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Tots i totes a la manifestació!!!

Entrevista a 
Maria Recuero, 
Secretària 
General 
de la 

La Unió Sindical Obrera de Catalunya, com a tercer sindicat del país, convoca la manifestació, i fa una crida als nostres afiliats i simpatitzants 
a participar a la manifestació i a defensar les reivindicacions del manifest sindical del Primer de Maig.

Maria Recuero Sánchez, va néixer a Terrassa el 
27 de setembre de 1977. Estudià Dret i es llicencià 
per la UAB l'any 2006.

Va compaginar els seus estudis amb diferents 
feines com per exemple: caixera de supermercat; 
dependenta de magatzems de roba esportiva; 
administrativa en una empresa de motociclisme, 
fins la seva incorporació a la USOC l'any 2000.

Va desenvolupar funcions d'assessorament en la 
UC de Terrassa passant després,  a col·laborar en 
la Federació d'Alimentació i Hostaleria de la Unió 
Nacional.

Posteriorment va assumir la Secretaria General 
de la Federació de Químiques, Tèxtil, Energia i Pell 
i quan es va celebrar el Congrés constituent de la 
Federació d'Indústria de Catalunya, l'any 2012, fou 
elegida Secretària General d'aquesta.

El 19 i 20 de febrer de 2015 i en el 12è Congrés 
Nacional Ordinari de la USOC va ser elegida Secre-
tària General del sindicat.
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P. ¿Com valores el 12è Congrés de la USOC?
R. Ha tingut un resultat positiu, ha hagut un 
ampli recolzament al projecte amb més del 
90%, i s’ha elegit  l’equip amb un suport 
de més del 80% dels delegats i delegades, 
s’assegura una estabilitat de l’organització 
imprescindible en aquests moments d’extra-
ordinàries dificultats per a la classe treballa-
dora. Farem bo el lema del Congrés que el 
canvi és futur i la nostra organització contri-
buirà de manera molt determinant.

P. ¿De quina manera assumeixes la teva 
nova responsabilitat?
R. Amb ganes i il·lusió, perquè comptem amb 
gent nova però experimentada que poden 
aportar-los els seus coneixements professio-
nals i les seves energies en aquesta noble tasca 
que és defensar els drets dels treballadors; 
representar-los i organitzar-los en la USOC.

P. ¿Quins objectius us marqueu per a 
aquest mandat?
R. En l’àmbit intern, acabar el procés de cons-
titució de les cinc federacions, l’última del 
sector serveis, i estar present en tot el ter-
ritori de Catalunya per a, d’aquesta forma, 
poder realitzar una acció sindical més pròxima 
als treballadors i defensar de manera eficaç els 
seus drets i potenciar la presència del sindicat 
en tots els àmbits de la societat catalana.

P.Les eleccions sindicals com estan anant 
al 3er sindicat de Catalunya?
R. Els resultats són molt bons. Hem millorat la 
nostra presència en les empreses en les que 
ja estàvem i hem entrat a noves. Això fa que 
siguem un sindicat molt representatiu a sec-
tors concrets com l’automoció, ambulàncies, 
ensenyament. Estem trencant el monopoli 
del bisindicalisme que havia hegemonitzat 
fins ara, de manera molt patrimonial, el sindi-
calisme i haurem de continuar treballant per 
anar millorant la nostra representació i con-
solidant la nostra organització, com a porta-
dors d’altra manera de fer sindicalisme.

P. ¿És important la independència del 
sindicat en aquests moments?
R. És un dels nostres millors valors la inde-
pendència que tenim des de la creació del sin-
dicat i recollida en la nostra carta fundacional 
de 1964 i que ara s’entén i arriba millor aquest 
missatge, davant el comportament subaltern 
d’alguns sindicats, enfront els poders econò-
mics i polítics, que ha erosionat el prestigi del 
sindicalisme com a una eina útil.

P. ¿En general el sindicalisme i la política 
tenen una imatge negativa, com us plan·
tegeu des de la USOC, aquesta situació?
R. Això passa, entre d’altres coses, per la manca 
d’ independència com deia ala pregunta anterior. 
S’ha d’afegir la mala gestió dels fons de formació i 
subvencions que han fet els sindicats majoritaris 
que han deteriorat la imatge del sindicalisme en 
general, tot i que la USOC no té persones impli-
cades en aquests casos de corrupció.
Com a conseqüència de la crisi, s’ha accen-
tuat l’individualisme com a falsa solució, i els 
sindicats hem de recuperar i demostrar que 
l’única manera d’assegurar l’èxit de la defensa 
dels drets és en forma col·lectiva i aquesta és 
la nostra principal funció social.

