a les patronals que gestionen els concursos el compliment
del conveni col•lectiu i el servei
públic de qualitat que, segons els
concurs públic que s’han adjudicat, estan obligats a prestar.
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Contra la reforma
manifestació a BCN

20.000 persones
es manifesten a
Barcelona contra
la reforma
de la Constitució
i per un
referèndum

Al voltant de 20.000 persones s’han manifestat per
la Via Laietana de Barcelona contra la reforma de la
Constitució impulsada per PSOE i PP i en demanda
d’un referèndum. Convocats per USOC, CCOO, UGT,
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Catalunya,
AICEC-ADICAE, SATSE, Dempeus per la Salut Pública,
Sindicat d’Estudiants, FAPAES, Ateneus Laics i Progressistes, Moviment Laic i Progressista, Fets, Acció
Jove CCOO, CONFAVC i CNJC han recorregut la Via
Laietana ﬁns a la conﬂuència amb l’Avinguda de Colom
on s’ha llegit el manifest conjunt de la convocatòria.

Les organitzacions convocants consideren un atac
frontal contra el nostre Estat del benestar i els drets
bàsics de ciutadania la proposta de reforma de la
Constitució. Aquesta reforma suposa una retallada
molt greu de l’autogovern de les comunitats autònomes ja que limita la en seva política pressupostària
en virtut de les necessitats que imposen els mercats.
La protesta va exigir a la classe política una rectiﬁcació, més transparència i la defensa de l’Estat del benestar a través de la protecció de les polítiques socials.

Diada Nacional: Actes
La commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya ha mostrat
un escenari reivindicatiu emmarcat en la profunda crisi econòmica
i social que ens afecta. La USOC
va participar de la jornada, com
és tradicional, amb presència de
delegacions del sindicat a diferents
localitats catalanes. A Barcelona,
una representació del Comitè
Nacional va realitzar la ofrena al
monument de Rafael de Casanova
i a la tomba del conseller en cap de
la Generalitat l’any 1714 a Sant Boi
de Llobregat.
A Granollers, Mataró, Sabadell,
Terrassa, Montcada i Reixac i
Tortosa el sindicat també va participar a les ofrenes ﬂorals organitzades pels respectius Ajuntaments.

La Secretària general de la
USOC, Antònia Gil, acompanyada pel Secretari de Relacions
Institucionals, Xavier Sanz, van
participar a l’acte institucional del Parc de la Ciutadella de
Barcelona convocat conjuntament pel govern de la Generalitat
i el Parlament de Catalunya.
La USOC en el seu manifest
públic amb motiu de la Diada
ha fet destacat la incapacitat de
l’actual model de ﬁnançament
per sortir de la crisi econòmica.
El sindicat ha criticat les reformes impulsades pel govern central, que no aporten solucions
vàlides per sortir de la crisi; de
igual forma que les retallades del
govern de la Generalitat tampoc

són el camí adequat.. El sindicat destaca les febleses del
nostre sistema econòmic que
recupera molt menys del que
genera i no rep tes inversions,
en termes d’infraestructures
o de gestió de competències
transferides, que li pertoquen
pel seu nivell de Producte
Interior Brut.

Ofrena ﬂoral a BCN

El text conclou demandant
recursos econòmic i polítiques
clares en defensa dels treballadors i les treballadores en la
recerca de l’ocupació, la clau
per a la recuperació econòmica.
Per veure el manifest:
www.usoc.cat

Ofrena ﬂoral a Granollers

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

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya
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Projectes d’Intervenció Social
Promoure la igualtat efectiva
d’oportunitats entre homes i
dones a les empreses

Cal injectar liquiditat
a les economies
familiars per fomentar
el consum

Des de la USOC, i en col·laboració amb el Institut Català de les Dones, s’estan duent a terme
diverses actuacions per tal de promocionar i conscienciar a les empreses a realitzar plans d’igualtats
d’oportunitats entre homes i dones.

L’evolució de l’IPC a l’agost
posa de manifest que la nostra
economia segueix a l’UCI,
malalta de gravetat, i que el
consum intern, un dels motors
del creixement, està aturat.

Un dels principal objectius i el punt de partida
de les actuacions és, per tant, establir línies que
incideixen en la sensibilització en matèria d’igualtat. Paral·lelament és important captar l’interès
dels treballadors i les treballadores, així com el
dels empresaris i les empresàries.

Amb un IPC que triplica,
transcorregut més de la meitat
de l’any, la “previsió del Govern”
per a tot l’exercici, amb els salaris més baixos i preus més cars
no hi ha manera que es recuperi el consum intern i per tant
l’activitat econòmica lligada a ell
i conseqüentment l’ocupació.

L’objectiu a mig termini és que totes les empreses amb les que treballem siguin, com a mínim,
informades sobre els plans d’igualtat, i per descomptat, pretenem arribar a signar i tancar el
major nombre possible de plans d’igualtat.
La metodologia del projecte està formada per
tres accions bàsiques:
• Les sessions informatives dels Plans d’Igualtat a les Empreses. Aquesta té per objectiu
fer conèixer als treballadors i treballadores,
així com als delegats i delegades sindicals, la
necessitat, els continguts i la metodologia dels
Plans d’Igualtat a les empreses. Aquesta acció
s’adequa a l’objectiu general del projecte, que
és millorar la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en el lloc de treball.
• L’assessorament laboral i sindical als aﬁliats i aﬁliades respecte de la nova Llei Orgànica per a la
Igualtat Efectiva entre Dones i Homes té com a
objectiu el correcte accés dels treballadors i les
treballadores a les mesures i drets que aquesta
llei dóna, en especial en les seves mesures de
conciliació de la vida laboral i familiar.

• Assessorament directe. Fruit de les sessions
informatives i de tota la feina que s’ha fet ﬁns
ara des de la Secretaria de la Dona i per la
Igualtat del sindicat, es fa un assessorament
a tots els delegats i delegades d’empreses
que estiguin realitzant un Pla d’Igualtat. L’objectiu d’aquest assessorament és garantir
ﬁabilitat en la diagnosi i la seva interpretació
i facilitar les polítiques actives i propostes de
millora que se’n derivin.
Des de la Secretaria de la Dona i per la Igualtat de la USOC es facilita el material necessari i
la informació adequada a cada moment del Pla.
Les empreses compten amb la intervenció de
l’agent d’igualtat en la diagnosi i en les diferents
fases ﬁns arribar a la valoració

Nova web de Solidaritat Sotermun
La ONGD solidària del sindicat Solidaritat Sotermun ha posat en marxa
aquest espai web amb l’objectiu de
publicitar els projectes que estant
en desenvolupament. També inclou
notícies sobre la situació humanitària
als països d’actuació.
A la botiga solidaria on-line trobareu els articles de consum responsable que podeu adquirir per ajudar
als col·lectius que fabriquen aquests
objectes.

web sotermun

Preus agost ‘11:
“L’atur redueix el
poder adquisitiu”

Aquesta situació està fent
que cada vegada siguin més les
famílies que, un cop cobertes
les necessitats bàsiques, aigua,
llum, hipoteca, aliments, veuen
com queda res o gairebé res per
la despesa; hi ha una minva real
en el poder de compra, com a
conseqüència de la minva del
poder adquisitiu.
Des de la USOC creiem que
cal trencar aquest cercle viciós
generant més ingressos i més
liquiditat en les economies
familiars i això passa per increments salarials que evitin noves
disminucions de renda.

