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Hasta siempre Comandante
El pasado 11 de
octubre, sin estruendos, como él hacía las cosas, nos dejó Simón Rosado, sin lugar a dudas, mi maestro y referente sindical.
Han sido muchos los homenajes que se le han hecho en
los medios de comunicación. Por todo lo que significó
para mí y para el sindicalismo no quiero dejar de hacerle
el mío personal.

necesite, pero sobre todo me enseñó una forma de
hacer sindicalismo, el sindicalista total, abnegado, generoso, solidario, siempre disponible, como alguien dijo un
día de mí, 24 horas al día 365 días al año. Gran parte de
culpa de mi responsabilidad actual la tiene él también.
Era necesario dar el salto del Metal al territorio, como él
había hecho en su día me dijo. Y así fue.

Simón Rosado era un histórico de las CCOO. En eso
parecen coincidir todos los cronistas que han dado cuenta de su fallecimiento, y han sido muchos, desde nuestro
siempre querido
López
Bulla o el
honorable
Jordi Pujol, a
los obituarios
publicados
por los diarios que se
han
hecho
eco de la
pérdida que
ha sufrido el movimiento obrero y la izquierda. Sindicalista del Vallés Oriental (nunca dejó ese rol) siempre nos
recordaba que era trabajador de DERBI en excedencia.
Conocí a Simón, mejor dicho, él me conoció a mí, en
1990. En aquellos años yo había decidido dejar el anonimato de la simple afiliación para dar un paso al frente
liderando el Comité de Empresa y la Sección Sindical de
MERCADAL SA, empresa metalúrgica del Maresme,
donde yo trabajaba.
Nuestra relación se forja con mi participación en la Comisión Negociadora del Convenio del Metal. Fueron los
momentos en los que más aprendí de él en el ámbito de
la negociación y en el “savoir fer”, que con maestría dominaba. Así nació en mí una profunda admiración y respeto que durará siempre.

Para la organización, Simón fue siempre el referente y el
líder de CCOO del Vallés Oriental, la persona a quien
acudir en algunas circunstancias complejas, a quien consultar o pedir opinión. Sabía cómo desbloquear todo tipo
de situaciones, por experiencia o por sus contactos que
eran interminables y de todo tipo. Como dice el dicho,
tenía “amigos hasta en el infierno”.

A finales de los 90, Simón apostó claramente por mí y
me convenció para que me dedicase plenamente a
CCOO, un paso que hasta entonces yo no había querido
asumir. “Ovi éste es tu momento” me dijo. Y acepté, como es obvio. Un año después me encargó liderar la fusión de los sindicatos del Metal del Vallès Oriental y del
Maresme, preámbulo de la que hoy es nuestra Unión
Intercomarcal. Una apuesta arriesgada ya que yo venía
del Maresme, la parte chica de la fusión. Sin embargo,
nunca tuvo la menor duda.
De Simón aprendí muchas cosas. Por ejemplo, que los
sindicalistas hemos de estar siempre a disposición de la
organización, que tenemos que estar allá donde se nos

Si cuando estaba entre nosotros, Simón merecía sobradamente el calificativo de histórico, ahora que nos ha
dejado lo merece aún más. Todos, desde sus compañeros y compañeras de CCOO, el resto de sindicatos, el
mundo de la política, del empresariado, reconocen junto
a su carácter tímido, su actividad incansable, su imagen
de duro negociador, pero al tiempo cordial, pragmático y
con visión del acuerdo posible en cada momento. Siempre un paso por delante en la proyección hacia el futuro,
sólo posible por un conocimiento profundo de la realidad
industrial, productiva, económica y laboral, así como de
los interlocutores que tenía enfrente.
Es difícil no sentirse huérfano ante su pérdida. Fue un
hombre generoso que hizo bandera de su capacidad de
unir y forjar consensos internos. “Los conflictos son para
ganarlos”,
apostillaba
siempre. Llevar a los trabajadores a
un sufrimiento sin salida
iba en contra
d e
s u
(nuestra) manera de ver el
sindicalismo.
Se nos ha muerto Simón Rosado, un sindicalista catalán
que no se expresaba en catalán, es verdad, pero al que
todo el mundo escuchaba y entendía, a quien esta organización y sus gentes tanto queríamos.
Hasta siempre comandante. Hasta siempre maestro.
Hasta siempre compañero.
Ovidi Huertas
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més ...

