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Reforcem el sindicalisme de la
davant les agressions als nostres drets
socials i laborals
Estem davant una situació de greu recessió econòmica.
Però també davant una crisi de valors i de model social
al nostre país i a Europa.
Davant els greus atacs a l’Estat del Benestar a
què estem assistint des de 2009, resulta necessari que els sindicats a nivell mundial, d’Europa,
d’Espanya i de Catalunya, actuem de manera
unitària davant els atacs globals, fruit de polítiques equivocades de control del dèficit públic.
Els sindicats hem d’exercir davant els diversos
Estats el paper de “lobby”, de grup d’interès,
de pressió i d’influència. Però per poder exercir aquest important paper resulta realment
clau que representem la majoria de la classe
treballadora en cada àmbit.
Aquesta representativitat no sols s’aconsegueix amb els resultats de les eleccions sindicals, s’aconsegueix, a més a més, amb l’afiliació
real de les diferents organitzacions sindicals
en els seus respectius àmbits. Segurament el
model sindical majoritari al nostre país, basat
en la LOLS i en les subvencions públiques ha
fracassat estrepitosament. Els sindicats majoritaris (de representació), no han donat prioritat a l’afiliació com a element fonamental que
dota de mitjans econòmics i humans a les organitzacions sindicals sense dependre de tercers
(Governs amb els seus propis interessos).
En hores de dificultats, el sindicalisme independent i autònom de la USOC resulta clau
per donar solucions als diferents conflictes i

problemes per resistir de manera adequada
davant situacions socials i laborals que plantegen normalment a la baixa les empreses als
nostres representants i afiliats.
L’organització dels treballadors i treballadores
és la base del sindicalisme, i l’afiliació a la USOC
resulta imprescindible per poder reaccionar
sindicalment en cada centre amb major contundència. Si cadascun de nosaltres, afiliats i
afiliades a l’organització, convencem a una altra
persona del nostre entorn, que és imprescindible estar organitzat per respondre millor a
les situacions que puguin aparèixer, construirem un sindicalisme fort i resistent, que donarà
garanties de resposta a les nostres bases.
A les empreses on som més fortes i tenim
més afiliació, podem fer, amb més garanties,
accions sindicals més efectives i contundents,
que condueixen a millors acords o a reduir els
efectes de mesures més dures que s’imposarien, sense més, per part de les empreses si no
haguessin treballadors i treballadores organitzats i units.

i dones convençuts, organitzats i afiliats a una
organització sindical independent i autònoma
que avalava la seva lluita.

Les grans conquestes del sindicalisme i aquells
acords que han suposat avanços importants a
conflictes socials s’han pogut elaborar perquè
darrere aquests pactes, hi havia molts homes

Reforma de pensions i jubilacions:
Anàlisi jurídica

Antonio López
Secretari d’Acció Sindical

Atur març’13: “La contratació de Setmana
Santa ha disfressat les dades”
A Catalunya es redueix la desocupació de 1.126 persones fins els 664.050 treballadors registrats al SOC
Les dades de l’atur del mes de març han indicat una evolució favorable en la creació d’ocupació marcada per la contractació al sector
serveis fruit de les vacances de Setmana Santa, lamentablement, és
una circumstància absolutament conjuntural. Les dades mostren una
reducció dels desocupats de 1.126 persones a Catalunya (4.979 a tot
l’Estat) i situa la xifra global de desocupats en 664.050 en l’àmbit català
(5.035.243 a tota Espanya).
Antònia Gil, Secretària general de la USOC, en conèixer les dades fetes
públiques pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va manifestar que

“les estadístiques només recullen la contractació estacional de Setmana Santa, lamentablement, la situació global de l’ocupació no s’ha
modificat i, en conseqüència empitjora, cada mes augmenta el nombre
de famílies sense ajuts i amb tots els seus membres sense feina”.
Gil va advertir que “la situació ha esdevingut insostenible per a moltes
famílies que viuen sota el límit de la pobresa. Només una política decidida d’intervenció social podrà pal•liar els efectes perversos d’aquesta
situació; a més d’aplicar mesures de reactivació econòmica urgents
per reactivar l’ocupació”, va dir.
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Opinió als mitjans

