
www.ccoo.cat

Núm. 371 - diumenge, 23 de maig de 2021
butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

CCOO de Catalunya clou el 12è Congrés amb força 
renovada per continuar sent una organització 
imprescindible per a la gent treballadora

Javier Pacheco és reelegit com a secre-
tari general amb el suport del 94,59% 
dels delegats i les delegades

Aquest migdia ha tingut lloc la cloenda del 
12è Congrés de CCOO de Catalunya que s’ha 
celebrat els dies 21, 22 i 23 de maig a l’Auditori 
del Fòrum de Barcelona amb el lema “La Força 
dels treballs”. Un congrés que s’ha pogut cele-
brar de manera presencial amb totes les me-
sures de seguretat sanitària contra la Covid 19 
i que ha estat un dels primers esdeveniments 
d’aquestes característiques que se celebra en 
temps de pandèmia. 
Javier Pacheco ha estat reelegit secretari ge-
neral amb el suport del 94,59% (542 vots a 
favor i 31 en blanc), sent la de Pacheco l’única 
candidatura que s’ha presentat en aquest 
congrés. 
L’informe balanç dels 4 anys presentat pel 
secretari general ha obtingut un total de 527 

vots a favor, que representen el 96,87%, 5 vots 
en contra i 12 abstencions (en total, 544 vots). 
I el Pla d’Acció presentat al congrés ha rebut 
el suport majoritari, amb un total de 520 vots 
a favor, que representen el 97,56 %, i 13 abs-
tencions. 
Els delegats i delegades al 12è Congrés de 
CCOO de Catalunya han aprovat avui cinc 
resolucions que tenien com a temes centrals 
la formació, la transició justa, la problemàtica 
del jovent, el sindicat nacional i la solidaritat 
internacional.

Molts convidats i convidades
Com ja és habitual en els nostres congressos, 
CCOO ha rebut la visita de molts convidats i 
convidades de manera presencial i altres que 
ho han fet de manera telemàtica. En aquest 
sentit, els delegats i les delegades han pogut 
escoltar les paraules d’Ada Colau, alcaldessa 
de Barcelona, Chakir El Homrani, conseller de 

Treball en funcions, de Josep Sánchez Llibre, 
president de Foment del Treball, d’Antoni Ca-
ñete, president de PIMEC (que ho ha fet de 
forma telemàtica) i dels sindicalistes Camil 
Ros, secretari general de la UGT de Catalunya i 
Maria Recuero, secretària general de la USOC.
També la presència internacional ha tingut 
un paper important en el congrés amb salu-
tacions de sindicalistes de gran part del Món 
amb una especial emotivitat de les rebudes 
pels sindicalistes de Colòmbia, que es troben 
sota l’amenaça permanent de la violència 
contra ells i elles, que moltes vegades acaben 
pagant amb la seva vida.
La cultura ha estat molt present en el congrés 
on CCOO de Catalunya ha volgut escenificar 
el seu compromís ferm cap a un sector que 
ha estat molt colpejat per la pandèmia. I tam-
bé s’ha volgut destacar l’aposta del sindicat 
per la sostenibilitat i la protecció del medi 
ambient, en aquest congrés.

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
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VÍDEOS
Divendres 21 de maig

Dissabte 22 de maig
Sessió del matí
Sessió de tarda

Diumenge 23 de maig

Vídeo 'Ens han deixat'

Vídeo d'entrada

Making off del Congrés

RESOLUCIONS
La joventut en el mercat de treball i el sindicalisme de classe

El compromís sindical per una transició justa, digital i ecològica

Formar per un futur més just, sostenible i feminista

En solidaritat amb les víctimes de conflictes armats internacionals i per la construcció de solucions pa-
cífiques basades en el diàleg i la justícia social

Per la reconstrucció nacional i social de Catalunya

FOTOS
Divendres 21
Dissabte 22

Més informació del Congrés

Un sindicat fort i preparat pels reptes 
de futur 
Javier Pacheco ha destacat el reforçament de 
CCOO de Catalunya en quatre anys molt difí-
cils, on ha passat de tot i on el sindicat lluny 
de debilitar-se s’ha fet fort i s’ha preparat per 
entomar els reptes de futur, que són molts i 
complicats, però sempre amb voluntat de ser 
molt útils i fonamentals per a la millora de les 
condicions laborals i de vida de la gent tre-
balladora. Pacheco ha destacat la gran feina 
col·lectiva de milers i milers de sindicalistes de 
CCOO que han estat sempre donant la cara i 
ajudant a la gent i que ara continuaran la seva 
tasca amb força i il·lusió amb el suport incon-
dicional del seu secretari general i dels òrgans 
de direcció escollits. Per què som el primer 
sindicat de Catalunya, Pacheco ha lamentat i 
retret al nou president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, que no hagi tingut la deferència 

de participar en el congrés (només ha enviat 
una salutació en vídeo), com sí que ho han fet 
altres presidents de la Generalitat en tots els 
congressos anteriors.

