butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 266 - divendres, 7 d’abril de 2017

CCOO de Catalunya clou l’11è Congrés amb
una gran demostració de força, cohesió,
renovació i emotivitat
Javier Pacheco és escollit nou secretari general amb el suport del 91,48% dels delegats i delegades

Força, cohesió, renovació i emotivitat han definit l’11è Congrés de CCOO
de Catalunya, que s’ha celebrat els dies 4, 5 i 6 d’abril, al Palau de Congressos de Barcelona, amb el lema “Fem CCOO”. Javier Pacheco ha estat
escollit com a nou secretari general de CCOO de Catalunya amb un contundent suport del 91,48% dels delegats i les delegades. La d’en Pacheco
era l’única candidatura presentada a la Secretaria General després de
l’anunci fet per Joan Carles Gallego de no optar a un tercer mandat extraordinari. Precisament, ha estat l’exsecretari general del sindicat qui ha
ofert uns dels moments més emotius del congrés en l’instant de cloure
el resum de l’Informe general amb diferents poemes escollits pel mateix Gallego per a l’ocasió. El seu Informe general va ser aprovat amb un
aclaparador 94,8% dels vots favorables dels delegats i les delegades.
Cal destacar també que Joan Carles Gallego va tornar a viure un altre
moment excepcionalment emotiu i que no s’esperava: abans del primer
discurs del nou secretari general, el seu sindicat li va retre un sincer
homenatge i en Pacheco li va fer el lliurament d’un llibre d’edició única
amb els poemes que han encapçalat els informes que en Gallego ha anat
elaborant al llarg de la seva llarga trajectòria sindical.
També el Pla d’acció del sindicat per als propers 4 anys va rebre l’ampli
suport del 97,33%.
Resolucions
El congrés va aprovar també tres resolucions titulades “CCOO de Catalunya lluitem pel treball digne i contra la precarietat”, “CCOO de Catalunya,
sindicat feminista” (aquesta aprovada per unanimitat) i “Un compromís
amb el país i la gent treballadora”. També es van presentar dues resolucions més dedicades als joves i la precarietat que pateixen i a l’Europa
que volem, aquesta última elaborada conjuntament amb els representants
dels sindicats internacionals que han estat presents al nostre congrés.

Molts convidats i convidades
Molts i diversos van ser els convidats i convidades que van assistir al
congrés: des de les patronals PIMEC i Foment del Treball fins a representants polítics, d’entitats socials i de sindicats com la UGT o la USOC. Molt
destacables van ser les intervencions de l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, o del secretari
general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Però també vam gaudir de
la presència de molts sindicalistes de CCOO d’arreu de l’Estat espanyol,
encapçalats pel secretari general de la Confederació, Ignacio Fernández
Toxo, que també s’acomiadarà en el proper congrés del sindicat. Precisament el candidat proposat a la Secretaria General, Unai Sordo, va ser
present en la darrera jornada del nostre congrés.
I també cal fer una menció molt especial a la presència al nostre congrés
dels anteriors secretaris generals de CCOO de Catalunya, José Luis López
Bulla i Joan Coscubiela.
Discurs històric
Després de presentar la nova Comissió Executiva, el nou secretari general, Javier Pacheco, va protagonitzar la cloenda del congrés amb un
discurs històric, carregat d’emotivitat, però també de força, propostes i
contingut, que va ser interromput sovint pels aplaudiments dels delegats
i delegades i dels convidats i convidades. Un discurs amb propostes socials, laborals, econòmiques i polítiques destinades a canviar les coses sí
o sí, i adreçades a institucions polítiques i patronals. I un discurs també
dedicat a l’intern del sindicat amb el missatge clar de la importància de
sentir l’orgull de pertànyer a CCOO de Catalunya.
En definitiva, un congrés que marca un abans i un després en la vida del
nostre sindicat i que ha de ser el punt de partida d’èxits i creixement de
la nostra organització.

www.ccoo.cat
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Òrgans de direcció
Les persones que assumeixen càrrecs i tasques concretes al capdavant de la direcció del sindicat a partir de l’11è
Congrés són:

