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Cicle d’assemblees territorials
d’indústria
Inici del procés de debat de la
construcció federal d’Indústria USOC
El moment social i econòmic que travessa el país és
molt preocupant, amb especials diﬁcultats per a la classe
treballadora. Des de la USOC creiem que és l’oportunitat de potenciar la resistència de la classe treballadora a
través del sindicat amb l’objectiu de garantir que la sortida
de la crisi sigui sota paràmetres d’una millora en l’activitat
econòmica sense retallades de drets dels treballadors i
treballadores. La classe treballadora no pot pagar una crisi
que no ha provocat. Amb aquest objectiu i per millorar
la nostra capacitat de resposta davant els treballadors a
les empreses el sindicat planteja la uniﬁcació dels sectors
industrials, àmbit que comparteixen una acció sindical
comuna i desaﬁaments futurs similars.

La resta de convocatòries tindran lloc ﬁns a ﬁnals d’any:
Maresme-Vallès Oriental (Granollers)

1 de desembre

Barcelonès (Barcelona)

13 de desembre

Baix Llobregat Nord-Olesa de Montserrat (Olesa)

20 de desembre

Camp de Tarragona (Tarragona)

22 de desembre

50 anys de la
Carta Fundacional
de la Unió
Sindical Obrera
Enllaç amb text carta fundacional

Seguint el model organitzatiu i de debat que caracteritza
la nostra organització hem convocat una sèrie d’assemblees de delegats i delegades d’indústria descentralitzades al territori. Ja s’han realitzat les convocatòries de
Catalunya Central (Manresa), Terres de l’Ebre (Tortosa),
Vallès Occidental (Sabadell) i Girona.

La Unió Sindical Obrera celebra enguany el 50 aniversari
de la Proclamació de la seva carta fundacional l’any 1961. El
document, marca l’orígen el model i valors que han permès
a la nostra organització esdevenir la referència del sindicalisme autònom i independent al llarg de 5 dècades.
El 17 de novembre va tenir lloc a l’Ateneo de Madrid l’acte
central commemoratiu del 50è aniversari. En el transcurs
de la celebració els companys Álvaro García i Manel Maeztu
van rebre el reconeixement per la seva llarga militància a
l’organització.

Enllaç amb galeria d’imatges

Enllaç amb video
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rebutja més retallades
sobre els treballadors
de la funció pública
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commemora
el Dia Mundial
contra la SIDA
La Secretaria de Salut Laboral
impulsa una campanya d’informació
i prevenció als centres de treball

La FEP-USOC alerta
sobre els riscos
de discriminació en el
copagament sanitari
Des de la Federació d’Empleats
Públics de la USOC (FEP-USOC)
manifestem el nostre més enèrgic
rebuig a les mesures que tornen a
posar als empleats públics com a
“pagans” d’una crisis que no hem
provocat.
Ferm una valoració molt crítica a l’anunci
efectuat pel President de la Generalitat de
retallar el salari dels empleats públics i estudiar la implantació del copagament sanitari per
expedició de receptes, entre d’altres mesures.
La pretensió d’imposar taxes per a receptes
(denominat pel President com a tiquet moderador), pot suposar un copagament encobert,
a més de ser discriminatori pels col·lectius
més sensibles com els malalts crònics.
Els treballadors públics estem patint des de
fa molts anys les conseqüències de les politi-

L’1 de desembre es commemora el
dia mundial de la lluita contra la sida.
S’han complert 30 anys des del primer
cas d’una persona diagnosticada de
VIH/Sida a Catalunya i durant aquest
temps s’han fet grans avenços en el
coneixement i tractament de la infecció
per millorar la qualitat de vida de les
persones amb VIH.
ques errònies dels nostres governants i continuem insistint en que, els governs hauran de
prendre mesures efectives de reducció de les
despeses i mesures d’austeritat que acabin
amb el dèﬁcit públic, però aquestes mesures
no poden passar sempre pel més fàcil que és,
fer pagar la crisis als que no l’han provocat.
Rebutgem una altra rebaixa salarial dels
empleats públics i dels sectors concertats
o privats que presten un servei públic a
Catalunya, aquests col·lectius ja han patit
varies retallades: de sou, de condicions laborals, i acomiadaments indiscriminats del personal temporal, etc.
S’ha de negociar amb tots els
sindicats. No es poden adoptar
mesures unilaterals per part
del Govern de la Generalitat,
una vegada més sense comptar amb els representant dels
treballadors i treballadores del
sector afectat per les noves
mesures. Ja hem sofert massa
esforços a conseqüència d’una
crisi que no hem creat.
La FEP-USOC Reclamem al
Govern de la Generalitat amb
la màxima urgència convoqui
en una Mesa de Negociació a
tots els sectors afectats per les
retallades així com als sindicats