En definitiva, un congrés on es reforça enca-
ra més, l’orgull de pertànyer a una gran orga-
nització, imprescindible, com son les CCOO 
de Catalunya. 

https://youtu.be/_cnNvLNV1Vs
https://youtu.be/azWrMDbNnNE
https://youtu.be/LUzk_73kvXM
https://youtu.be/kp5b7KHS_os
https://www.youtube.com/watch?v=vLaTf6gk1Ig
https://www.youtube.com/watch?v=csCObYUghuc
https://www.ccoo.cat/noticies/making-off-del-12e-congres-de-ccoo-de-catalunya/
https://www.ccoo.cat/noticies/la-joventut-en-el-mercat-de-treball-i-el-sindicalisme-de-classe/
https://www.ccoo.cat/noticies/el-compromis-sindical-per-una-transicio-justa-digital-i-ecologica/
https://www.ccoo.cat/noticies/formar-per-un-futur-mes-just-sostenible-i-feminista/
https://www.ccoo.cat/noticies/en-solidaritat-amb-les-victimes-de-conflictes-armats-internacionals-i-per-la-construccio-de-solucions-pacifiques-basades-en-el-dialeg-i-la-justicia-social/
https://www.ccoo.cat/noticies/en-solidaritat-amb-les-victimes-de-conflictes-armats-internacionals-i-per-la-construccio-de-solucions-pacifiques-basades-en-el-dialeg-i-la-justicia-social/
https://www.ccoo.cat/noticies/en-solidaritat-amb-les-victimes-de-conflictes-armats-internacionals-i-per-la-construccio-de-solucions-pacifiques-basades-en-el-dialeg-i-la-justicia-social/
https://www.ccoo.cat/noticies/per-la-reconstruccio-nacional-i-social-de-catalunya/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ccoocatalunya&set=a.4064943726875614
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ccoocatalunya&set=a.4067837796586207
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Javier Pacheco Serradilla
Secretaria general

Va néixer a Barcelona el 21 de novembre del 
1970 i és fill d’emigrants extremenys dels anys 
seixanta. Va cursar estudis d’educació general 
bàsica i de grau mitjà de formació professio-
nal d’Automoció. Després de cinc anys treba-
llant en petites empreses (des d’una ferralleria 
fins a un taller de carburadors, passant pel re-
partiment de propaganda i per una empresa 
de la construcció), el 1991 va entrar a formar 
part de la plantilla de Nissan, a la qual con-
tinua pertanyent. Va ser en aquesta empresa 
on va entrar en contacte amb CCOO: es va 
afiliar al sindicat a mitjan anys noranta i va co-
mençar a formar-se com a sindicalista. El 1997 
va ser escollit com a delegat sindical. El 1999 
va esdevenir membre del comitè d’empresa i 
va ser responsable de CCOO a la fàbrica de la 
Zona Franca. El 2001 va ser escollit pels seus 
companys i companyes com a secretari gene-
ral de la Secció Sindical Intercentres de Nis-
san, un càrrec que va renovar el 2005. Aquests 
mandats els va compaginar amb la presidèn-

cia al Comitè d’Empresa Europeu de Nissan. 
El 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 Fe-
deració 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-ne escollit secretari general.

El mes de juny del 2016 la Federació Agroa-
limentària es va integrar a la d’Indústria i va 
tornar a ser escollit secretari general de la Fe-
deració d’Indústria de CCOO de Catalunya, la 
qual aplega els principals sectors industrials 
del país. L’abril del 2017, a l’11è Congrés de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, va 
ser escollit secretari general i el 22 de maig del 
2021 ha estat reelegit al capdavant de la Se-
cretaria General al 12è Congrés del sindicat. 