COMISSIÓ EXECUTIVA DE CCOO DE CATALUNYA

Javier Pacheco Serradilla
Secretari general

Perfil de Twitter: @PachecoJPacheco

Javier Pacheco Serradilla va néixer a Barcelona un 21 de novembre del 1970, fill d’emigrants extremenys dels anys seixanta. Va cursar estudis d’educació general bàsica i de grau mitjà de formació
professional d’automoció. Després de cinc anys treballant en petites empreses (des d’una ferralleria
fins a un taller de carburadors, passant pel repartiment de propaganda i una empresa de la construcció), el 1991 entra a formar part de la plantilla de Nissan, empresa a la qual continua pertanyent.
És en aquesta empresa on entra en contacte amb CCOO: s’afilia al sindicat a mitjan anys noranta i
comença a formar-se com a sindicalista. El 1997 és escollit com a delegat sindical. El 1999 esdevé
membre del comitè d’empresa i responsable de CCOO a la fàbrica de la Zona Franca. El 2001 és
elegit pels seus companys i companyes com a secretari general de la Secció Sindical Intercentres de
Nissan, càrrec que renova el 2005. Aquests mandats els va compaginar amb la presidència del Comitè
d’Empresa Europeu de Nissan. Al març del 2009 va ser elegit com a secretari general de la Federació
Minerometal·lúrgica de CCOO de Catalunya, organització que en aquell congrés es va passar a denominar Federació d’Indústria. A finals del 2012 va ser reelegit com a secretari general i el març del
2014, quan es van fusionar les federacions d’Indústria i Fiteqa (Química, Tèxtil i Afins), va ser escollit
secretari general, càrrec que ha exercit fins ara.
El mes de juny del 2016 es va integrar la Federació Agroalimentària a la d’Indústria, i va tornar a ser
escollit secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya que integra els principals
sectors industrials del país. El novembre del 2016, en el marc del procés de l’11è Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha presentat la seva candidatura a la Secretaria General en l’acte
que s’ha celebrat els dies 4, 5 i 6 d’abril del 2017.
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Montse Ros i Calsina
Portaveu, Organització i Comunicació

Perfil de Twitter: @montseros

Té 55 anys i és de Terrassa. Treballadora precària entre el 1975 i el 1982. Mestra de l’escola pública,
des del 1982. A banda, va estudiar tres cursos de Ciències de la Informació, sense acabar la llicenciatura, que algun dia acabarà. Delegada a la Junta de Personal Docent no Universitari del Vallès Occidental des del 2002. Secretària d’Organització de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya entre el
gener i l’octubre del 2007. Secretària general de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya des
del 14 d’octubre del 2007 fins al 30 de juny del 2015. Secretària de Política Educativa de la Federación
de Enseñanza de CCOO d’Espanya des del 2015 fins al 2017. Actualment, és membre del Consejo
Escolar del Estado i del Consell Escolar de Terrassa com a representant de CCOO, i durant vuit anys va
ser-ho del Consell Escolar de Catalunya. Membre del Foro de Sevilla. Col·labora com a voluntària amb
el consell de redacció d’El Diario de la Educación.

Dolors Llobet i Maria
Aﬁliació, Participació i Coordinació dels Òrgans de Direcció

