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Contundent crit contra la Reforma Laboral

450.000
persones
secunden a
Barcelona la
convocatòria

Més de 450.000 manifestants secunden la crida dels sindicats
CCOO, UGT i USOC contra la Reforma Laboral i les Retallades socials. A Barcelona la protesta ha omplert el Passeig de Gràcia, també
han tingut lloc manifestacions a Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa.
Un minut de silenci ha recordat a les víctimes dels atemptats del 11M
a Madrid.
Les consignes contra la Reforma Laboral injusta, innecessària que
no generarà ocupació han ocupat bona part de les pancartes i lemes
de la protesta. La convocatòria de Vaga general pel 29 de març ha
estat el principal missatge dels líders sindicals.
Antònia Gil, Secretària general de la USOC, va destacar que “La
Reforma laboral és un atac sense precedents als treballadors i les treballadores. No crearà ocupació ni reactivarà l’economia”, va dir.

Tot el material de campanya a: www.usoc.cat

La dirigent de la USOC va destacar la triple agenda de la Reforma,
“L’agenda de les retallades de drets, la pèrdua de competències de la
Generalitat –com en el cas dels ERO’s- i l’atac al paper del sindicalisme organitzat al desplaçar el centre de decisió en les empreses a les
patronals”. Gil va dir que “és vital participar a la Vaga general del 29-M,
per fer sentir la veu dels treballadors i treballadores a un govern que
no els ha escoltat ﬁns ara”.
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Milers de persones clamen
per una Europa social
Més de 50.000 manifestants secunden la crida dels sindicats de la CES,
entre ells la USOC, per una Europa Social i contra la Reforma Laboral
Decenes de milers de persones
van secundar la convocatòria de
les organitzacions catalanes de la
Confederació Europea de Sindicats
(CES), CCOO, UGT i la USOC amb
una gran manifestació a Barcelona,
a més de les que van tenir lloc a
Tarragona, Lleida i Girona. La protesta de la capital catalana va acollir
una delegació de sindicalistes francesos representants del Consell
Sindical Interfronterer del Pirimeu
Mediterrani (CSIR-Pyremed). De
la mateixa forma, una representació de sindicalistes catalans (amb
una delegació de la USOC, veure
foto) ha participat a la marxa de
Montpellier que també ha tingut
lloc avui com a la resta de grans
ciutats europees.

L’empresa ha comunicat a les afectades,
en baixa maternal,
que no abonarà les
prestacions econòmiMútua Balear, empresa
contractada per l’aerolínia
Spanair per a cobrir les contingències professionals, ha
comunicat a les treballadores en situació de risc durant
l’embaràs o la lactància que
a partir del 27.01.2012 no
abonarà les prestacions
econòmiques vinculades a
la seva situació prevista a la
cobertura de la companyia.

El manifest conjunt a:
www.usoc.cat

Recordamos a Expósito, gracias
por todo compañero
Hace unas semanas hemos
sufrido la pérdida del compañero
Francisco
“Sisco”
Expósito
Roldán, delegado de la empresa
TMSA (Transportes Municipales
de Egara) y militante de la USOC
en el Vallés Occidental. Nacido
en Nueva Carteya, Córdoba
en el año 1943, con sólo 5 años
dejó su tierra natal y emigró a
Catalunya, concretamente a Terrassa , al barrio de Can Anglada,
donde vivía actualmente.
En 1991, entró a trabajar en
TMSA, con 48 años. Estando de
contrato es de los primeros en
apoyar y reivindicar la Huelga

que los trabajadores de esta
empresa, hicieron para mejorar
sus condiciones labores.
Dos años más tarde en 1994
no contento con el trabajo que
realizaban los compañeros que
ostentaban la mayoría del Comité
de Empresa y simpatizando con
la manera de trabajar de USOC
comienza a efectuar sus primeros pasos en el mundo sindical,
colaborando desde la Sección
Sindical, para en mayo del 97 aﬁliarse a la USOC. Después entró
a formar parte del Comité de
Empresa hasta su jubilación hace
4 años

Su trabajo sindical y sus valores le han hecho merecedor del
respeto y consideración de todos
nosotros. Compañero ha sido un
orgullo trabajar contigo. ¡Gracias!

La FEPcondemna la nova
retallada de sou als treballadors públics
La
Federació
d’Empleats
Públics va emetre un comunicat
rebutjant la nova mesura anunciada pel govern de la Generalitat.
La reducció real de sou serà com

Mútua Balear
deixa en
descobert a
treballadores
de Spanair

a mínim d’un 7%, els més afectats el personal interí.

de 2010, una pèrdua de poder
adquisitiu d’entre el 18-21%.

Els treballadors dels sector
públics portan acumulats, des

El comunicat a: www.usoc.cat

USOC ha promogut una
iniciativa jurídica per a obligar a Mútua Balear a complir
amb les seves obligacions ja
que, la normativa no preveu
que en el cas que ens ocupa
la mútua pugui prendre
aquesta decisió. De fet,
Mútua Balear ja té una sentència en contra per aquesta
pràctica del Jutjat Social de
Las Palmas de Gran Canària.
Els serveis jurídics de
USOC tenen coneixement
d’una vintena d’aﬁliades
al sindicat –entre les treballadores de la base de
Barcelona de Spanair- que
es troben en aquesta situació. El sindicat denuncia les
pràctiques il·legals i immorals de Mútua Balear que
intenta aproﬁtar-se d’un circumstància extraordinària
com és el concurs de creditors de l’aerolínia Spanair
per a perjudicar de forma
molt greu a un col·lectiu de
dones treballadores que es
troben en una circumstància
familiar i personal especialment delicada.
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8 de març. Dia de la Dona treballadora

La dona no vol pagar la crisi
Enguany la
commemoració
del 8 de març ha
estat marcada
pel rol de la
dona en l’actual
context de crisi.
La USOC va
participar en la
manifestació unitària a Barcelona
sota el lema “Les
dones NO volem
pagar la crisi”.

La Secretaria de la Dona i per la Igualtat va organitzar un
conferència a la Seu Nacional de la USOC a Barcelona sobre
la comunicació entre homes i dones a càrreg de la periodista i
terapeuta, Silvia Díez.
Continguts del día de la dona a: www.usoc.cat

Eleccions Sindicals

obté representació
a Transportes Santin y Jove
Dos nous representants en una empresa on la candidatura del
sindicat es presentava per primer cop. La companyia, de Santa Perpetua de Mogoda (Vallès Occidental), dóna feina a 40 persones.

participa a la XXVIII
jornada corresponsables
La Secretària de Salut Laboral de la USOC, Núria Farrús,
va participar com a ponent
al taller “Qualitat de vida i
hàbits saludables” en el marc
de la XXVIII Jornada Corresponsables que va organitzar
MediaResponsable, publica-

ció de referència en Responsabilitat Social d’Empresa a
Barcelona el 28 de febrer.
L’edició va analitzar el
paper dels agents socials,
empreses i administracions
sobre la matèria.

Pàgina web: www.corresponsables.com

Ple a les eleccions al Laboratori Seid
La candidatura de la USOC obté els 3 delegats de personal
d’aquest laboratori farmacèutic ubicat a Lliçà de Vall (Vallès
Oriental). En aquest centre hi treballen 45 persones. La representativitat del sindicat s’ha incrementat en 1 delegat doncs ja
disposàvem de 2 en l’anterior mandat electoral.

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

