Solidari
La USOc és l’únic sindicat d’àmbit estatal que disposa
de Caixa de Resistència i Solidaritat (CRS) per
donar suport econòmic a la seva afiliació en cas de
vaga, acomiadaments i sancions per causes sindicals.

QUÈ ÉS LA

Perquè NO TOTS els
sindicats som iguals

?

Perqué l’objectiu de la USOC és defensar les persones
treballadores, per aquest motiu, actuem amb
independència dels partits polítics que governin i ens
autofinancem per a ser lliures. A la USOC us escoltem i
us oferim solucions que siguin viables.
La USOc és un sindicat diferent, independent, que fa un
treball sindical basat en l’honestedat, la transparència i
el compromís amb la classe treballadora.
Per a la USOC, tu ets el més important!.
Anima’t i participa amb nosaltres en un projecte comú,
social i de futur des d’on contribuiràs a millorar la
societat.

www.usoc.cat
@usocatalunya
facebook.com/usocatalunya
usoc@usoc.cat

LA

és un sindicat...

Lliure i sobirà
La USOc ha estat creada i la dirigeixen treballadors i
treballadores com tu, de tots els sectors, categories i
condició social o professional, amb l’objectiu
d’organitzar i unificar esforços i reivindicacions per a un
progrés individual i col.lectiu.

Confederal i amb seus arreu de Catalunya
La USOc, forma part de la confederació sindical USO.
La USOC, tercer sindicat en representació a Catalunya,
està present a més de 5000 empreses i participa en la
negociació de més de 500 convenis col·lectius.
S’estructura en Federacions Nacionals i en Unions
Territorials.

Plural
La USOc és un sindicat plural, obert a totes les persones
treballadores, que manifesta un absolut respecte a la
diversitat de creences i pràctiques religioses,
filosòfiques, ideològiques i polítiques en el marc social i
polític de respecte als drets humans i a la convivència
democràtica. Allò que ens uneix i que alhora és el
nostre objectiu és la defensa i reivindicació dels drets
dels treballadors i de les treballadores. Estem
convençuts que el pluralisme és un element enriquidor
de l’activitat sindical. No ens importa la teva ideologia,
ens importen els teus drets.

Internacionalista

Per a la USOC no existeixen fronteres per fer arribar, allà
on sigui necessària, la solidaritat internacional i les
reivindicacions sindicals. Som membres de la
Confederació Europea de Sindicats (CES) i de la
Confederació Sindical Internacional (CSI).

Autònom i independent
Per a la USOC, l’autonomia sindical és un senyal
d’identitat d’un valor insubstituïble. Des de sempre, la
USOC ha defensat i practicat l’autofinançament a partir
de les quotes de l’afiliació per desenvolupar el nostre
projecte sindical amb autonomia i independència.

Democràtic
La USOC s’organitza i actua amb principis i formes
democràtiques de funcionament i participació. A la
USOC manen els treballadors i les treballadores.

Històric
A finals dels anys 50, en una època tan difícil per a
tothom, diferents col.lectius de treballadors i
treballadores van articular una alternativa sindical per
donar resposta a la manca de llibertats. L’any 1961,
amb l’aprovació de la CARTA FUNDACIONAL, va
constituir-se definitivament la UNIÓ SINDICAL OBRERA.