Perfil de Twitter: @dllobet

Nascuda a Barcelona l’any 1958. Ha cursat estudis de farmàcia a la UB. És treballadora de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona des de l’any 1981 i representant sindical des de l’any 1986. Ha
estat consellera de l’Assemblea General de la Caixa en representació del personal. En representació
de CCOO de Catalunya ha estat vicepresidenta del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) i membre del Consell de Direcció del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), del Consorci per
a la Formació Contínua i del Consell Escolar de Catalunya, entre altres organismes. Actualment és
membre del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A CCOO ha desenvolupat les responsabilitats de secretària de la Dona i secretària d’Ocupació
del Vallès Oriental, entre els anys 2000 i 2004, i secretària d’Acció Socioeconòmica de CCOO de
Catalunya entre el 2004 i el 2008. És membre del Consell Nacional de la CONC des de l’any 2000 i de
la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya des de l’any 2001. A partir del IX Congrés de CCOO de
Catalunya, el 2008, ha estat membre de la Comissió Executiva, secretària de Comunicació i Xarxes
Socials, i portaveu del sindicat.
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Cristina Torre
Acció Sindical
Nascuda a Sant Feliu de Llobregat l’any 1970 és afiliada a CCOO des de l’any 1998. Inicia la seva tasca
sindical com a presidenta del comitè d’empresa i delegada de prevenció per CCOO l’any 2002 a Nestlé
Purina i, a partir de l’any 2004, als òrgans de direcció de la Secció Sindical Intercentres de CCOO del
Grup Nestlé a Espanya i representant al comitè d’empresa europeu (CEE). Es va incorporar als òrgans
de direcció de la Federació Agroalimentària al Vallès Occidental, a la federació a Catalunya i als àmbits
estatals. Assumeix la responsabilitat dels CEE a la Federació Agroalimentària el 2008 i, posteriorment,
la Secretaria d’Acció Sindical l’any 2012 fins a la fusió amb la Federació d’Indústria el juny del 2016,
en què s’incorpora com a responsable de Negociació Col·lectiva. Ha cursat la llicenciatura de farmàcia
a la UB i ha fet posteriors especialitzacions en ciència i tecnologia de l’alimentació, ha desenvolupat
sempre l’activitat professional vinculada al Departament de Control de Qualitat a Nestlé Purina, on
continua treballant actualment.

Toni Mora
Política Territorial, Acció Social i Migracions

Perfil de Twitter: @1971ToniMora

Nascut el 1971 a Cornellà de Llobregat i afiliat a CCOO des del 1995. Delegat de personal del tren de
rentatge on treballava fins al 1997, després aturat, autònom, treballador del sector del plàstic, ajudant
de forner a la Hayes Lemmerz de Sant Joan Despí i, mentrestant, estudiant de dret a la UB. El 1997 comença a col·laborar amb Acció Jove, CCOO del Baix Llobregat i el sindicat comarcal de l’AlimentacióCamp, del qual va esdevenir secretari general del 1999 al 2005. Del 2005 al 2008 va ser secretari de
Política Social i Migracions de CCOO del Baix Llobregat; del 2008 al 2017, secretari general del Baix
Llobregat, i del 2014 al 2017, de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.
A més, també és militant de partit d’esquerres, té estudis de dret i geografia i història, ha participat
en el programa ESADE Lideratge i Compromís Cívic, és afiliat a Cristians pel Socialisme, Greenpeace
i l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica Democràtica del Baix Llobregat, entre
d’altres. Viu a Pallejà, està casat i és pare d’una filla i un fill.

Carlos del Barrio
Polítiques Sectorials i Sostenibilitat

Perfil a Twitter: @CdelBarrio

Nascut a Barcelona el 18 de novembre del 1984, és tècnic en prevenció de riscos laborals i estudiant
de quart del grau en relacions laborals i ocupació. Després de compatibilitzar estudis i feina a empreses de telecomunicacions, transports i hostaleria comença a treballar com a tècnic en prevenció a la
construcció. S’afilia a CCOO l’any 2006, tot i que ha estat en contacte amb el sindicat des de ben petit,
ja que el seu pare, Florentino, era dirigent sindical de l’empresa Dragados y Construcciones i fundador
del Sindicat de Construcció i Fusta de CCOO. L’any 2007 entra a formar part del Departament de Salut
Laboral de la Federació de Construcció i Fusta amb motiu de convenis de col·laboració del sindicat
amb les administracions públiques, com GISA, l’Ajuntament de Barcelona, l’L9, el Ministeri de Foment,
la Ciutat de la Justícia i altres administracions públiques i privades. També és membre del Consell de
la federació. Des de la II Assemblea Nacional d’Acció Jove ha compartit espai i militància amb els companys i companyes d’Acció Jove. En el marc del X Congrés de CCOO de Catalunya és escollit responsable d’Assessorament de la Federació de Construcció i Fusta, responsabilitat que ha compartit amb
altres tasques d’acció sindical, eleccions sindicals o activitats preventives de la mateixa federació.
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Alba Garcia Sánchez
Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI

