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28A. Manifestació
contra les
retallades i les
privatitzacions
Amb el lema "Aturem els pressupostos antisocials. Totes juntes podem", el diumenge 28
d'abril tindrà lloc una gran manifestació ciutadana a Barcelona convocada per tot un seguit
de plataformes unitàries sindicals i d’entitats de
l’àmbit de l’educació, la sanitat i la funció pública.
També moviments socials i assemblees de barri.
S'organitzen diferents convocatòries, entre
elles la de les Plataformes en Defensa de la
Salut i la Plataforma Sindical Unitària de la
funció pública (amb Columnes de Sanitat (11.30
h: Balmes-Gran Via) i de Funció Pública (11.30
h: Rambla Catalunya-Diputació) on la USOC
hi participa des de la Federació d'Emppleats
Públics (FEP-USOC). Aquestes marxes juntament amb la convocada per la Plataforma Prou
Retallades confluiran en una gran manifestació
que sortirà a les 12.30 h des de la cantonada
de Passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant
Pere i baixaran fins al Parc de la Ciutadella, a la
seu del Parlament de Catalunya.

Eleccions Sindicals

Èxit electoral a l’agrària
de Miquel Torres
Les eleccions sindicals a la divisió agrària
dels Cellers Miquel Torres, SA han suposat
un important increment de la representativitat de la USOC en aquesta empresa
vitivinícola. Al representant que ja teníem a
Lleida, cal sumar els 3 aconseguits a les finques de la demarcació de Tarragona (Mas
Jané, Grans Muralles, MilManda, Marçal i
Mas de Flassada (Porrera). A Barcelona si
bé la candidatura de USOC va aconseguir
presentar llista electoral no hem assolit
representació. D’aquesta forma USOC
esdevè el sindicat majoritari en l’Agrària
de Miquel Torres amb 4 delegats d’un total
de 7 membres de la mesa.
La Federació d’Indústria de la USOC
(FIUSOC) ha valorat com un èxit electoral la campanya del sindicat als principals
cellers del Penedès i han destacat “la dificultat de fer l’extensió sindical i electoral
a les finques d’agrària on els nuclis de tre-

balladors són molt reduïts i territorialment
dispersos, a centenars de quilòmetres de
distància”, ha explicat Antonia Rivero, Secretària d’Igualtat de la FIUSOC i Delegada sindical de USOC als Cellers Torres.

Reunió de delegats d’Indústria
a Girona. L’afiliació a debat
La Federació d’Indústria i la Unió
Comarcal de la Catalunya Central i Girona
va convocar una assemblea de delegats als
locals de la USOC a Girona on es va analitzar el moment sindical i social així com les
propers convocatòries d’acció sectorial i la
mobilització de l’1 de maig.

A la trobada també es va analitzar la necessitat de reforçar l’afiliació sindical als centres
de treball per enfortir la capacitat de resistència i resposta del sindicat davant de la duresa
de la situació laboral i social. Van participar a
la reunió els dirigents territorials, Elias Barranco i David Sunyer i Maria Recuero i Francisco Ballesta per la Federació d’Indústria.
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