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MONOGRÀFIC DEL 4t CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ

Javier Pacheco, escollit secretari general de la
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
Javier Pacheco Serradilla ha estat escollit, amb un 75% de vots a
favor, com a secretari general de la Federació d'Indústria de CCOO
de Catalunya en el marc del 4t Congrés de la FMC de CCOO, que
s'ha celebrat els dies 5 i 6 de març al Fòrum de Barcelona. Precisament, en aquest Congrés s'ha aprovat una resolució per canviar el
nom i el logotip de la fins ara Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO, que ha passat a convertir-se en la Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya. En aquest Congrés també s’ha escollit la nova Comissió Executiva de l’organització, amb un 79% de
vots a favor, que està formada per 32 persones.

Javier Pacheco, fins ara secretari
general de la Secció Sindical Intercentres de CCOO de NISSAN,
encapçala a partir d’ara la direcció de la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya.
En la seva intervenció davant
el plenari del Congrés, Pacheco
va demanar l’esforç i el treball
conjunt de tots i totes per desenvolupar els objectius del Pla
d’Acció i estendre la nostra organització per arribar al màxim
d’empreses, especialment a les
pimes, que sumen un volum important en els nostres sectors.
Impulsar la política afiliativa i arribar a tot el territori són dos dels
reptes principals per als propers
quatre anys.
Davant la situació de crisi
econòmica, Pacheco va incidir
en la necessitat d’obrir un debat
per canviar l’actual model econòmic, productiu i social, i va recordar que en aquest escenari cal
posar sobre la taula propostes
per superar aquesta situació de
crisi i defensar el teixit industrial.
Per fer-ho cal treballar des de la
negociació, mitjançant el diàleg i

buscant el consens, i quan això
no sigui possible utilitzar la mobilització per afrontar la crisi.
Pacheco va advertir la patronal que no acceptarem velles receptes, ni la retallada de les condicions salarials i laborals, sinó
que s’ha d’obrir un procés d’interlocució real entre sindicats i empresa per a la defensa real de la
indústria. Si la patronal no va en
aquesta línia, ens trobarà al carrer.
També va exigir a l’Administració polítiques industrials reals,
l’impuls de R+D i l’aposta per la
formació com a elements dinamitzadors de la indústria, a més
de dotar de recursos l’Observatori industrial del metall de Catalunya perquè desenvolupi les seves funcions. En la mateixa línia,
va demanar al Govern una actitud
ferma davant els ERO.
Pacheco també va instar els
delegats i delegades a actuar
amb responsabilitat per defensar
els drets del conjunt de treballadors i treballadores i va convocar
tothom a la manifestació del dia
14 de març a Barcelona, sota el
lema Plantem cara a la crisi.

PLANTEM CARA A LA CRISI
Vine dissabte 14 de març a la manifestació!
A les 17 h, de la Via Laietana fins al Pla de Palau

El nou secretari general en un moment de la seva intervenció, després de la
proclamació dels resultats

La Comissió Executiva de la FI.CCOO.CAT

La Comissió Executiva de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya està integrada per les 32 persones següents:

- Javier Pacheco
- Lolo Gálvez
- Joan Alcántara
- Tomás Díaz
- Pere Colell
- Carlos Márquez
- Jordi Arnaiz
- Maribel Barragán
- Carles Brotons
- Ferran Bruna
- Andreu Capdevila
- Pedro de la Fuente
- Daniel Domínguez
- Alberto Fernández
- Mª José Filter
- Yolanda Funes

- Eusebio García
- Jesús García
- José García
- Isabel García
- Paco García
- Pilar García
- Julián Garrido
- Pedro Luna
- José Juan Marín
- Jesús M. Martínez
- Emili Penado
- Miquel Puente
- Ángel Ramos
- Elías Ruano
- Alicia Ruiz de la Hermosa
- Ramón Zamorano

