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Transport sanitari:
Després de la vaga la lluita continua
L’aturada dels dies
9 a 12 de setembre
registra un
seguiment superior
al 85%

Concentració de treballadors
a la séu del Tribunal Laboral
de Catalunya, el sis de setembre
Els sindicats convocants (USOC, CCOO i UGT) desprès de la realització de la vaga volem informar de les decisions previstes:

Quart.- No hem rebut de la patronal ACEA CAP OFERIMENT DE
CONCILIACIÓ per la seva banda un cop finalitzada la vaga.

Primer.- Agrair als/les piquets informatius i als treballadors/es que
han secundat la vaga pel seu ESFORÇ, COMPROMÍS i COMPORTAMENT CÍVIC en lluita pels drets del treballadors/es.

Cinquè.- Davant la MANTINGUDA IRRESPONSABILITAT de la part
empresarial que es nega a negociar, hem decidit pendent de ratificació
en assemblea de delegats/des:

Segon.- Davant els incidents ocorreguts als hospitals de Bellvitge i
Vall d’Hebron, els gabinets jurídics dels sindicats estudiaran la PRESENTACIÓ DE DEMANDES per incompliment de l’ordre de serveis mínims per part dels responsables de les àrees urgències dels
respectius centres sanitaris.

- CONVOCATÒRIA DE CONCENTRACIÓ el dia 23 de setembre a
les 10:00 hores, davant de l’edifici CATSALUT en la Travessera de
les Corts 131-159 a la ciutat de Barcelona.

Tercer.- El resultat de la vaga ha estat un EXIT DE PARTICIPACIÓ
i amb gran repercussió en els mitjans de comunicació.

- CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ el dia 14 d’octubre
enfront de la Basílica de la Sagrada Família amb recorregut a peu
fins a la Plaza Sant Jaume.
- CONVOCATÒRIA DE VAGA per als dies 28, 29, 30 i 31 d’octubre.

IPC agost’13: “els preus s’allunyen dels salaris
i augmenten els desequilibris socials”
A Catalunya els preus augmenten fins al 1.7% interanual
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) considera que el descens de l’IPC
en termes anuals, no reflecteix una situació
de baixada real dels preus, sinó que aquests
han pujat menys que el mes d’agost de l’any
passat. Seguim amb un IPC massa alt per a les
famílies, cada vegada els segueix costant més
arribar a final de mes.
A l’agost els preus han tornat a créixer un
0,3%, el que ens fa pensar, veient les recents
pujades del preu dels carburants i les despeses que suposen per a les famílies l’inici del

curs escolar que no va a produir una conten- Cal buscar
ció dels preus, sinó que tornaran a pujar.
un equilibri
entre el creiAixò seguirà incidint negativament en la xement dels
demanda interna, al trobar-nos en una situ- preus i dels
ació de menor renda disponible de les llars, salaris
de
conseqüència de la pèrdua de poder adqui- manera que
sitiu dels salaris i la major càrrega fiscal que es
millori
patim. Tot això alentirà el consum contribuint la renda de
negativament al desitjat creixement del PIB i les llars, el
per tant a la generació d’activitat econòmica poder adquisitiu i com a conseqüència s’animi
que dinamitzi l’ocupació.
el consum i es reactivi la demanda interna. Al
contrari, els desequilibris socials augmentaran.
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Diada a l’estatua de Casanova, a Barcelona

Ofrena floral, al Vallès Oriental (Granollers)

Ofrena de flors, al Maresme (Mataró)

Ofrena floral, a la tomba de Rafael
Casanova a Sant Boi de Llobregat

LOCALS A CATALUNYA

Ofrena floral a la Catalunya
Central, a Manresa
GIRONA
c/ Santa Eugènia, 68. Pral. 17005
T. 972 40 00 21 • comarquesgirona@usoc.es
GRANOLLERS
C/ Miquel Ricomà, 63. Bxs. 08400
T. 93 879 67 5 • vallesoriental@usoc.cat
MANRESA
Passeig Pere III, 91. Bxs. 08240
T. 93 874 8247 • bages@usoc.cat
MARTORELL
C/ Esparreguera, 1. Bxs. 08760
T. 93 114 78 28
industria.baixllobregat@usoc.cat
MATARÓ
C/ Pepeta Moreu, 9-11. Bxs. 08302
T. 93 796 50 61 • maresme@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