Comissió Executiva de CCOO de Catalunya
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Dolors Llobet i Maria
Estudis, Cultura i Memòria

Nascuda a Barcelona l’any 1958, ha cursat es-
tudis de Farmàcia a la Universitat de Barcelona. 
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 com a re-
presentant 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 Cata-
lunya), del Consorci per a la Formació Contínua 
i del Consell Escolar de Catalunya, entre altres 

organismes. Actualment és membre del Con-
sell 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, així com secretària d’Acció 
Socioeconòmica de CCOO de Catalunya, se-
cretària de Comunicació i Xarxes Socials i por-
taveu, i secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis 
i Coordinació de Direcció. A partir del 12è Con-
grés forma part de la Comissió Executiva amb 
la responsabilitat de secretària d’Estudis, Cultu-
ra i Memòria de CCOO de Catalunya. 

Nascuda a Sant Feliu de Llobregat l’any 1970, 
està casada i és mare de dues filles i un fill. Va 
cursar la llicenciatura de Farmàcia a la Univer-
sitat de Barcelona i, posteriorment, va iniciar 
estudis en Tecnologia de l’Alimentació. És 
treballadora de Nestlé Purina, on ha desenvo-
lupat la seva activitat professional a l’àrea de 
control de qualitat. 
Afiliada a CCOO des de l’any 1998, va iniciar la 
seva tasca sindical l’any 2002 com a presiden-
ta del comitè d’empresa i delegada de pre-
venció, i, a partir de l’any 2004, a la Secció Sin-
dical Intercentres de CCOO del Grup Nestlé a 
Espanya, així com també com a representant 

Cristina Torre López
Acció sindical i Transicions justes 

al comitè d’empresa europeu. Es va incorporar 
als òrgans de direcció de la Federació Agroali-
mentària de Catalunya l’any 2008 i va assumir 
la responsabilitat d’Acció Sindical l’any 2012 
fins a la fusió amb la Federació d’Indústria, 
l’any 2016, en què s’incorpora com a respon-
sable de Negociació Col·lectiva.
El 2017, a l’11è Congrés, va ser elegida per for-
mar part de la Comissió Executiva de CCOO 
de Catalunya com a secretària d’Acció Sindical. 
Durant el mandat ha coordinat la negociació 
de l’Acord interprofessional de Catalunya i ha 
estat membre de la Comissió de Seguiment 
del Diàleg Social, entre altres responsabilitats. 

Andrés Querol Muñoz
Organització
Va néixer a Manresa el 1976 i és fill de mestra 
de l’escola pública i de professor d’autoescola. 
Va finalitzar els estudis de COU i el grau mitjà 
de Música. Des dels setze anys va compati-
bilitzar els estudis i la feina. L’any 2000 es va 
traslladar a viure a Barcelona, on es va dedi-
car plenament a treballar com a informador 
juvenil a entitats sense ànim de lucre. Està 
afiliat a CCOO des del 1998 i va començar a 
assumir responsabilitats sindicals el 2001. Ha 
estat coordinador d’Acció Jove i secretari de 
Moviments Socials. En aquells anys va impul-
sar la participació del sindicat en mobilitza-
cions com la del 2003, contra la guerra a l’Iraq, 
en els fòrums socials europeu i mundial o en 

la campanya de solidaritat amb Galícia amb 
motiu del desastre del Prestige. El seu itine-
rari sindical ha estat vinculat a l’organització 
de treballadores i treballadors en sectors pre-
caris i emergents. Va participar en l’origen de 
l’organització sindical dels sectors del lleure 
educatiu i en l’elecció de representacions 
sindicals a empreses com Pans & Company, 
Decathlon o Hard Rock Cafe. En els darrers 
anys ha desenvolupat diverses funcions a la 
Secretaria d’Organització del sindicat i, des 
de 2018, n’ha estat el màxim responsableque 
han afrontat la transformació organitzativa 
del sindicat durant la crisi iniciada el 2007. 
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Va néixer a Alianza (Hondures) l’any 1986 i viu 
a Barcelona des del 2005. És tècnica superior 
en Integració Social i tècnica en Cures Auxi-
liars d’Infermeria. Actualment està finalitzant 
el grau d’Educació Social a la Universitat de 
Barcelona.
En arribar a Catalunya, va treballar durant sis 
anys com a cuidadora interna d’una persona 
gran. Posteriorment, va treballar a residències 
de gent gran, al Servei d’Atenció Domiciliària 
de Barcelona i en una casa d’acollida per a do-
nes i fills i filles supervivents de violència mas-
clista. A més, és cofundadora de l’associació 
Mujeres Migrantes Diversas, de treballadores 

