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S’estén la marea blanca.
Acampades i protestes als hospitals
La USOC al Hospitals Parc Taulí, Moisès Broggi,
Granollers i Terrassa protagonistes de les protestes

Terrassa
Sant Joan Despí

Granollers

El Comitès d’empresa de multitud de centres sanitaris de Catalunya ha iniciat accions
de protesta en forma d’acampades, concentracions i manifestacions com a protesta
contra les properes retallades en salut anunciades per la Generalitat de Catalunya.
Els treballadors de la salut des del 2010
estant patint agressions continuades dels
diferents governs que vulneren els nostres
drets laborals: retallades de sou i de dies
de descans, no cobertura de professionals,
increment de jornada amb el conseqüent risc
d’acomiadaments, retirada de la paga extra
de Nadal, etc. També els usuaris han pogut
constatar que la xarxa de salut pública cada
cop està més deteriorada i que ja comença a
donar signes de privatització.
A més, el Govern en funcions ja ha anunciat
noves retallades per al 2013, que faran molt
difícil mantenir la qualitat del servei a la ciutadania... fins i tot la impossibilitat de continuar
prestant alguns d’ells, ja que aquests pressupostos porten implícits la destrucció de llocs
de treball de professionals sanitaris.

Parc Taulí (Sabadell)

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

Des de la USOC exigim al nou Govern un
canvi en les polítiques socials, que no es contemplin retallades en sanitat als propers pressupostos, que no es privatitzin cap centre
públic i no a l’euro per recepta.

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
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Manifestacions contra el
“Pensionazo” i el “Tasazo”
#17D Continuen
les mobilitzacions
de la Cimera Social

La Cimera Social va convocar dilluns 17 de
desembre a tot l’Estat una nova jornada de
protestes contra les mesures antisocial i la
retallada de les pensions. A Catalunya, USOC,
CCOO, UGT i la Plataforma Prou Retallades
es van manifestar a Barcelona.
La galeria de fotografies a:

www.usoc.cat

Jubilats 		
denuncien les retallades
de pensions davant la Subdelegació del Govern
FEJUP-USOC ha formalitzat un escrit
de denuncia davant la Subdelegada
del Govern Central a Catalunya
La Federació de Jubilats i Pensionistes de la USOC (FEJUPUSOC) ha presentat davant la Subdelegació del Govern central a
Catalunya un escrit on denuncia la no revalorització de les pensions. En el document adreçat a la Subdelegada, Maria Llanos de
Luna, indiquen que l’augment real de l’IPC és del 2.9% tot i que
la revisió prevista per l’Estat nomès arriba al 1%.
Per FEJUP-USOC, la decisió del govern no respecta l’establert
per la llei general de la Seguretat Social que indica que “les pensions seran revaloritzades a l’inici d’any en funció de l’IPC”
El text també adverteix que el Reial Decret del govern central,
d’aplicar-se, tan sols podria tenir efecte a partir del 01.12.2012
mai en el període anterior a la seva publicació -01.01.2012 a
30.11.2012-

