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Simón Rosado, secretari d’Acció Sindical, va morir dilluns als
53 anys, víctima d’un infart

IMMENS SINDICALISTA, IMMENSA
PERSONA. FINS SEMPRE COMPANY!
El tanatori de Sant Gervasi es va
quedar petit ahir, 12 d’octubre,
en l’acte de comiat al nostre
company, Simón Rosado, secretari d’Acció Sindical, que va
morir a la matinada de dilluns,
víctima d’un atac de cor.
Els seus companys i companyes
de CCOO de Catalunya i
Espanya, el món sindical, polític,
empresarial i social van donar
l’adéu i el seu homenatge més
sentit amb una enorme mostra
d’afecte a qui ha estat un
immens sindicalista i, sobretot,
una immensa persona.
La música de Labordeta i Paco
Ibáñez van acompanyar les sentides paraules de Joan Carles
Gallego, Joan Saura i Ignacio
Fernández Toxo, que van destacar la figura de Simón Rosado
com a irrepetible i insubstituïble

al sindicat i en el món de les
relacions laborals i socials, i
sobretot en la relació personal
amb tothom que el coneixia.
Simón és un referent pel present
i el futur del sindicalisme del
nostre país, i molt especialment
per a les noves generacions de
sindicalistes de Comissions
Obreres.
Poques persones aglutinen
tanta estimació en àmbits tan
diversos. I això es va poder
veure ahir, en el moment d’acomiadar el Simón. Les cúpules
d’UGT i USOC; dels empresaris,
on hi havia el president de
PIMEC, Josep González; del món
polític, on vam poder veure l’expresident Jordi Pujol, els consellers Huguet i Baltasar, la consellera de Treball, Mar Serna, el
president del CTESC Josep

Maria Rañé, els diputats de CiU,
Felip Puig, o de ICV-EUiA, Joan
Herrera i Jordi Miralles, i molts
altres, van mostrar el seu afecte
al Simón. Fins i tot un bon nombre de periodistes de diversos
mitjans de comunicació van
assistir personalment o van
enviar les seves mostres de
condol per la mort del Simón,
que sempre havia tractat la
premsa amb un tracte exquisit.
I només hem de veure el llibre
de condol que trobareu al web
de CCOO de Catalunya, on la
llista de persones i organitzacions que recorden la figura de
Simón Rosado és llarga i intensa, com la gran tasca del sindicalista i de la persona.
Gràcies i fins sempre,
company!

EL LLIBRE DE CONDOL:
http://www.ccoo.cat/aspnet/simon.aspx

Indomable i
irrepetible
Nascut l’11 de
març de 1957 a
Hervas
(Cáceres), va
treballar a Derbi
entre el 1974 i
el 1984, i va
ser-ne president del comitè
d’empresa des
de 1979. El
1974 va ingressar a CCOO dins la
Coordinadora de CCOO del Vallès
Oriental. Aquell mateix any va ingressar a les Joventuts Comunistes del
PSUC. El seu compromís el va portar
a ser detingut el 1976, arran de la
vaga organitzada per la COS contra
la reforma política i per la llibertat
política i sindical, i l’any 1977, arran
de la vaga pel Conveni provincial
siderometal·lúrgic.
Del 1980 al 1988 va ser secretari
general de la Unió Local de CCOO de
Mollet del Vallès. Entre el 1984 i el
1988 va ser secretari general de la
Unió Comarcal de CCOO del Vallès
Oriental i, posteriorment, va ocupar
el càrrec de secretari general de la
Federació del Metall i la Mineria de
CCOO de Catalunya. Des de l’abril de
l’any 2000 era membre del
Secretariat de CCOO de Catalunya.
El seu recorregut polític també era
extens. L’any 1989 va formar part
del Comitè Central del PCE i del
Comitè Executiu del PSUC. Va participar en els congressos del PSUC
des del 4t i en els del PCE des del
9è. Actualment, a més, era membre
del Consell Nacional d’Iniciativa per
Catalunya-Verds (ICV).