Carmen Juares Palma
Noves realitats del Treball i Economia Social i Solidària

de la llar i la cura, creada amb l’objectiu de 
defensar els drets laborals, socials i polítics 
de les dones que treballen en aquest sector. 
El seu primer contacte amb CCOO va ser en 
el marc d’accions conjuntes organitzades en-
tre l’associació Mujeres Migrantes Diversas i 
el CITE per millorar les condicions de les tre-
balladores de la llar i la cura. Ha participat en 
múltiples iniciatives en el camp del feminisme, 
l’antiracisme i els drets LGBTI+. Afiliada a CCOO 
des de l’any 2012, actualment és la secretària 
de Noves Realitats del Treball i Economia So-
cial i Solidària de CCOO de Catalunya. 

Ricard Bellera i Kirchhoff
Treball i Economia

Nascut a Berlín el 16 de desembre del 1965, 
aquest periodista i gestor intercultural ha 
exercit diverses professions en l’àmbit edito-
rial i audiovisual. Fill de mare alemanya i de 
pare català, va començar a treballar l’any 1983 
per pagar-se els estudis i va passar per em-
preses i institucions alemanyes com Jacob’s, 
Philip Morris i Zapf, o l’Agència Alemanya de 
Desenvolupament Internacional (DSE).
L’any 1992 va començar a treballar a Barcelo-
na com a freelance per a Círculo de Lectores, 
on va entrar en contacte amb el món sindical 
i va esdevenir delegat per CCOO al comitè 
d’empresa. Després de diverses experièn-
cies com a redactor, realitzador multimèdia i 
gestor intercultural, el 2005 va entrar com a 

conseller EURES a la Secretaria d’Internacional 
de CCOO de Catalunya. El 2009 es va incor-
porar a la Comissió Executiva com a secretari 
d’Internacional i va assumir, al 10è Congrés, 
el 2012, la responsabilitat executiva sobre la 
Secretaria d’Internacional, Migracions i Coo-
peració. El 2015 va ser escollit president dels 
Consells Sindicals Interregionals a la Confede-
ració Europea de Sindicats i es va incorporar a 
la seva Executiva, on va romandre fins al 2019. 
A l’11è Congrés, el 2017, va passar a ser res-
ponsable de la Secretaria de Treball i Econo-
mia de CCOO de Catalunya, on és respon-
sable d’anàlisi macroeconòmica, polítiques 
d’ocupació, qualificació i formació professio-
nal per a l’ocupació, i Seguretat Social. 

Michela Albarello
Relacions institucionals, Transparència i Digitalització

Va néixer a Torí (Itàlia) el 28 de juliol del 1970. El 
1996 va arribar a Barcelona amb una beca Leo-
nardo i va començar les seves pràctiques labo-
rals 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 Desen-
volupament (Cooperació-UB). Fa vint-i-quatre 
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 Co-
lòmbia (2015-2017) i membre del Grup Català 
d’Estudis d’Empresa i Drets Humans, que tre-
balla en la promoció de normes vinculants per 
al respecte dels drets humans per part de les 
multinacionals. Ha realitzat estades de coope-
ració i treball directe amb sindicats del Marroc, 
el Líban, Sèrbia, Kosovo, Bòsnia, Colòmbia, el 
Perú, Guatemala, El Salvador i Hondures. Du-
rant el mandat 2017-2021 va ser la secretària 
d’Internacional i Cooperació. 
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Aurora Huerga Barquín
Política Territorial i Migracions

Nascuda el 1957 a Corvera de Toranzo (Cantà-
bria), va arribar a Sant Feliu de Llobregat l’any 
1971. Amb catorze anys va començar a treballar 
a l’empresa Manipulados de Cartón, feina que 
compaginava amb el batxillerat nocturn. Més 
tard va treballar a la Fibrofil i va contactar amb 
persones del moviment obrer. L’any 1974 va en-
trar a l’empresa de perfumeria Legrain i l’any se-
güent va ser escollida delegada juvenil al comitè 
d’empresa en representació de CCOO. 
L’any 1989 va entrar a treballar a CCOO a 
Sant Feliu de Llobregat com a responsable 

de zona. El 1990 va ser escollida secretària 
d’Organització i Recursos del Baix Llobregat, 
i del 2000 al 2008 va ocupar la Secretaria Ge-
neral d’aquest territori. Del 2009 al 2011 va ser 
membre de la Comissió Executiva de la CONC, 
a la Secretaria de Medi Ambient i Polítiques 
Socials. Del 2011 al 2016 va ser secretària ge-
neral de la Federació d’Activitats Diverses, i 
l’any 2017 va ser escollida secretària general 
de la Federació de Construcció i Serveis de 
Catalunya, càrrecs que mai abans havien estat 
ocupats per una dona. 

