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La Reforma Wert és un atac
al model d’Escola catalana
USOC rebutja un esborrany que amenaça la llengua
catalana i posa en perill la cohesió social
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) considera que l’esborrany de la “Ley
de Mejora de la Calidad Educativa” impulsada
pel Govern Espanyol estableix un atac sense
precedents al model d’Escola catalana i posa
en perill l’equilibri i la cohesió social que han
assolit el sistema educatiu en els darrers 30
anys. El sindicat considera que relegar la llengua catalana a una assignatura residual en
el conjunt del sistema educatiu destrueix el
model d’immersió lingüística que ha esdevingut un èxit reconegut arreu en matèria de
llengua i d’integració social.
De confirmar-se la propostes del Ministre
Wert, que l’esborrany conegut incorpora, la
USOC sosté que caldrà articular una resposta

social àmplia i transversal que incorpori totes
les sensibilitats socials majoritàries que a Catalunya coincideixen en la defensa del català.
La USOC reitera el seu compromís per
la llengua i el model d’Escola catalana. És un
patrimoni que no podem deixar perdre, una
riquesa cultural perquè permet, no sense dificultats, la pervivència de la llengua i la cultura
catalana, que d’altra manera estarien en perill
de desaparició.
El sindicat considera que l’escola catalana
és un patrimoni pedagògic perquè la convivència genera aprenentatge, i perquè treballa
per aconseguir una ciutadania trilingüe. A més,
suposa un patrimoni social perquè no segrega

l’alumnat per la llengua que parla. Tenim una
escola acollidora i plural des del punt de vista
lingüístic, que contribueix cada dia a fer la societat catalana més respectuosa i democràtica.
Finalment, l’escola catalana és també un
patrimoni polític. En un camp de confrontació ideològica i política com és l’educació, el
model d’escola catalana que tenim és la línia
política que ha generat més consens en la història. No el podem deixar perdre.

Ambulàncies: el TSJC reconeix que els dies
de lliure disposició són jornada laboral
A iniciativa d’una demanda dels sindicats USOC, CCOO i UGT
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha comunicat una sentència on
declara que els dies de permís retribuït en
concepte de lliure disposició, contemplats
al Conveni Col•lectiu del Transport Sanitari
(art. 30 i), han de computar com a jornada
efectivament treballada a efectes de computar la jornada màxima anual fixada.

dicionant extern ni pressió empresarial, més
enllà del que regula el Conveni Col•lectiu
i l’Estatut dels Treballadors. Fins a la iniciativa judicial impulsada per la USOC i la resta
de sindicats representatius al sector que ha

donat lloc a aquesta sentència, els representants dels treballadors havíem denunciat
nombroses situacions d’aplicació irregular
dels dies de lliure disposició.

La resolució judicial condemna a la patronal del sector, Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA), al compliment
d’aquesta interpretació judicial de l’articulat
del conveni.
La decisió judicial facilita que els treballadors i treballadores del sector puguin fer ús
dels dies de lliure disposició sense cap con-
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ATUR NOV'12:
CONTINUA EL SEU
AUGMENT SENSE
LÍMIT DAVANT LA
INACCIÓ POLÍTICA

Opinió als mitjans

L’agenda social
era la prioritària
Escenari postelectoral 25-N
L'anàlisi dels resultats a
les eleccions al Parlament
de Catalunya del 25-N és
oberta a múltiples opinions,
com és habitual en aquest
tipus de conteses. No obstant, sembla prou evident
que ha pesat molt en la
voluntat dels electors un
factor que, aparentment no
era el principal en l'agenda
política majoritària, l'eix
social. Un element recuperat d'urgència la mateixa nit
electoral que, fins a aquest
moment, no ha estat el protagonista del debat polític
dels darrers mesos malgrat
que a Catalunya tenim més
de 850.000 aturats, milers
de famílies en situació de
pobresa i un deteriorament
de les condicions laborals i
de vida sense precedents.
No deixa de sorprendre
que davant d'aquest panorama desolador amb una
crisi amb més de 5 anys de
durada les prioritats polítiques dels estrategs electorals de la majoria partits no
copsessin aquest extrem. Si
fins hi tot vam convocar una

vaga general al ben mig de la
campanya!

nit del 25-N no l'han volgut
veure.

