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7 d’octubre: Clam pel Treball Digne
Centenars de delegats i delegades de USOC, CCOO i la
UGT, les centrals sindicals catalanes afiliades a la CSI, van
concentrar-se davant la seu de la patronal Foment del Treballa amb motiu de la celebració el 7 d’octubre de la Jornada
Mundial pel Treball Digne.
Aquesta data fa coincidir als sindicats d’arreu del món en
una jornada reivindicativa unitària en defensa d’una feina
decent i els drets socials. En el context català, aquesta convocatòria ha estat el punt d’arrencada d’altres que tindran
lloc en aquesta tardor “calenta sindicalment al carrer” per
reivindicar i exigir els nostres drets.
La Secretària general de la USOC, Antònia Gil, va assenyalar que la lluita pel treball digne que la CSI va iniciar fa 6
anys amb la seva fundació ha pres, al nostre país, malauradament un protagonisme molt gran com a conseqüència de
la crisis econòmica i les nefasta reforma laboral del Partit
Popular. Gil també va advertir que la propera lluita és, la
batalla de les pensions, un nou capítol de precarització i
empobriment de la societat.
En l’actual context social, la dirigent de la USOC va fer
una crida al conjunt de la classe treballadora que demana als
sindicats que responguem en tots els fronts oberts a organitzar-se. “Cal abandonar la idea que les solucions als nostres problemes són individuals. Hem de confrontar aquesta
situació des del col·lectiu organitzat al voltant de les centrals
sindicals”, va dir en el transcurs de la seva intervenció a la
concentració davant la seu de la patronal Foment del Treball
a Barcelona.

Mobilització mundial convocada
el 7 d’octubre per la Confederació
Sindical Internacional (CSI)

J.M. Àlvarez (UGT), Antònia Gil (USOC) i J.C. Gallego (CCOO)

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

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

L’atur: les coses clares
Les dades de l’evolució
de l’atur del passat mes
de setembre indiquen que
la “teòrica” millora en la
creació d’ocupació era un
miratge fruit de l’estacionalitat de sectors productius
com el turisme o els serveis.
Lamentablement, les dades
de l’atur de setembre ens
retornen a la crua realitat
de la destrucció d’ocupació
que és la política que impera
en el mercat laboral català i
espanyol.
Deixem les coses clares;
l’ocupació en el mercat de
treball es destrueix, l’atur
no para de créixer i les estadístiques que, cal recordar
parlen de persones concretes, són prou demolidores;
620.911 aturats registrats
a Catalunya al setembre
als quals s’haurien d’afegir aquelles persones que

s’han donat de baixa del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC)
fartes de cercar feina sense
resultat. També podríem parlar
de la gent, majoritàriament jove,
que marxa del nostre país en la
recerca d’un futur d’estabilitat. I
restem a l’espera de l’Enquesta
de Població Activa que es publicarà en breu.
Calen més dades? Encara ens
haurem d’escoltar que tenim
indicis de recuperació econòmica per una reducció l’agost de
31 aturats en tot l’Estat? Lamentem constatar que la millor cara
del mercat laboral continua en
mans de l’ocupació estacional
gràcies al sector turistic i els serveis. La pitjor cara –la real- és la
de la precarització que destrueix
ocupació sense aturador per una
incapacitat manifesta de les administracions de generar polítiques
d’estímul econòmic per a recuperar la creació neta d’ocupació.

Eleccions Sindicals

Fundació universitària
Parc Taulí
La candidatura de la USOC ha
aconseguit la totalitat del Comitè
d’Empresa (5 delegats) de la Fundació Universitària Parc Taulí (Vallès
Occidental). Aquest resultat és un
gran èxit electoral que permet al
sindicat ampliar la seva representativitat en un centre de treball on no
teníem representació amb anterioritat.

www.serveis.usoc.cat

I tenim més ingredients per
aquest còctel socialment explosiu, la proposta de pressupostos
Generals de l’Estat del govern
tica lligades a l’exportació,
central són l’últim exemple
per citar un exemple.
d’una manera de gestionar la
crisi econòmica nefasta pels
Què més ha de passar per
interessos de la classe treballaque els nostres represendora i el conjunt de la societat.
tants entenguin que la situSi ja teníem el desafiament de
ació social és d’una gravetat
la reforma laboral, i el seu desextrema? Hem de sentir veus
envolupament que ha facilitat
parlant de millores de la situpràcticament l’acomiadament
ació econòmica amb aqueslliure a baix cost, ara les xifres
tes xifres d’atur? Demanem
de l’executiu central pel 2014
seriositat i polítiques clares
s’acompanyen d’una manca
amb recursos econòmics
alarmant de propostes per a
per estimular la creació neta
la recuperació econòmica més
d’ocupació la única sortida
enllà del dogma de l’austeritat.
possible de la crisi.
A més, en el cas català, amb la
cirereta d’una molt
escassa inversió en
Article publicat per
infraestructures claus
Antònia Gil, Secretària general
per a sectors fonade la USOC, a
mentals per superar
Catalunyapress.cat 03.10.2013
la crisi com són els
transports i la logís-

Majoria
al circuit de
Catalunya
El sindicat ha aconseguit la majoria del
Comitè d’Empresa (3
delegats USOC per 2
de UGT) a les eleccions al Circuit de Catalunya (Vallès Oriental)
on la USOC en presentava per primer cop. Els comicis que van tenir lloc el passat 26 de setembre
suposen la culminació d’un treball sindical que ha permès assolir la confiança de la
majoria dels 60 treballadors de la instal·lació esportiva.

