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Fomento de Construcciones
y Contratas
La candidatura de USOC ha obtingut 2 representants al centre de
Santa Coloma de Gramenet dedicat
a la Jardineria. Amb una plantilla de
57 treballadors és el primer cop que
el sindicat es presentava.

Majoria absoluta
Amb 2 representants dels 3 delegats que s’escollien a
les eleccions sindicals del passat 20 d’abril, la USOC obté
la majoria absoluta en la base de l’Aeroport de El Prat de
Barcelona.

Nou espai de
representació
Aconseguim 1 representant al Comitè d’Empresa de Covit,
sl, ubicada a Torelló (Osona). L’empresa es dedica al packaging
de perfumeria, les eleccions del 24 d’abril han obert un nou
espai representatiu per la USOC a la Catalunya central.

Grup Cayfosa de Gràﬁques
Als processos electorals hem aconseguit
2 representants de Sant Vicenç dels Horts,
d’aquesta empresa del sector de les arts gràﬁques del Baix Llobregat.

Comunicat conjunt dels sindicats
catalans contra les actuacions repressives
Els sindicats catalans reclamen als governs de Catalunya i Espanya que cessin les actuacions
repressives contra el moviment sindical i demanen la posada en llibertat dels detinguts pel 29-M
Les organitzacions sindicals de
Catalunya CCOO, UGT, USOC,
CGT, IAC i I-CSC volen denunciar el creixent i preocupant
protagonisme que estan agafant
les polítiques de repressió i intimidació dels poders públics per
a limitar les llibertats i negar els
drets democràtics de la ciutadania. Sota l’argument de “la necessitat de neutralitzar els violents”,
el Govern central i el Govern de
la Generalitat pretenen vincular
la resposta sindical i ciutadana a
les polítiques de retallades socials i laborals als desordres i la violència urbana, ignorant el caire
social i pacíﬁc d’aquella.

Des de fa un temps advertim
del gir autoritari del Govern del
PP amb anuncis de modiﬁcació
del Codi Penal per fer front al
que diuen és un exercici excessiu
d’alguns drets i llibertats. A casa
nostra hem de denunciar ja accions absolutament desproporcionades, com la detenció de dos
estudiants i un altre company,
l’Isma, el Dani i el Javier, el dia de
la vaga, i que encara segueixen
a la presó, la detenció posterior
d’una sindicalista de la CGT, tots
ells encara en presó preventiva,
la detenció a la mateixa fàbrica de
SEAT a Martorell de dos delegats
sindicals de CCOO i UGT, així
com la creació d’una pàgina web

dels Mossos d’Esquadra, de dubtosa constitucionalitat amb una
exposició de fotograﬁes i vídeos
per a que la ciutadania col·labori
en la identiﬁcació de persones
suposadament violentes.
Davant d’aquestes polítiques
de repressió i intimidació dels
poders públics, els sindicats
CCOO, UGT, USOC, CGT, IAC
i I-CSC fan una crida a les autoritats polítiques per a que cessin
en la seva actuació repressiva
contra el moviment sindical i
assumeixin les conseqüències
d’una vaga general que va tenir
un seguiment massiu, i reclamen
que les persones detingudes

siguin posades en llibertat. No es
pot fer un abús, per part d’algun
jutge, de la utilització de la presó
preventiva per a persones amb
arrelament social i sindical que
no generen cap alarma social. Els
principals sindicats de Catalunya
consideren inacceptable que es
tracti a persones que exerceixen
el seu dret a reivindicar canvis de
les polítiques socials i econòmiques com si fossin delinqüents,
i alerten que no permetran que
el conﬂicte social obert per les
injustes i ineﬁcaces polítiques
d’ajust i eliminació de drets derivi
en un conﬂicte d’ordre públic.
02-05- 2012
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Solidaritat Sotermun
presenta un projecte
solidari al Perú
Malgrat la situació econòmica, no
podem perdre en cap moment la nostra
solidaritat amb els que molt més ho
necessiten. És per això que hem presentat el següent projecte a la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya:

Iniciativa d’intervenció a Villa Maria del Triunfo (LimaPerú) presentada a l’Agència Catalana de Cooperació

El projecte consisteix en construir a
Villa Maria de Triunfo (Lima-Perú) murs
de contenció i escales a dos assentaments humans com a condició “sine qua
non” perquè sobre aquesta terra reforçada com més aviat millor neixin habitatges dignes, infraestructures sanitàries,
iniciatives productives, etc, treball i vida
humana en suma. Sense aquest esforç
previ i titànic de superar la inseguretat,
els riscos i la vulnerabilitat extrema en
què viuen les persones en els assentaments, és impossible projectar cap altra
iniciativa de futur per al seu desenvolupament humà, social, laboral, etc.
Però, a més, aquest macroprojecte
té una dimensió humana i social per a la
seva realització d’especialíssima importància. Ens referim al fet de que els murs
i les escales, com tot el que vindrà després, es farà en règim d’autoconstrucció,
en virtut del qual les dones (500) i els
homes (400), que poblen els assentaments aportaràn el seu treball organitzat
i generós com a millor forma de patrimonialitzar que aquestes obres i aquests
assentaments digniﬁcats són de la seva
propietat sense cap dubte.
La quantitat Global del cost del projecte és de 28.850 E i és demana a la
ACCD 20.650 Euros.

USOC - Terres de
l’Ebre amb Omnium
Cultural. Cicle Pais
La Unió Comarcal de la USOC a Terres
de l’Ebre dóna suport a Omnium Cultural
en el Cicle Pais en el context de les activitats territorials de l’entitat. Així el proper
divendres 27 d’abril tindrà lloc la presentació del llibre “Per què volem un estat propi?

Seixanta intel·lectuals parlen de la independència de Catalunya a càrrec de Carme
Forcadell, periodista i Roger Torres.
L’acte va tenir lloc a la Cambra Oﬁcial de
Comerç, indústria i Navegació de Tortosa.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/usocatalunya

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya
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