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Guanyem ocupació,
sortim de la crisi !
A Catalunya i el conjunt de l’Estat espanyol l’impacte social de la crisi
econòmica és dramàtic en termes de destrucció de llocs de treball i
pèrdua d’activitat econòmica i industrial. Per la Unió Sindical Obrera
de Catalunya (USOC) la prioritat és la creació d’ocupació com a única
garantía de recuperació i veritable sortida de la crisi, des del punt de
vista social i econòmic.
Les propostes davant d’una situació de crisis macroeconòmica han
d’aplicar-se en la microeconomia, calen solucions de proximitat que,
d’altra banda, són les que podem adoptar des de l’economia i la política domèstiques.
1-Formació i reciclatge dels treballadors i les treballadores. Calen
propostes formatives impulsades des de l’administració pública
que vinculin oferta i demanda reals. La crisi ha volatilitzat sectors
d’activitat econòmica que ﬁns fa poc eren veritables ﬁlons d’ocupació, és necessari reciclar urgentment a milers de treballadors
per tal d’orientar-los cap a d’altres sectors.
2-Millorar eﬁcàcia dels Serveis Públics d’Ocupació en la intermediació i la recol·locació
de treballadors i treballadores que han perdut
el seu lloc de treball. És
inacceptable que tan
sols poc més del 10%
de la intermediació en el
mercat laboral provingui
de la iniciativa pública
amb més de 600.000
aturats a Catalunya. La
USOC des d’una aposta
inequívoca pel paper del
servei públic en aquesta

Antònia Gil Carrasco
Secretària general de la USOC

Descarrega l’article complet a www.usoc.cat
matèria, creu que cal reorientar la seva funció. Ja tenim polítiques
que s’han demostrat efectives com els Itineraris Personalitzats
d’Inserció (IPI) que tenen per objectiu el seguiment, per part d’un
tècnic especialitzat, de la persona aturada en la seva tornada al
mercat laboral.
3-La nova ocupació està a la microempresa cal fomentar el crèdit
ràpid a empreses i particulars. Detectem nombrosos cassos
d’iniciatives empresarials motivades per PIMES i microempreses
-inclosos treballadors autònoms- que no poden assolir els seus
objectius d’expansió i, per tant, de foment de l’ocupació per
manca de crèdit. Des de les institucions polítiques cal exigir a
bancs i caixes una nova estratègia en relació a aquests projectes
empresarials que poden generar ocupació -85% del nostre teixit
industrial és PIME o micropime-.
4-Els governs a través de les seves empreses públiques, els instruments de ﬁnançament com l’ICO estatal i l’Institut Català de
Finances a Catalunya i les diferents línies d’intervenció en política
industrial ha d’apostar per sectors estratègics com són: les infraestructures del transport, les telecomunicacions, el desenvolupament de nous materials de construcció –per recuperar part del
sector-, el sector de la biotecnologia i la salut.
5-Garantir la viabilitat del sistema de protecció social, la lluita contra
el frau ﬁscal. Les administracions han d’impulsar la lluita contra
el frau ﬁscal i la corrupció com una senya d’identitat clara d’una
gestió pública eﬁcaç i amb l’objectiu de millorar el nivell d’ingressos de les seves comptes que permetin aturar la disminució de les
partides destinades a la protecció i acció social.

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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es felicita pel
“SÍ” europeu
al corredor
mediterrani

Congrés contituent de la
a la Catalunya central
La nova estructura aplega gairebé un milers d’aﬁliats i 200 delegats
del Berguedà, Bages , Osona, Solsonès i l’Anoia
Barranco (secretari general), Enric Toribio (Organització.
Sector Ambulàncies), Manuel Diaz (Acció Sindical-Iberpotash), Joan Planas (Economia. Sector Ensenyament),
Miguel Gualda (Salut Laboral-General Cable) i Carmen
Torres (Igualtat i Dona. Sector Ambulàncies). El Congrés també ha nomenat la Comissió revisora de comptes
i garanties: Josep Ma Vidal (President), Ferran Fernández (Secretari) i Jaime Guilla (Vocal). També ha aprovat
el pla de treball pel període 2011-2015.