Perfil a Twitter: @AlbagarciaSAL

Nascuda a Barcelona el 3 d’octubre del 1962, és treballadora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat des del 1992 i membre de la seva secció sindical. La seva experiència laboral, tot i haver passat
per diversos rams, se centra en el desenvolupament de polítiques públiques de gènere als diferents
nivells de l’Administració pública. Prové del sector de l’Administració local de la Federació de Serveis
a la Ciutadania de CCOO de Catalunya. És llicenciada en geografia i història i història de l’art per la
UB. És màster en estudis sobre les dones (UB), en polítiques d’igualtat de gènere (UAB) i en polítiques
públiques de seguretat (UOC-ISPC). Ha participat en la IV Conferència Mundial de les Dones (Pequín,
1995), en la Sessió Pequín +20 organitzada per les Nacions Unides, així com en els diferents aniversaris de les Jornades Catalanes de la Dona i altres esdeveniments del Moviment de Dones i Feminista. És
membre de Garraf Coopera, sòcia fundadora de l’Associació de Dones Montserrat Roig, de l’Associació
de Dones La Frontissa, membre de la Plataforma CEDAW Ombra Catalunya, del Consell Nacional de
Dones de Catalunya, de la Plataforma contra les Violències de Gènere de Catalunya, de la Comissió
Igualtat i Temps del Consell de Relacions Laborals, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, membre de la Comissió d’Igualtat de l’Acord Interprofessional de
Catalunya i membre de la Iniciativa per a la Reforma Horària, entre d’altres.

Ricard Bellera i Kirchhoff
Treball, Economia i Estudis

Perfil a Twitter: @RicardBellera

Nascut a Berlín el 16 de desembre del 1965, aquest periodista i gestor intercultural ha exercit diverses professions en l’àmbit editorial i audiovisual. Fill de mare alemanya i pare català, va començar a
treballar l’any 1984 per pagar-se els estudis i va passar per empreses berlineses com Jacob’s, Philip
Morris i Zapf, entre d’altres.
L’any 1992 comença a treballar a Barcelona com a freelance per a Círculo de Lectores i, després de
diverses experiències com a redactor, realitzador multimèdia i gestor intercultural, entra en contacte
amb el món sindical i esdevé delegat per CCOO al Comitè d’Empresa de Círculo de Lectores. Des del
2005 fins al 2009 ha desenvolupat la tasca de conseller EURES per CCOO de Catalunya, assessorant
treballadors i treballadores en mobilitat i reforçant el treball sindical interregional a la Secretaria de
Política Internacional. El 2009 entra a formar part de la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya
com a secretari d’Internacional, i assumeix al X Congrés, el 2012, la responsabilitat executiva sobre la
Secretaria d’Internacional, Migracions i Cooperació. Actualment exerceix la presidència europea dels
Consells Sindicals Interregionals i participa a l’Executiva de la Confederació Europea de Sindicats.