CCOO Vallès Oriental - Maresme rep la II Marxa contra l'Atur

UNIÓ INTERCOMARCAL
CCOO Vallès Oriental - Maresme valora
marc de la seva executiva la vaga del 29S

en el

La Comissió Executiva de la Unió Intercomarcal es
va reunir divendres dia 8 d'octubre a les 10:30h. per
tal de valorar i extreure conclusions de la jornada de
vaga del passat dia 29 de setembre. En línies generals la valoració es força positiva, s'ha fet un bon
treball previ malgrat tenir en contra pràcticament a
tothom.
CCOO Vallès Oriental - Maresme col·labora amb
el Departament de Medi Ambient de la CONC a
través dels seus plans d’ocupació
Gràcies a les dues persones provinents de la convocatòria de plans d’ocupació, i que estant col·laborant
amb la Unió Intercomarcal des del passat més de
juliol, el territori està participant en l’elaboració d’un
estudi sobre energies renovables i ocupació que
lidera el Departament de Medi Ambient de CCOO
Catalunya.
La Unió Intercomarcal Vallès Oriental- Maresme
participa en les Jornades Confederals de RSE
Els passats 14 i 15 d’octubre es van realitzar unes
jornades formatives, a nivell confederal, sobre responsabilitat social a les empreses. Per part del territori van poder-hi assistir: Lalo Plata, Responsable de
Moviments Socials, i Ovidi Huertas, Secretari General.
DONA
Concentracions a la Porxada contra la violència
masclista.
CCOO participa en les trobades mensuals a la plaça
de la Porxada on es fan 3 minuts de silenci per a
denunciar la violència masclista.
Les concentracions es fan cada primer dijous de
mes i estan organitzades per la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers.
INDÚSTRIA
CCOO guanya les EESS a SANDVIK
El passat dia 27 es van celebrar Eleccions Sindicals
a l’empresa SANDVIK de Martorellees. Per primera
vegada CCOO va obtenir la majoria del Comité, amb
5 membres per 4 d’UGT.
Les passades, eleccions fetes a l’antiga seu de
SANDVIK, a Caldes, la UGT va guanyar 9 a 4.
Un molt bon resultat fruit de la feina ben feta pels
companys i companyes d'Indústria.
ULTIMA HORA !!! Marcelino ens ha deixat.
Al tancament d’aquesta edició ens
ha arribat la trista noticia de la
mort d’en Marcelino Camacho als
92 anys. Marcelino ha estat tota la
seva vida un lluitador per les llibertats i defensor dels treballadors i
treballadores. Un comunista que
va fundar les Comissions Obreres i va ser el nostre
primer Secretari General Confederal.

La II Marxa contra l'Atur a Catalunya va arribar al Vallès Oriental
el dijous dia 7 d'octubre. Al seu pas per les localitats de Mollet del
Vallès i Granollers una representació de sindicalistes de CCOO
Vallès Oriental - Maresme els van rebre i els varen acompanyar
en una part del trajecte.
La seva arribada a Mollet,
per l'avinguda de Burgos, va
tenir lloc cap a les 12h. i es
va dirigir pel mateix carrer fins a l'Ajuntament, on va
arribar als voltants de les
12,30h. Van ser rebuts a l’Auntament. A Mollet van fer
una parada per dinar i va
sortir a les 14h. cap a Granollers.
CCOO els va rebre al carrer
de Roger de Flor cap a les
17h. i els va acompanyar durant el següent recorregut: C/Sant
Josep, C/ Sant Jaume, Pça. Josep Maria Folch i Torres, Pça. de
les Olles acabant a la Pça. de la Porxada (davant de l'Ajuntament).
Fotografia realitzada pel 9Nou

A la portxada es va realitzar la lectura del manifest i també van
ser rebuts pel consistori, en aquest cas per l’Alcalde Josep Mayoral i part de l’equip de govern. Aquesta II Marxa contra l’atur ha
comptat amb el support de CCOO de catalunya.
CCOO de Catalunya cedeix temporalment una obra d'Antoni
Tàpies a la Fundació Palau de Caldes
Diumenge 24 d’octubre al matí, a la inauguració de la remodelació
de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac (Maresme), es va poder
assistir a l'acte de cessió per part de CCOO de Catalunya d'una
obra d'Antoni Tàpies.
A l'acte van estar presents Joan
Carles Gallego, SG de la CONC,
Ovidi Huertas SG de CCOO al
territori, Josep M Romero, Secretari de Cultura de la CONC, Cristina Faciaben Secretaria Socioeconòmica de la CONC i Victòria Geijo Secretaria de Cultura de la nostra Unió Intercomarcal.
CCOO assisteix a la manifestació contra el 4t Cinturó
CCOO va donar suport a la manifestació convocada diumenge 3
d’octubre contra el projecte de 4t Cinturó que es vol impulsar des
del Ministeri de Foment amb el beneplàcit del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
CCOO defensa la connexió entre el Vallès Oriental i l'Occidental, i
amb el Baix Llobregat, però rebutja el model de mobilitat que inspira
la proposta que volen portar a terme el Ministeri i el Departament, la
millora de la connexió entre les comarques i la necessitat de les rondes urbanes en algunes grans ciutats no es poden fer servir per justificar un projecte d'autovia de gran capacitat i fort impacte ambiental.
La Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental—Maresme es
reunirà properament amb CCOO del Baix Llobregat i del Vallès Occidental per planificar noves accions comuns.
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CCOO I EL MÓN POLÍTIC I SOCIAL RENDEIXEN, AL TECNOCAMPUS DE MATARÓ UN SENTIT
HOMENATGE A MIGUEL HERNÁNDEZ
El passat 25 d’octubre vam poder gaudir, per fi, de l’acte
d’homenatge al poeta Miguel Hernández en ocasió del
centenari del seu naixement. Feia mesos que a la nostra
Unió Intercomarcal de CCOO teníem clar que l'organitzaríem. Com també vam tenir clar que tindria lloc a la ciutat
de Mataró, referent cultural dels més importants de Cata-