Suposarà un impuls a
l’economia i l’ocupació
del territori
La
Unió Sindical
Obrera de Catalunya
(USOC) saluda la inclusió, per part de la Comissió Europea, del corredor
ferroviari
mediterrani
dins la xarxa bàsica transeuropea de transports.
L’assoliment
d’aquest
objectiu,
llargament
reclamat per nombrosos
organismes, institucions i
agents socials, entre ells
la USOC, ha de suposar
un impuls molt important
per l’euroregió Pirineusmediterrània.
La USOC ha reivindicat històricament que
calia prioritzar la xarxa
ferroviària, en matèria de
transport de persones i
mercaderies, com el sistema més eﬁcaç des del
punt de vista de costos i
competitivitat per portar
els nostres productes
i serveis a Europa. La
conveniència de potenciar l’eix mediterrani ha
estat, des de fa dècades,
inqüestionable des del
punt de vista del volum
d’exportacions, demograﬁa, producte interior
brut del territori en relació al conjunt de l’Estat.
La manca de voluntat
política dels diferents
executius del govern central han retardat ﬁns avui
la seva consecució.
El sindicat recorda que
la inclusió del corredor
mediterrani a la xarxa
bàsica
transeuropea
és un primer pas, molt
important, però l’inici
d’un nou camí que haurà
de disposar de la voluntat
política i el compromís
ﬁnancer del govern espanyol, en un futur per ferho realitat.

3 de novembre • núm.24

El Iè Congrés de la USOC a la Catalunya central va
escollir Elias Barranco com a Secretari general de la
nova organització intercomarcal de la USOC amb el
80% dels vots. El congrés va tenir lloc el 21 d’octubre a la ciutat de Manresa.
La trobada va constituir una nova Unió Comarcal
que uniﬁca les antigues Unions del Bages, el Berguedà
i Osona, conformant la Unió Comarcal de la Catalunya
Central. La nova executiva escollida la conformen; Elias

L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va intervenir
en el plenari del congrés per reconèixer i agrair la tasca
de la USOC al Bages i la ciutat de Manresa. El regidor
ha aﬁrmat que enfront la crisi el paper de les organitzacions socials és fonamental. La Secretària general de
la USOC, Antònia Gil, també es va adreçar als congressistes criticant que la sortida de la crisi es faci sobre les
esquenes dels treballadors i les treballadores. La dirigent de la USOC va reinvidicar en la seva intervenció el
paper del sindicalisme en la resistència davant la crisi,
“el sindicat som la garantia”, ha dit.
La nova Unió Comarcal de la USOC a la Catalunya
Central agrupa més de 900 aﬁliats i aﬁliades, 200 delegats amb presència directa a més de 250 empreses.
També disposa d’un centenar de delegats de prevenció. La seu comarcal de la Unió de la Catalunya Central
s’estableix a Manresa (PG. Pere III, 91. Entlo) i disposa
de seus a Berga i Vic.

L’Assemblea congresual d’Olesa de Montserrat
Baix Llobregat Nord renova la direcció
La Unió Comarcal agrupa més de 900
aﬁliats i aﬁliades, 70 delegats amb
presència directa a unes 200 empreses
L’Assemblea congressual de
la Unió Comarcal de la USOC
a Olesa de Montserrat-Baix
Llobregat Nord va escollir Juan
Manuel López com a Secretari
general de l’organització comarcal de la USOC per unanimitat. La
reunió va tenir lloc el 28 d’octubre
a la ciutat d’Olesa de Montserrat.
La nova Executiva escollida a
l’assemblea la conformen: Juan
Manuel López (Secretari generalTreballador de SEAT), Juan Miguel
Lesmes (Organització-Treballador de Galvanoplastia Tauro),
Carme Gómez (Economia), José
Serrano (Acció Sindical-Treballadors de Escofet 1886) i David
Colell (Formació, Salut Laboral
i Comunicació-Treballador de
Solvay). També va aprovar el pla

de treball pel
període 20112015.
L’A l c a l d e
d’Olesa de
Montserrat,
Salvador
Prat, va intervenir en el plenari de l’Assemblea
per reconèixer i agrair la tasca de
la USOC al Baix Llobregat Nord i
la ciutat d’Olesa. El regidor va aﬁrmar que la trajectòria del sindicat
a la ciutat i la comarca es remunta
als inicis de la democràcia i ha
refermat el compromís del consistori amb l’organització.
La Secretària general de la
USOC, Antònia Gil, també s’ha
adreçat als congressistes per