Una d’ambulàncies
La crisi s’emporta per
davant una munió de drets,
serveis i prestacions que
empetiteixen el nostre Estat
del Benestar. Puntualment
les accions de denuncia dels
sindicats, plataformes socials i els ciutadans particulars posem el focus en algun
capítol d’aquest drama que
fa més de cinc anys que dura.
Ocasionalment, la denuncia
aconsegueix obrir un debat
social que té el seu reflex
en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. En
les darreres setmanes hem
assenyalat la situació de l’ensenyament, les oficines de
farmàcia, els treballadors de
la sanitat, els de l’administració pública, etc.
La magnitud de les circumstàncies que ens ocupen
amaga fets que, en d’altres
contexts de ben segur que
farien córrer molta tinta,
aquesta és la situació que
afecta al transport sanitari
de Catalunya. El món de les
ambulàncies s’ofega i amb

ell tenim en risc tot un sistema
que funciona i que garanteix un
servei essencial, molt rellevant
a la nostra societat. Algú dubte
que calen hospitals de qualitat
i personal preparat?, no! Però
tampoc em negaran que té una
certa importància en el sistema
sanitari garantir que els malalts
arribin a temps de ser atesos i,
en tot cas, ser al lloc adequat
quan toca.
Tot això també ho tenim en
crisi, tot i que no ocupi grans
espais en el debat social ni lideri
la llista de preocupacions de la
ciutadania. La complexa xarxa
del transport sanitari de Catalunya que dóna feina a 5.000
treballadors i efectua milers de
serveis diaris acumula un deute
milionari del Departament de
Salut, a través del Catsalut.
El sistema de transport sanitari a Catalunya funciona mitjançant empreses operadores
concessionàries de l’administració per a un determinat servei
(urgent o no urgent) i una àrea
territorial definida per un temps

concret. Les operadores fan la
seva feina i, mensualment, l’administració abona la factura;
millor dit abonava… Perquè,
com en el cas de les farmàcies,
això ja no passa. El retard en
els pagaments es situa en els
200 dies i 17 milions d’euros i
sumant!

que acaben a finals de 2013
en dos anys per permetre a
les actuals operadores fer
noves inversions i millores en
el servei.

Segurament el paper de
les organitzacions sindicals
A ningú se li escapa que, com
no és demanar pròrrogues
hem manifestat a l’administraa les adjudicacions públició els sindicats representants
ques, però la situació és molt
d’aquest col·lectiu, el sistema no
greu i el risc evident, calen
serà sostenible en breu. Hem
solucions imaginatives i l’adpatit diferents retards en els
ministració no té recursos.
pagaments de nòmines als treEsperem decisions valentes
balladors i la patronal ja ha anuni ràpides perquè, al contrari
ciat que no és possible finançar
del que algú pugui pensar,
aquesta situació en el curt teren aquestes qüestions no
mini. Davant d’aquest escenari,
ens agrada gens haver de dir
els sindicats hem plantejat dues
allò de “nosaltres ho havíem
qüestions; en primer lloc alertar
advertit…”
a la Generalitat que la percepció
que ens traslladen els
treballadors és d’un
deteriorament
en
Article publicat per
el servei molt preAntònia Gil, Secretària general
ocupant. En segon
de la USOC, a
lloc hem demanat al
Catsalut que ampliï
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els concursos actuals

Catàleg de cursos per a
personal sanitari
Posem a les vostres mans una catàleg de cursos adreçats pels professionals sanitaris. Com veureu tenen un cost diferenciat per a afiliats i
no afiliats, depenen del curs i la seva durada. Són cursos on-line amb un
examen final i certificació posterior.
Per a accedir als cursos us heu d’adreçar a la Federació d’Empleats
Públics de la USOC, mitjançant correu electrònic a les següents adreces:
isabel.organitzacio@fep-uso.es
jaume.general@fep-uso.es
Teniu disponible el catàleg i els enllaços
d’incripció a: usoc.cat

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

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

La informació més immediata de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya

