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Neix la federació d’Indústria de la
Celebrat a Barcelona el Congrés Constituent de FIUSOC
El Congrés va aprovar el pla de treball pel període 2012-2016 i resolucions especials en matèria de formació i l’impacte de la crisi a nivell
europeu.
El Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball,
Ramon Bonastre, va intervenir en el plenari del Congrés per reconèixer i agrair la tasca de la USOC. Jesús Mari Vicente, de Indústria USO,
va explicar que la constitució de la FIUSOC s’emmarca en la voluntat
de la USO de recuperar l’espai federal amb l’objectiu de vertebrar
l’acció professional. José Via, Secretari Confederal d’Acció Sindical, va
completar la delegació de USO al Congrés.

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) ha culminat el
procés d’integració de les seves Federacions relacionades amb la producció i la manufactura. La USOC va celebrar, el 25 de juny, el Congrés Constituent de la Federació d’Indústria (FIUSOC) al Centre Cívic
de Les Cotxeres de Sants.
El sindicat, en compliment del mandat de l’11è Congrés Nacional
(Maig 2010), va posar en marxa el procés d’unificació de les Federacions del Metall, Mineria i Construcció amb la de Químiques, Energia
i Tèxtil; que configuren el gruix principal de la nova estructura que
també integra la indústria de gràfiques i l’alimentació.
La FIUSOC esdevé l’organització més gran del sindicat amb més
de 4.500 afiliats a tot Catalunya i 700 representants dels treballadors.

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 reivindicar en la seva intervenció el paper del sindicalisme en la
resistència davant la crisi, “el sindicat som la garantia”, va dir. Gil va
destacar que Catalunya és industrial i “ho ha de continuar sent, és la
nostra porta de sortida a la crisis”.
La nova Secretària federal, Maria Recuero, va convidar a tots els afiliats
i delegats a treballar dur per defensar els drets dels treballadors en temps
de crisi. “Amb il·lusió, força i amb voluntat de sumar esforços FIUSOC ha
d’esdevenir un actor clau en la representació dels treballadors industrials.
La Federació d’Indústria de la USOC agrupa més de 4.500 afiliats i
afiliades, 700 delegats; amb presència directa a més d’un miler d’empreses catalanes dels sector del metall, químiques, tèxtil, gràfiques,
alimentació, automoció, entre d’altres.
Àlbum de fotografies a www.usoc.cat

MARIA RECUERO ENCAPÇALA LA NOVA EXECUTIVA DE LA FI-USOC
La Direcció l’encapçala la jove sindicalista
i advocada, Maria Recuero Sánchez (Terrassa, 1977) que des de 2006, havia dirigit
la Federació de Químiques i Tèxtil de la
USOC que s’integra en la nova estructura.

El Congrés Constituent de la Federació
d’Indústria de la USOC (FI-USOC) va escollir Maria Recuero com a Secretària general de l’organització federal de la USOC
amb un 90.9% dels vots. La nova Executiva la formen: Maria Recuero (Secretària
general), Franciso Ballesta (OrganitzacióEmpresa Sharp), Manel Gimeno (Acció
sindical/Salut Laboral-Empresa Rotocayfo
Gràfiques), Enrique Saludas (Comunicació-Sigen USOC Empresa Nissan Motor
Ibèrica), Antònia Rivero (Igualtat-Cellers
Miguel Torres), David González (Formació-Empresa Cobega),.

Especialista en assessorament laboral i
gestió de conflictes, havia tingut anteriorment responsabilitats d’acció sindical
en l’àmbit d’alimentació i hoteleria, entre
d’altres.
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protesta davant la delegació del
govern central contra la Reforma Laboral
Concentració de delegats/des contra la Reforma Laboral
Uns 300 delegats i delegades de la Unió Sindical Obrera
de Catalunya a Barcelona i comarca es van concentrar el 20
de juny davant la Delegació del Govern central a Catalunya
(Mallorca, 278. BCN) en rebuig a la Reforma Laboral impulsada pel Partit Popular.
Aquesta Reforma ni facilita la sortida a la crisis, ni reactiva
l’economia; només precaritza encara més als treballadors i
suposar un retrocés de dècades en les relacions laborals del
país, en termes de drets. El sindicat fa una crida a la transparència en la gestió dels recursos públics i l’assumpció de responsabilitats dels gestors que han hipotecat administracions
i entitats financeres que, posteriorment, demanden recursos
públics pel seu rescat.
Una representació del sindicat es va fer entrega a la Delegada del Govern Central a Catalunya, Maria de los Llanos
de Luna, d’una declaració exigint la retirada de la norma.
Aquesta acció de protesta, convocada per la Unió Sindical
Obrera, es va fer de forma simultània a totes les Delegacions
del Govern central a les diferents Comunitat Autònomes.

Àlbum de fotografies a www.usoc.cat

Sotermun, la ONG promovida por la USO, condena el
“golpe parlamentario” contra el presidente Lugo de Paraguay
Desde SOTERMUN, la ONG
promovida por la USO de
España para la solidaridad internacional, expresamos nuestra
rotunda condena del objetivo
golpe de estado de apariencia
constitucional que ha depuesto
de su cargo al Presidente Fernando Lugo un año antes de
vencer el mandato democrático
que le otorgó el pueblo paraguayo el 20 de Abril del 2008
en las elecciones más limpias y
transparentes en la historia del
fraterno y atormentado Paraguay.
El “golpe parlamentario”
contra Fernando Lugo es obra
de los sectores oligárquicos que
han sometido durante decenios
al pueblo paraguayo al subdesar-

rollo y a la falta de libertades, y
han boicoteado la obra de gobierno y las iniciativas reformistas
del Presidente Lugo desde el
primer momento. Baste recordar que el tal Federico Franco,
supuesto nuevo presidente, haciendo honor a su apellido, es un
paradigma de deslealtad y sabotaje al Presidente Lugo, del que
se declaró públicamente enemigo pese a ser electo vicepresidente de la República a la sombra
del mismo.
Hacemos llegar nuestra solidaridad incondicional con la
clase trabajadora y el hermano
pueblo paraguayo y con las entidades sociales, sindicales y políticas decentes y progresistas que
lo representan. Unimos nuestra

voz al clamor social y popular
paraguayo, latinoamericano e
internacional para que el Presidente Lugo sea repuesto en su
cargo, se restablezca la normalidad constitucional y se respeten los plazos y procedimientos
democráticos para que el pueblo
paraguayo y sólo él determine
soberanamente en las urnas el
próximo 2013 quién debe ostentar la Presidencia y el Gobierno
de la República del Paraguay.
Porque no otra ha sido la causa
inconfesable del “golpe parlamentario” contra Lugo: impedir
toda posibilidad de que renueve
el apoyo ampliamente mayoritario del pueblo paraguayo
expresado en elecciones libres y
limpias como las que Lugo ganó
en el 2008.

El Director de SOTERMUN,
Manuel Zaguirre, que participó
como observador internacional
acreditado en las elecciones que
dieron la victoria a Fernando
Lugo en Abril del 2008, viajará a
Paraguay a mediados del próximo
Julio en misión de solidaridad
programada con anterioridad
al “golpe parlamentario” que lo
destituyó anteayer, teniendo la
ocasión de transmitir in situ el
apoyo solidario al proceso democrático y a la lucha por la justicia
social en un país, Paraguay, y con
unas entidades sociales y sindicales con las que SOTERMUNUSO tiene una larga trayectoria
de cooperación.

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