reivindicar el model sindical de la
USOC com a la millor defensa en
temps de crisi. “ Cal defensar els
drets dels treballadors i el nostre
Estat del benestar.” va dir.
El nou Secretari comarcal, Juan
Manuel López, va convidar a tota l’organització a treballar en la resistència
dels treballadors davant la crisi. “A
combatre la pèrdua de drets en els
centres de treball i la defensa dels
nostres companys i companyes”.
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Resolució del Consell Nacional de la
sobre Eleccions Generals 20-N
Aprovada pel màxim òrgan entre congressos a la sessió del 26 d’octubre de 2011
La Unió Sindical Obrera de
Catalunya (USOC), conscient de
la importància de les Eleccions
Generals a celebrar el pròxim
dia 20 de novembre fa pública
la posició adoptada pel Consell
Nacional per mitjà de la present
Resolució:
La USOC crida a la seva base
aﬁliativa, als treballadors i treballadores i a la ciutadania en
general a la més àmplia participació davant les urnes, conscients
que votar és un dret ciutadà i un
deure moral de tots quants aﬁrmem el valor de la democràcia,
del seu desenvolupament i el seu
permanent perfeccionament.
La USOC, ﬁdel a la seva història i condició de Sindicat democràtic, independent i pluralista,
respecta escrupolosament la llibertat d’opció electoral dels seus
aﬁliats i aﬁliades i del conjunt de
treballadores i treballadors cridats a exercir el seu dret de vot.
Per la USOC, per principi, són
legítimes totes les opcions polítiques que es trobin dintre de la
Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per això, i en
l’escrupolós respecte a la llibertat individual de suport electoral,
el sindicat, no demanarà el vot a
favor de cap candidatura política
determinada.
La USOC, com en cada procés
electoral polític que se celebra,
fa una crida a les seves Organitzacions perquè realitzin quantes

activitats informatives i de debat
siguin possibles, per tal que els
seus aﬁliats i aﬁliades puguin
conèixer millor i debatre els programes electorals de les diverses
candidatures democràtiques.
La USOC convida a les forces
polítiques a incloure en els seus
programes electorals les nostres
propostes en matèria sindical,
social i econòmica, i especialment:
• Prioritzar un canvi en el model
productiu cap a un model de
creixement econòmic sostingut i redistributiu, que estigui
basat en el desenvolupament
industrial d’alt valor afegit,
amb intensiva mà d’obra,
amb inversions en innovació
tecnològica, investigació i
desenvolupament, capacitació i educació, amb especial
impuls de la formació professional i de les infraestructures de valor estratègic i de
vertebració del territori.
• Apostar per una veritable
política industrial que faciliti
l’accés al crèdit a través de
les empreses públiques i els
instruments de ﬁnançament
com l’ICO que aposti pels
sectors estratègics que tenen
possibilitats de creixement.
• Compromís amb la lluita
contra l’atur i la creació
d’ocupació basada en polítiques de formació i reciclatge
dels treballadors/es i potenciar la intermediació pública
del mercat laboral a través
dels serveis d’ocupació.

• Compromís per fer una
autèntica i justa redistribució
social del creixement econòmic, amb polítiques ﬁscals
vinculades als beneﬁcis i que
garanteixin la disponibilitat
de recursos per a la millora
de l’Estat Social en sanitat,
educació, habitatge, pensions, serveis socials, infraestructures, etc.,
• Compromís amb la regeneració i democratització de la
vida sindical, fent-la possible
en els comicis sindicals i respectant el pluralisme. Implan-

tar la igualtat d’oportunitats i
tractament sobre el respecte
de la proporcionalitat de
representació sindical
• Promoure la modiﬁcació de
la Llei electoral sindical amb
reconeixement de la legitimitat de tots els sindicats per a
la promoció electoral.

Descarrega el document
complet a www.usoc.cat

Eleccions Sindicals

4 delegats a l’Ajuntament
de Matadepera
La candidatura de USOC ha aconseguit 4
delegats a les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Matadepera (Vallès Occidental). El
sindicat dobla la representació anterior amb
1 delegat de la Junta de Personal (eleccions
celebrades el passat febrer) i 3 representants
als comicis del Comitè d’empresa que van
tenir lloc el passat 17 d’octubre. USOC té un
total de 4 representants d’un total de 8.

Nova
representativitat
a Òptima Lesan
Nou espai de representativitat al sector
de Neteja a la província de Barcelona. A
les eleccions celebrades a Òptima Lesan
(Cornellà de Llobregat) hem aconseguit
5 delegats en un Comitè d’empresa de
13 representants.