Manuel Carlos Fages Marta 
Polítiques públiques
Nascut a Saragossa el 5 de setembre del 1961, 
ha estudiat Matemàtiques a la Universitat de 
Saragossa i a la UNED, i ha fet dos cursos del 
grau d’Economia, també a la UNED.
És treballador de la funció pública des del 
1985, primer, a la Universitat de Saragossa i, 
posteriorment, des del 1986, a l’Administració 
general de l’Estat a Tarragona, moment en 
què es va traslladar a Catalunya, on va ser 
destinat en aprovar les oposicions. Ocupa des 
del 1989 la plaça de cap de l’Oficina Integral 
d’Informació Sociolaboral.
Afiliat a CCOO des del 1985, primer a CCOO 
d’Aragó i, posteriorment, a CCOO de Catalunya, 
el 1987 va participar en les primeres eleccions 
sindicals que es van poder realitzar a la funció 
pública, en què va ser escollit membre de la 
junta de personal i, més endavant, president 
d’aquesta per la candidatura de CCOO. La seva 
activitat sindical sempre s’ha desenvolupat en 

l’espai federal. Primerament, a la Federació de 
Serveis i Administracions Públiques de Catalun-
ya —va ser un dels fundadors del seu sindicat 
intercomarcal a Tarragona—, la qual, mentre 
era secretari general, va fusionar-se amb l’FCT 
per formar l’actual Federació de Serveis a la 
Ciutadania, a la qual es va incorporar com a se-
cretari d’Organització. Segonament, en aquests 
dos últims mandats, ha estat secretari general 
d’aquesta federació, càrrec que ha deixat en 
aquest últim congrés. És membre del Consell 
General de MUFACE, en representació de la Fe-
deració de Serveis a la Ciutadania de l’Estat.
Milita en una organització política d’esquerra 
transformadora i ecologista i participa en altres 
organitzacions de caràcter social, com el Mo-
viment per la Pau i el Desarmament —amb el 
qual va participar activament en el referèndum 
de l’OTAN el 1986—, i de l’àmbit dels drets hu-
mans i socials, com Amnistia Internacional. 

Enrique Rodríguez Ruiz
Assessorament

Nascut a Terrassa el 23 de novembre del 1969, 
d’ascendència andalusa, es va afiliar a CCOO 
el 1986. Diplomat en Relacions Laborals per 
la Universitat Autònoma de Barcelona i treba-
llador de l’antiga SONY Espanya des de l’any 
1991, és elegit delegat sindical i secretari gene-
ral de la Secció Sindical de CCOO en aquesta 
empresa l’any 1996. Actualment continua sent 
delegat sindical a Ficosa Electronics. Compa-
gina responsabilitats a la secció sindical amb 

responsabilitats a l’estructura del sindicat. Fins 
al 2008, va ser secretari d’Acció Sindical de la 
Unió Comarcal del Vallès Occidental; del 2008 
al 2012, secretari d’Organització i Recursos de 
la mateixa unió, i del 2012 al 2021, secretari 
general de la Unió Intercomarcal del Vallès 
Occidental - Catalunya Central. 
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Maribel Ayné Domingo
Internacional i Cooperació

Va néixer a Terrassa el 29 de març del 1964. Als 
sis anys, amb la seva família, va emigrar a Suïs-
sa, on va fer els estudis primaris. De tornada a 
Terrassa va cursar estudis de Treball Social a la 
Universitat de Barcelona. Després de diferents 
feines informals va ser contractada pel Patro-
nat Flor de Maig. L’any 1990, amb contracte de 
l’Ajuntament de Terrassa, va realitzar tasques 
administratives i d’agent electoral a CCOO de 
Terrassa. Dos anys després va passar a ser con-
tractada per CCOO com a administrativa a la 
Unió Comarcal del Vallès Occidental.