Com a arreu del món, encara hi ha
persones a casa nostre, s’estima que
unes 7000, que no saben que estan
infectades i que, per tant poden transmetre la malaltia. Cal recordar que les
proves son conﬁdencials i es poden
sol·licitar gratuïtament al metge o metgessa de capçalera.hi ha tractament
curatiu ni vacuna, la prevenció continua
set l’element més important i eﬁcaç
contra el VIH i les malalties de transmissió sexual.
Amb aquesta campanya la USOC
recolza la iniciativa de la Confederació
Sindical Internacional (CSI) per contribuir a la prevenció del VIH/SIDA,
implicant als delegats i delegades, treballadors i treballadores de les empreses. Només amb la participació de tots i
totes aconseguirem aturar epidèmia

Descarrega’t el material de campanya

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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Contra la violència de gènere:
Acció i denúncia
Des de la USOC, i juntament amb la
Confederació USO, hem distribuït un cartell i un manifest on expresem el nostre
rebuig a qualsevol tipus de violència de
gènere coindint amb la celebració del Dia
Internacional el 25 de novembre.
Durant aquest any han mort assassinades per la violència masclista 52 dones.
Malgrat l’entrada en vigor de la Llei Integral contra la violència de gènere, estem
veient que la sitruació no millora, per tant
hem de continuar treballant durament
contra aquests tipus de violència. Per a
les dones i els homes de la USOC, un dels
eixos fonamentals del nostre treball, ha
de ser el de garantir els drets de les víctimes en l’àmbit laboral: mecanismes de

protecció, mobilitat geogràﬁca, suspensió
de la relació laboral amb reserva de lloc,
etc. Mitjançant la negociació col·lectiva i
els plans d’igualtat priotitzant els protocols d’assetjament i per raó de sexe a les
empreses, s’ha d’intentar incloure clàusules que suposin una millora de la Llei.
Per tot això, aquest 25 de novembre
s’ha dedicat a homenatjar i recordar les
52 dones assassinades aquest any, i en
defensa de la justícia i la igualtat entre
dones i homes, des de la USOC no tolerem: NI UN SEGON MÉS AMB VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Material campanya a la web

Eleccions Sindicals

Incrementem representativitat a
European air transport

L’evolució dels preus castiga
les economies familiars
A Catalunya la inﬂacció interanual
es situa en el 3,1%
La candidatura de USOC ha aconseguit 4 delegats a les eleccions sindicals a European Air Transport de l’Aeroport del Prat
a les eleccions sindicals que van tenir lloc el 15 de novembre.
La USOC amplia la seva representativitat en un representat en
relació als anteriors comicis amb 4 dels 5 membres del comitè
d’empresa.

Gran resultat a
l’Hospital Sagrat
Cor de BCN
La Secció Sindical de la
USOC a l’Hospital Sagrat
Cor de Barcelona ha doblat
el resultat electoral en les
votacions que van tenir lloc
el 15 de novembre. Aquest
important recolzament per part dels treballadors i treballadores del centre sanitari ha permès al sindicat obtenir 4 representants al nou Comitè d’Empresa que resta conﬁgurat: USOC (4),
Metges (4), CCOO (4), USAE (1) i UGT (4).

L’evolució dels preus del darrer mes d’octubre torna a castigar les
economies familiars, situant l’IPC interanual català en el 3.1%, una
dècima menys en el conjunt de l’Estat.
La gravetat de la situació econòmica ha abocat a milers de famílies
a situacions on tots els membres estan a l’atur, a aquest context difícil
cal afegir la nefasta evolució dels preus que tenen un comportament
aliè a la situació econòmica. Un cop més,
amb l’inici de la temporada d’hivern els
articles de roba, calçat i d’altres elements
bàsics per les famílies han augmentat el
preu.
USOC considerem que la pressió econòmica per les famílies és insostenible.
L’atur de llarga durada i l’acabament dels
subsidis han reduït els ingressos familiars
i la inﬂació alta no ajuda. El manteniment
dels ingressos familiars és clau per la
reactivació del consum intern, necessari
per impulsar l’economia.

