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Prioritzar l’agenda social
és el primer debat
Antònia Gil i Carrasco

No es pot separar el debat nacional de la crisi
econòmica, conseqüències i alternatives

Secretària general

Catalunya travessa un dels contexts socials i polítics més complexos que es recorden en l’etapa democràtica. La llarga crisi econòmica que vivim ha situat el nostre país en un escenari molt dur,
en especial, per a les classes treballadores i les més empobrides.
Com a conseqüència d’aquesta situació i de les polítiques de
retallades aplicades durant els darrers temps pels governs, el
diagnòstic social i laboral de Catalunya és molt preocupant. La
magnitud de la recessió ha provocant l’aparició de greus situacions
de pobresa i marginalitat a casa nostra. L’enorme xacra de l’atur
de llarga durada situa a milers de famílies amb tots els seus membres a l’atur i cada cop més desesperades.
No es pot separar el debat nacional i polític d’aquesta situació
de drama social i dificultats econòmiques. USOC entenem que,
en els darrers mesos, molts indicadors ens mostren que la discussió nacional ha emergit amb una força a una gran diversitat de sectors socials de Catalunya, en alguns cassos, per primera vegada.
La recessió econòmica, la manca de propostes polítiques creïbles
a ull de la ciutadania, els missatges que ens arriben de la política
estatal o la pròpia evolució de la construcció nacional ha abocat a
moltes persones a situar en l’horitzó polític –amb tots els matisos
que es vulguin- la independència de Catalunya.
Des del sindicalisme autònom i independent que representa la
USOC, estem amatents a les preocupacions i sensibilitats de la
classe treballadora i, des de la nostra fundació l’any 1966 com a
sindicat català, ens hem situat al seu costat i aquesta ocasió no és
una excepció.
Des d’un punt de vista català, ningú dubte que la crisi ha posat
de relleu les greus mancances del nostre sistema de finançament
que recupera molt menys del que genera i no rep des de Madrid
les inversions, en termes d’infraestructures o de gestió de competències transferides, que li pertoquen pel seu nivell de Producte
Interior Brut. De retruc la relació política Catalunya-Espanya ha
quedat seriosament afectada, per la manca de voluntat política
per capgirar l’estat actual de les coses. Aquesta percepció és ben
viva al carrer i als centres de treball; res serà com abans de la crisi,
també en la qüestió nacional.
Per USOC és clar que l’actual situació política i econòmica
genera diàriament nous pobres, retalla drets i empetiteix el nostre
sistema de benestar social. Sabem que cap proposta política pot
actuar com a antídot miraculós a una crisi que té un fort component exterior en el seu origen i en la seva solució; però sabem que
cal estar al costat de la gent i dels seus anhels i voluntats.

És en aquest context i, des d’aquesta perspectiva, que la USOC
aborda l’escenari electoral que s’enceta amb la convocatòria de
comicis al Parlament de Catalunya el 25 de novembre. El sindicat reclamarà a tots els candidats de les forces polítiques
un model clar en el terreny social, un programa concret en
aquest àmbit per redreçar un escenari social tan dur i superar el monòleg de les retallades com a única via per reactivar l’economia. Qualsevol temptació, si es donés, d’amagar
l’agenda social sota la pluja d’una campanya intensa serà
contestada amb contundència pels nostres dirigents i militants. No renunciem a parlar de res, de fet, el diàleg i la negociació és l’arma del sindicalisme; però no perdem de vista que tenim
una situació social molt greu que també s’ha d’entomar en els propers temps complexes.
Caminem cap a un nou escenari polític i econòmic que, ningú
sap del cert quin serà. Ens cal una aposta decidida per una societat
justa, solidària i socialment equilibrada que políticament integri les
voluntats de la majoria, respectant a Catalunya i el que representen els seus valors, la seva història i la seva gent. En aquest camí
pensem que és necessari articular grans majories socials de caràcter transversal, amb una classe política que hauria d’estar a l’alçada
de les circumstàncies.
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Nova coordinadora sindical
de Serveis Públics de BCN
Promoguda per USOC, CCOO, UGT i CGT
Els sindicats més representatius d’aquest àmbit han promogut
la creació d’una Coordinadora
Sindical en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona i empreses vinculades per canalitzar
la resposta sindical davant les
retallades. L'objectiu d'aquesta
coordinadora és proposar i
impulsar una lluita conjunta
contra les retallades de drets
socials i laborals a Barcelona.
Han adoptat els següents acords:
1.- Convocar a una manifestació
el proper dia 17 d'Octubre
a les 18 h, amb sortida de
la Plaça de Sant Jaume “ EN
DEFENSA DELS DRETS
SOCIALS I LABORALS,
TOTHOM CONTRA LES
RETALLADES”

2.- Treballar en un pla de mobilitzacions conjuntes que
inclourà una possible vaga
per al dia 23 de novembre.
Els òrgans de representació
del personal del Sector Públic
Municipal de Barcelona, responent a la voluntat del conjunt de
treballadors i treballadores del
Sector, ens en constituït en coordinadora per defensar els nostres
drets socials i laborals, que han
patit una darrera i greu agressió
amb el Decret-Llei 20/2012 que
comportarà un empitjorament i
retallades de serveis públics als
ciutadans i és ja una vulneració
de l'autonomia municipal.
Reivindiquen la no aplicació de
l’esmenta’t Decret atenent a l'au-

tonomia local, l'aturada
i reversió de les privatitzacions dels serveis i
la recuperació del dret
a la negociació, amb
l'objectiu de garantir uns serveis públics
municipals de qualitat
en benefici dels ciutadans.
Per això han acordat
un calendari de mobilitzacions per a recuperar els drets vulnerats,
per la defensa dels
serveis públics i exigint
que l'Ajuntament defensi la seva
autonomia. Mobilitzacions a les
quals cridem a participar-hi a tots
els treballadors i treballadores
dels serveis municipals, i per a

IPC Setembre’12: l’increment de
preus ofega les economies familiars
La USOC considera que les polítiques
d'estricte retallada del Govern seguiran
aguditzant l'espiral de devaluació dels
ingressos dels ciutadans i per tant l'enfonsament de la demanda interna el que
agreuja el quadre recessiu de l'economia i
allunya una data de sortida de la crisi.
La pujada de l'IPC de setembre fins a
situar en el 3,9% interanual, suposa una
dada de càstig més per a la majoria de la
població que veu, com va passant l'any amb
preus més alts i ingressos més baixos, tant
per la caiguda dels salaris reals com per
l'augment continuat de la fiscalitat. Per la
USOC es tracta d'una situació insuportable
per a la ciutadania que a més s'ha vist agreujada per l'increment de l'IVA, una mesura
socialment injusta i que no solucionarà els
problemes de tresoreria del govern.

les quals sol·licitem l'adhesió de
totes les organitzacions i entitats que a la ciutat defensen les
diferents expressions dels drets i
interessos de la ciutadania.

Eleccions Sindicals-Breu

Hermes Logística,
nova representació
La candidatura de la USOC ha aconseguit
un nou espai sindical a l’empresa Hermes
Logística, vinculada a Acciona, dedicada a l
transport de contenidors a Transmediterrània. Les eleccions van tenir lloc el 2 d’octubre
amb el resultat de 2 delegats per USOC i 1
de CCOO.

Lamentem la dependència energètica
del nostre sistema productiu que ens fa
especialment vulnerables a l'evolució dels
preus del mercat.

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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7 d’octubre: Manifestació a BCN
contra les retallades