Michela Albarello
Internacional i Cooperació

Perfil a Twitter: @mic_albarello

Nascuda a Torí (Itàlia) el 28 de juliol del 1970. El 1996, va arribar a Barcelona amb una beca Leonardo
i va començar les seves pràctiques laborals a la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya. És
afiliada a CCOO de Catalunya des del 1997. És llicenciada en ciències polítiques, màster en estudis per
al desenvolupament (CIDOB-UAB), màster en funció gerencial de les ONGD (ESADE) i màster en gènere
i desenvolupament (Cooperació-UB). Fa 20 anys que s’ocupa de la cooperació sindical i l’acció sindical
internacional. En nom de CCOO de Catalunya ha estat presidenta de la Taula catalana per la pau i els
drets humans a Colòmbia (2015-2017) i és membre del grup català d’estudis sobre empreses i drets
humans que està treballant en la promoció de normes vinculants pel respecte dels drets humans per
part de les multinacionals. Ha realitzat estades de cooperació i treball directe amb sindicats del Marroc, el Líban, Sèrbia, Kosovo, Bòsnia, Colòmbia, el Perú, Guatemala, El Salvador i Hondures.
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CONSELL NACIONAL DE CCOO DE CATALUNYA
Acozar Torrecillas, Pol F.
Albarello, Michela
Álvarez Arias, Jaume
Argemir Martínez, Gina
Arnaiz Moreno, Jordi
Arnal Lizarraga, José Ángel
Asensio Marín, José Carlos
Ayné Domingo, Maribel
Barzano Martínez, Sonia
Bellera Kirchhoff, Ricard
Boiza López, Miguel Àngel
Bosch Valera, Josep M.
Bravo San José, Juan José
Cachinero Triviño, José
Canela Coll, Joan
Cantero Sánchez, Manuel
Capdevila Gil de Bernabé, Judit
Carrasco Piñana, Estela
Casado Escriba, Josep
Castells Badia, Josep
Castro Font, Natalia
Castro Leiva, Lola
Catala Pinyol, Carles
Collado Ruíz, Raquel
Colorado Ruíz, Eva
Compte Masmitjà, Bartomeu
Corulla Martínez, Trinidad
Cuenca Moreno, José Manuel
De Haro González, Raquel
Del Barrio Quesada, Carlos
Domingo Gonzalo, Carles
Domínguez Álvarez, Miguel Ángel
Domínguez Gáñez, Mireia
Ehliluch El Antit, Saida
Fages Marta, Manuel Carlos
Fernández Álvarez, Paloma
Ferro Gutiérrez, Antonio
Figuerola Fossas, Carme
Franquesa Segura, M.Assumpció
Fuentes Palma, Julia
Galindo Jiménez, José Luis
Gallego Montalbán, Luis
Galván Fernández, Francisco
Garcia Alonso, Francesc
García Rodríguez, Amparo
Garcia Sánchez, Alba
Gervilla Pozo, Miguel
Gispert Muñoz, Teresa
Gómez Álvarez, M. José
Gómez Rojas, Josep Antón
González Gallardo, Maribel
González Guirado, Germán
González Monroy, Ramón
González Mora, José
Granados Aguilera, Juan Antonio
Guerrero Lamas, Rafael
Gutiérrez Jiménez, Mentxu
Gutiérrez Muela, Isabel
Haro Garcia, Mercé

Hernández Alcaraz, Josep Manel
Hernández Martínez, José Antonio
Hernández Valero, Maite
Hinojosa Domínguez, M.Victoria
Huerga Barquín, Aurora
Iniesta Martín, Manuel Ramón
Jiménez López, Juan
Jiménez Mesa, Lluís
Lecha García, Vanessa
León Flores, Manuel
Llobet Maria, Dolors
Lluch Rodríguez, Miquel
Longares Berengueras, Marta
López Sánchez, Belén
Loren Bes, Amparo
Lozano Montoya, Núria
Luna García, Manuel
Magriña Poblet, Josep
Manzanares Guadalajara, Carles
Margalef Margalef, Montserrat
Marín Madrazo, César
Marín Sánchez, José Juan
Martí Garcia, Jordi
Martín Álvarez, José Manuel
Martín Montes, M.Olga
Martín Narváez, José Luis
Martínez Nieto, Cristina
Martínez Ruzafa, Carme
Medina Montes, Noelia
Meseguer Garcia, Josep Domenec
Momblant Momblant, Benjamín
Montalban Ruíz, Josep Maria
Montes Sotelo, Xavier
Montesinos Andrade, Juan
Montoro Brotons, Francesc
Mora Núñez, Toni
Moran Sepúlveda, Sergio
Moreno Orellana, Raquel
Morillas Romero, José
Moya Baillo, Vicente
Muñoz García, Álvaro
Navarro Fernández, Yolanda
Navarro García, Juan
Núñez Martínez, Eduardo
Núñez Vilchez, Ana
Obradors Comes, Espartac
Olivera Pérez, Carmen
Ortega González, Pedro
Ortega González, Pere
Ortega Ruíz, Rafaela
Ortiz García, Irene
Pacheco Serradilla, Javier
Padilla Sanguesa, M. Carme
Paredes Duran, Mercedes
Pascual Moreno, Antònia
Pellejero Gómez, Carlos
Penas Piñeiro, Mónica
Pérez Cardoso, Mónica
Pérez Freire, Manuel Ignacio

