
Companys i companyes,
Amb el lema “És el teu dia, són els teus drets”, ens trobem per cele-

brar aquest Primer de Maig. Des de la USOC volem reivindicar:
La recuperació de drets i salaris després de 8 anys de crisi. Portem 

gairebé una dècada de profunda crisi que ha fet desaparèixer una gran 
quantitat de drets socials, ha reduït sensiblement els salaris dels que 
encara podem treballar i ha expulsat del mercat laboral a centenars de 
milers de treballadors/res.

Ara, companys i companyes, ja ha arribat el moment de recuperar el 
camí perdut, cal fixar una agenda clara de reivindicació i de lluita dels 
treballadors/res amb aquest objectiu.

No podem tolerar que la recuperació de l’economia només serveixi 
per millorar els comptes de resultats de les empreses, els treballadors 
també volen la nostra recompensa pel sacrifici i l’esforç, realitzat.

Hem de lluitar, també per la reconstrucció de les bases de l’Estat 
del Benestar que han estat desmuntades parcialment. Perquè la nostra 
lluita NO només és en termes de convenis, de millores en els llocs de 
treball o en la recuperació de l’ocupació. El moviment sindical organit-
zat com els nostre, els treballadores i treballadores som els garants de 
la reconstrucció de l’Estat del Benestar. Una societat on l’educació, la 
salut i la cura de les persones dependents estigui garantida per tothom.

Una societat així es protegeix gràcies a tots nosaltres, la classe treba-
lladora som la única garantia de manteniment i recuperació d’aquests 
pilars de la nostra societat.

Tenim un gran repte davant nostre, el sindicalisme confederal ha de 
reivindicar-se, no només com a instrument de protecció pels treballa-
dors, sinó com a eina de protecció i defensa del conjunt de la societat 
i de l’Estat del Benestar.

Des d’aquí volem fer una crida als nostres responsables polítics. La re-
generació de la política ha de passar per la regeneració social, la defensa 
i potenciació de les polítiques socials, sinó no és possible recuperar la 
confiança en les institucions ni en els nostres representants.

Davant una profunda crisi de les institucions polítiques i, en general, 
de l’organització de l’Estat, els treballadors, i en especial el sindicalis-
me confederal autònom i independent que a Catalunya representem la 
USOC, han de posar-se en primera fila, en primera línia de la recupe-
ració de la confiança en la democràcia, en la política, en la lluita contra 
la corrupció, en la defensa de les polítiques socials i en la reivindicació i 
vigilància permanents en la transparència i gestió pública.

Companyes i companys, hem de defensar la Negociació Col·lectiva i 
els instruments d’acció reivindicativa.

La recuperació del prestigi del sindicalisme com a representació dels 
treballadors això només s’aconseguirà modificant la LOLS, les urnes han 
de reflectir la pluralitat sindical real que es produeix als centres de treball.

Finalment, hem de regenerar també el moviment sindical i, en especial, 
les regles de joc que necessiten ser modernitzades i actualitzades per tal 
de respondre millor als interessos i necessitats de la classe treballadora, 
la seva pluralitat i diversitat que, avui per avui existeix.

La llei que regula l’activitat sindical, la LOLS, aprovada a mitjans del 
segle passat, als anys 80, ha de ser renovada amb l’objectiu de possi-
bilitar que totes les opcions sindicals podem arribar amb les mateixes 
condicions a tots els treballadors/res.

Com ja sabeu, aquest any 2016, és per a la USOC una data molt 
especial, la nostra organització arriba als 50 anys d’existència.

És per això que avui inaugurem una exposició itinerant que es podrà 
veure als nostres locals arreu de Catalunya. 50 anys d’història, de lluita, de 
reivindicacions on la USOC s’ha mantingut viva i a primera línia de combat.

Una organització amb aquests anys de vida ja és una organització 
madura que acumula molta experiència en fer sindicat. És també una 
organització referent per a molts treballadors/res com tots vosaltres.

És una organització necessària ja que si no fos així ja hauria desaparegut.
No es pot oblidar que som una organització democràtica que reno-

va mandat cada quatre anys.
La USOC a Catalunya també és l’organització impulsora i és la mar-

ca automàtica de la idea de Sindicat Autònom i Independent.
Al llarg dels 50 anys hem consolidat aquest model que d’altres han 

volgut incorporar amb posterioritat i s’han convertit en declaracions 
d’intencions i NO un valor de model com el nostre.

Des d’aquí volem fer una crida a la participació, a participar del sin-
dicat, a col·laborar amb el sindicat i fer-lo créixer mitjançant l’afiliació 
als centres de treball.

Només així serem més i millors i ens convertirem en més forts.
Companys i companyes,
Ens juguem molt. No només els nostres drets, sinó la nostra societat. 

Per tot això i més,
Visca Catalunya i Visca la USOC per 50 anys més !!!!!

Com cada primer de maig la USOC va sortir pels ca-
rrers de Catalunya (Barcelona i Tortosa).

Més d’un miler de persones ens van acompanyar en 
aquest dia de lluita i reivindicació per tots els treballa-
dors i treballadores.

Amb el lema “És el teu dia, són els teus drets” la USOC 
es va manifestar a Barcelona des de la Pl. Universitat a 
la Pl. de les Caramelles finalitzant l’acte amb la inter-
venció de la secretària general, Maria Recuero que va 
destacar els elements més importants de la mobilitza-
ció. Tanmateix i aprofitant aquesta diada, es va donar 
el tret de sortida dels actes de celebració dels 50 anys 
de la USOC, mitjançant una exposició itinerant que 
recorrerà els diversos locals del sindicat durant aquest 
any, finalitzant l’acte central a Barcelona el 16 de no-
vembre’16.
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