un grup d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de
Mataró, dirigits per Ignasi Gómez.
També hem de destacar un nodrit grup d'amics de l'entorn d'ICV, que van acompanyar l'Esteve Martínez, el
candidat a l'alcaldia de Mataró, que va ser qui va obrir el
recital: Quitèria Guirao, regidora de l'Ajuntament de Mataró i Jordi Manils regidor de l'Ajuntament de Montmeló i alcaldable per ICV i
Sergi Morales, president d'aquesta formació a
Mataró
Recordar Miguel Hernández era un deure per
als que vam organitzar aquest homenatge,
com ho ha estat per a tot Espanya, un deure
de tot ciutadà amant de la Llibertat, un deure
dels defensors de la democràcia i els drets de
ciutadania, dels defensors de la vida. Gairebé
un deure d'amor als nostres valors.

lunya. Poder fer-lo en el TecnoCampus, bressol de coneixement en una societat on és tan necessària la innovació
i la tecnologia va ser la cirereta del pastís.

Una vegada més, la Unió Intercomarcal de
CCOO del Vallès Oriental - Maresme hem
apostat per la Cultura com a transmissora
dels valors que ens són propis: la solidaritat,
la convivència, la democràcia, i lluitar així,
també, per aconseguir una societat més justa,
cohesionada i solidària. Ho vam fer i ho seguirem fent.

L’aula de graus es va omplir de gom a gom.
Les més de 100 persones que hi van assistir
vam poder veure i sentir recitar Miguel Hernández a personalitats del món polític, sindical i social.
Tinguérem el gran plaer de comptar amb la
presència de l’Alcalde d’aquesta ciutat, Joan
Antoni Baron, el Secretari General de
CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego,
la Presidenta del TecnoCampus, Alícia Romero, i Josep María Romero, Secretari de
Fomació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya. De la capital de l’Estat va arribar
Francisco Naranjo, responsable de Comunicació, de la región de Madrid.
També van ser presents Jesús Nieto, president de la Federació d’Associacions de veïns de Mataró, Bernat Costas, fins fa molt
poc conseller comarcal del Maresme i Judith
Vives, directora del diari digital Capgròs
La majoria van participar en la lectura dels poemes més
significatius del “poeta del pueblo”.

Podeu veure el vídeo de l’acte a:
http://vimeo.com/16218776

L’Ovidi Huertas, el nostre Secretari General, va clausurar
l’acte, recitant ell també els darrers versos de la tarda.
Aquesta va ser la forma de retre homenatge al poeta,
aplegant el món polític, el sindical, el de les entitats, la
gent del carrer i fins i tot la canalla. Perquè com a complement perfecte a aquest homenatge vam comptar amb

Fotografies a:
h t t p : / / w w w . c c o o . c a t / v o r i e n t a l ma r e s m e / a s p n e t /
galeria.aspx?contexto=vorientalmaresme
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CCOO Vallès Oriental –Maresme organitza una assemblea general
de delegats i delegades per debatre sobre pensions, Seguretat
Social i analitzar les properes mobilitzacions.
La Comissió Executiva de la Unió Intercomarcal va valorar la necessitat de fer una assemblea general de delegats i delegades per debatre
sobre el futur de les pensions i el sistema públic de la Seguretat Social
i les reformes del govern que es volen impulsar a la Comissió del Pacte
de Toledo.
L’Assemblea també ha de servir per explicar el procés de mobilització
constant que CCOO conjuntament amb UGT hem decidit portar a terme com a mesura continuadora de la Vaga General. Una de les accions a realitzar es la recollida de signatures per presentar al Congres
dels Diputats una ILP demanant la retirada del “decretazo”.
Entenem que el tema és de màxima actualitat, i de màxima importància
per això es va veure necessari oferir de primera mà les propostes de
CCOO.
És per aquest motiu que comptarem amb la presència de:
Carlos Bravo, Secretario de Seguridad Social y Previsión Social de
CCOO de España.
Cristina Faciaben, Secretària de Socioeconomia de la CONC.
Ovidi Huertas, Secretari General de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental - Maresme de CCOO

Ja a la venda !!!
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