Pérez Martínez, Marian
Pi García, Higini
Pintiado Dalmau, Silvia
Plata Jimenez, Gonzalo
Pous de Blas, Estibaliz
Prestamo Vega, Susana
Puig Cañellas, Mercè
Pulido Guerrero, Manel
Querol Muñoz, Andrés
Quilez Puig, Enric
Ramos Duelt, Ángel
Ramos Lozano, Ángeles
Ramos Verdegay, Iván
Redondo Rodríguez, Rafi
Riba Iglesias, Joan
Ribera Rubies, Jesús
Ricart Esteban, Xavier
Richarte Giménez, Aurora
Rifaterra García, Mario
Rodríguez Mihi, Alberto
Rodríguez Requena, Marian
Rodríguez Rodríguez, M.Àngels
Rodríguez Ruíz, Enrique
Rodríguez Vila, Cristina
Rodríguez Lora, Valle
Rojas Pazo, Ana M.
Romero Asensio, Avelino
Romero García, Luis
Romero Velarde, José María
Ros Calsina, Montserrat
Rueda Martínez, Josep
Ruiz Mateos, David
Sala Cabañero, Carles
Saliba Seghondi, Ghassan
Sanabria Garnica, Esteban
Sánchez Blanco, Blanca
Sánchez Cadenas, Francisco
Sandalinas Felez, Lídia
Santiesteban Castillo, Alfonsa
Sentís López, Joan m.
Serra Frigola, Josep
Serrano Giménez, Llorenç
Serrano Hernández, Juan Carlos
Sevillano Palma, Ana Rosa
Silanes Poderoso, Baptiste
Sixto Orozco, Lluís Vidal
Sola Ortega, María Teresa
Solsona Bestard, Joana
Tapia Rubio, Juan Manuel
Tarrats Maso, Vicenç
Tomás Murcia, María Rosa
Torre López, Cristina
Torres Landín, Paola Fátima
Valencia candado, Maite
Valentín Ribeiro, Rui Manuel
Valverde Vicente, José Antonio
Veloso Montero, Mila
Vilanova Benet, Ingrid
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COMISSIÓ DE GARANTIES I
ARBITRATGE

COMISSIÓ DE CONTROL ADMINISTRATIU
I FINANCES

Luisa Montes Pérez
Jaume Pros Perelló
Montserrat Escoda Milà
Francesc Melero Quevedo
Maria Marín Franconetti

Manel Garcia Biel
Dolors Villaro Rovira
José Luis Olivé López
Rosalía Port Gimeno
Miguel Peláez García

ÀLBUMS DE FOTOS

http://www.ccoo.cat/11congres/aspnet/noticia.aspx?id=208231
VÍDEOS DE LES RETRANSMISSIONS

http://www.ccoo.cat/11congres/aspnet/noticia.aspx?id=208203

CCOO lamenta la mort de la companya Maria Juvanteny Ros
Aquesta nit ha mort la Maria Juvanteny Ros,
ha estat fins l’últim moment lluitant contra
una llarga malaltia.
La Maria ha tingut una llarga trajectòria
sindical, ha estat una militant incansable i
implicada en totes les lluites sindicals, en
els anys convulsos de la crisi del tèxtil i la

pell. Va ser membre del comitè d’empresa de
H. y T. Puigneró, on va estar lluitant pels drets
dels treballadors i les treballadores fins que
van tancar l’empresa. Va ser membre de la
Comissió Executiva del Sindicat del Tèxtil-Pell
de CCOO d’Osona, i de la Comissió Executiva de
la UC de CCOO d’Osona de l’any 2000 al 2012.

Va ser col·laboradora de la UL de Manlleu
durant molts anys i també treballadora de
CCOO durant un temps.
La vetlla de la Maria es fa al Tanatori de Vic
- Sot dels Pradals, 2, i l’enterrament tindrà
lloc dissabte, 8 d’abril, a 15,30 al mateix
tanatori.