Alguns diran que la qüestió
nacional ho ha tapat tot, conscient o inconscientment. Des de
la USOC, defensem que no es
tracta de contraposar nació o
societat, doncs entenem que són
debats complementaris, indestriables l'un de l'altre, que cal
abordar simultàniament i amb
urgència, els resultats electorals
així ens ho indiquen. L'alta participació de prop del 70% mostra
el compromís dels ciutadans amb
la transcendència de la convocatòria en termes de plebiscit. El
resultat ens indica com el factor
social, el descontentament amb
la gestió de les retallades, les
protestes socials en multitud de
sectors i la mobilització social
en forma de plataformes veïnals
o com a conseqüència de l’acció
sindical s'han deixat sentir a les
urnes que han castigat la gestió
del govern.

El repte de la governabilitat del país passa per
incorporar noves polítiques
que prioritzin una orientació social a la sortida de la
crisi, actuacions que ajudin
a reactivar la nostra economia a l'hora que reforcin el
paper de l'administració en
la lluita contra la pobresa,
l'exclusió social i l'atur. Som
conscients del limitat marge
de maniobra del govern de
la Generalitat, derivat de la
seva situació financera i de
la dependència exterior per
garantir el funcionament de
la tresoreria, però estem
absolutament
convençuts
que una altre política és possible, així ho demanden les
urnes, així ho vol la ciutadania.

Al nostre entendre el missatge és prou clar, l'agenda
social agafa tot el protagonisme
que li correspon, que sempre ha
tingut tot i que alguns fins a la

Eleccions Sindicals

guanya la totalitat
del Comité de
Salvesen Logística
9 delegats de 9 possibles a la
companyia de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)

Nova representació
a Aqualogy
del Grup AGBAR

Cal un replantejament
urgent de les polítiques
d’austeritat dels
governs que ofeguen
l’economia i no faciliten
la recuperació
La Unió Sindical Obrera de
Catalunya (USOC) considera
que les dades de l’atur del mes
de novembre confirmen que les
polítiques de retallades basades
en l’austeritat pressupostària
sense altres objectius enfonsen
encara més l’economia i destrueixen ocupació.

Article publicat per
Antònia Gil, Secretària
general de la USOC, a

Catalunyapress.cat

La candidatura de la USOC
ha obtingut un gran resultat
electoral assolint la totalitat
dels representants dels treballadors (9 membres del Comitè
de 9 possibles) a les eleccions
sindicals celebrades a Salvesen
Logística, sa que van tenir lloc
el passat 28 de novembre. El
resultat amplia, encara més,
les majories que ja tenia la
USOC en aquesta empresa.

Aconseguim 1 nou representant
d’aquesta empresa del Grup d’Aigües de Barcelona ubicada a la Torre
Agbar. La candidatura de ATGAUSOC ha estat la més votada entre
els treballadors d’aquesta empresa.

A Catalunya el nombre d’aturats registrats augmenta en 5.785
persones fins als 652.091. En
el conjunt de l’Estat arribem a
4.907.817 aturats amb un increment en els darrers 30 dies de
74.296.
La USOC urgeix al nou Govern
de la Generalitat i al central un
canvi d'orientació de les polítiques econòmiques fins a la data
centrades en el sanejament de
les entitats financeres, la reducció de la despesa pública i l'ajust
del mercat laboral, donant un gir
radical per a una ràpida sortida
de la crisi, que prioritzi la creació
d'ocupació estable i amb drets.
El sindicat constata que el
camí reformista emprès per les
administracions no ens treu del
túnel de la crisi tot el contrari ens
enfonsa més i més en la foscor de
l’atur, la pobresa i la destrucció
de l’Estat del Benestar.