P. ¿ La crisi ha afectat els salaris quines 
propostes feu per a la negociació col·
lectiva?
R. Els salaris han de créixer per sobre la infla-
ció per recuperar poder de compra, que s’ha 
anat perdent en aquests anys de crisi, l’incre-
ment del consum és fonamental per al creixe-
ment econòmic.
Un país amb salaris baixos no és una aposta 
intel·ligent per al futur de l’ocupació. Si volem 
unes activitats amb més valor afegit s’han de 
pagar millors salaris, el problema no són els 
salaris, països que paguen 5 vegades més 
tenen menys atur i millor indústria.

P. ¿L’atur és el principal problema de la 
nostra societat, que penseu que cal fer 
per crear ocupació?
R. Cal un pla de xoc per afavorir la inversió 
productiva i la indústria i generar ocupació de 
manera més intensa, perquè de mantenir-se 
l’actual situació es condemna a la societat a 
tenir durant molt de temps altes taxes d’atur 
i, a més, afavorir la protecció social dels deso-
cupats amb una renda bàsica que els hi per-
meti subsistir, perquè una societat que no 
és capaç d’oferir ocupació per als seus ciuta-
dans ha de fer-se responsable d’assegurar els 
mínims: vivenda, menjar...

P.¿Que penseu de la política industrial a 
Catalunya ?
R. En realitat no existeix tal política indus-
trial, sent Catalunya un país industrial no s’ha 
actuat per protegir la indústria en els moments 
de crisi més aguda i ara hem de lamentar el 
terreny perdut en el nostre teixit industrial 
en empreses i treballadors. Es pot recuperar 
la situació, però fan falta apostes polítiques i 
econòmiques, les idees existeixen, però no es 
posen a la pràctica i es perd un temps preciós, 
cal passar a l’acció quant abans millor. La USOC 
està disposada a recolzar aquestes iniciatives.

P.¿ Com ha afectat les reformes laborals 
de 2010 i 2012?
R. Les conseqüències han estat devastadores 
per als treballadors, facilitats per a l’acomiada-
ment, reducció de les indemnitzacions, reduc-
ció de salaris, debilitament de la negociació 
col·lectiva. No ha servit per a res positiu. La 
patronal ha recuperat poder, s’ha debilitat als 
sindicats i s’ha atacat als drets dels treballadors. 
És un camí equivocat i han fracassat les soluci-
ons. Cal un compromís dels partits polítics de 
fer una nova reforma laboral, però en sentit con-
trari, que restitueixi els drets que s’han eliminat.

P. ¿El sindicat ha superat els problemes 
de gestió que tenia el 2013?
R. Com a conseqüència de la crisi es van veure 
afectats els nivells d’ingressos procedents de 
l’afiliació i els serveis. No es va reaccionar a 
temps per reduir les despeses que ens donessin 
estabilitat, durant el passat any hem fet canvis 
organitzatius que ens fan afirmar que estem 
amb una gestió equilibrada que ens permet 
afrontar amb esperança el futur, però hem de 
seguir incrementant els nostres ingressos pro-
cedents de l’afiliació com a forma de créixer i 
assegurar la nostra autonomia organitzativa.

P. ¿La USOC est participant al Pacte pel 
Dret a Decidir, perquè participeu en 

aquest espai polític?
R. La USOC és un sindicat nacional i en con-
seqüència estem compromesos amb el país, i 
volem que els seus ciutadans puguin decidir el 
futur de Catalunya i la seva relació amb Espanya 
sense que per això el sindicat prengui una posi-
ció més enllà del que considerem un dret demo-
cràtic que els ciutadans puguin ser consultats 
sobre el futur polític, com també els voldríem 
que s’estenguessin als drets socials i econòmics.

P.¿Com evoluciona  l’afiliació a USOC?
R. Hem frenat la caiguda que hem patit degut 
la crisi i estem incrementant afiliació en els 
sectors serveis i industrial. Cal convertir els 
nostres votants en potencials afiliats, perquè 
és la garantia d’un funcionament eficaç i amb 
mitjans per atendre i defensar als treballadors.

P. ¿La Caixa de Resistència quin paper té 
com  ajuda als treballadors?
R. És un instrument d’acció sindical, que 
només tenim la USOC, que permet un ingrés 
en cas de vaga per als nostres afiliats, possi-
blement no estem publicitant una extraordi-
nària eina molt eficaç en la defensa dels drets 
i que és una important contribució del sindi-
calisme de la USOC.

P.¿La USOC forma part de la Confede·
ració USO, com us plantegeu aquesta 
relació?
R. És una relació solidària i de respecte, el 
grau d’acord és molt sòlid, però cada orga-
nització es deu a la seva pròpia realitat i per 
a nosaltres el més important són els treballa-
dors i treballadores de Catalunya. A ells ens 
devem en primer lloc. El sindicalisme ha d’ac-
tuar avui en una realitat plurinacional que té 
tensions i al mateix temps en l’àmbit europeu 
i mundial i és per això que formem part de la 
Confederació Europea de Sindicats i la Con-
federació Sindical Internacional.