Álvaro Muñoz García 
Recursos i Finances

Nascut a Barcelona el 1970, té estudis mitjans 
de Delineació i va ser delegat de CCOO a Ges-
tamp Esmar Barcelona, empresa del sector 
de l’automoció. Es va incorporar a la direcció 
del sindicat comarcal del Metall del Baix Llo-
bregat l’any 2004 assumint la responsabilitat 
d’Eleccions Sindicals durant un mandat. Pos-
teriorment va ser responsable d’Organització 
durant dos anys fins que va assumir la Secre-
taria General de l’actual Sindicat Intercomarcal 
d’Indústria a CCOO del Baix Llobregat - Alt Pe-
nedès - Anoia - Garraf fins al març del 2021, en 
què ha format part de diferents òrgans de di-

Afiliada al sindicat des del 1980, el 2011 es va 
incorporar a la direcció de la unió com a res-
ponsable de la Secretaria de les Dones, Cultura 
i Cooperació. L’any 2017 va ser escollida com a 
portaveu i responsable de l’Àrea de Polítiques 
d’Igualtat, Dones i Comunicació. 

recció com el Consell de la mateixa unió inter-
comarcal, el Consell de la Federació d’Indústria 
de CCOO de Catalunya i estatal, el Consell de la 
CONC i el Consell Confederal estatal.
Va ser una de les persones que va formar part 
del projecte formatiu anomenat “Projecte 
Quadres”, que va impulsar la CONC. Al llarg de 
la seva vida ha compaginat l’activitat sindical 
amb la d’activista polític i social, sempre vincu-
lat a l’esquerra progressista. 

Va néixer el 12 d’octubre del 1976 a Barcelo-
na. Filla de mare i pare migrants andalusos 
dels anys setanta va créixer a Santa Coloma 
de Gramenet. Es va iniciar al món sindical el 
2003, promovent les primeres eleccions al 
seu centre de treball, una multinacional del 
sector financer, Cofidis, SA, a Cornellà de Llo-
bregat. L’any 2007 es va incorporar a l’equip 
d’assessorament individual mancomunat de 
CCOO al Vallès Oriental - Maresme. Posterior-
ment, va participar a la Sectorial d’Oficines 
i Despatxos de la Federació de Serveis de 
Catalunya, fent tasques de coordinació i 
d’assessorament col·lectiu. 
El 2009 va assumir la responsabilitat d’Entitats 
Financeres de la Federació de Serveis de CCOO 

Mentxu Gutiérrez Jiménez
Dones i Polítiques LGTBI

de Catalunya i la representació d’aquestes en 
l’àmbit del Conveni col·lectiu d’entitats finan-
ceres i de crèdit (d’àmbit estatal), que encara 
compatibilitza amb el rol de delegada sindical 
de CCOO a la seva empresa. L’any 2014 va ser 
escollida com a secretària general del Sindicat 
Intercomarcal de Serveis de CCOO al Baix Llo-
bregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf, vivint la 
fusió de les dues antigues federacions Fecoht 
i Comfia, a més d’assumir l’assessorament 
col·lectiu de delegades i delegats a les quatre 
comarques. Va renovar el mandat el 2017 en 
ser reescollida en el seu càrrec. 
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Contingent lliure al 
Consell Nacional de 
CCOO de Catalunya

Delegació de la CONC al 
Congrés de la CS CCOO

Suplents

Comissió de garanties 
i arbitratge

Irene Ortiz García 
Jorge Moraleda Daza 
Irina García García 
Carles Domingo Gonzalo 
Maite Hernández Valero 
Alfred Simó Artola 
Montserrat Ros Calsina 
Marc March Mayo 
Mónica Pérez Cardoso 
Llorenç Serrano Giménez 
Mirnaya Chabas Segura 
Félix Jesús Muruzabal Munarriz 
Anna Bonilla Sánchez 
Javier a. Rubio Rubio 
Maribel González Gallardo 
Manel Pulido Guerrero 
Paqui Algarra Cirera 
Jordi Arnaiz Moreno 
Rosa Sans Amenós 
Ovidi Huertas Castillo 
Saida Ehliluch Antit 
Lluis Vidal Sixto Orozco 
Romina García Inglés 
José Ángel Arnal Lizarraga

Javier Pacheco Serradilla 
Mercè Puig Cañellas 
Carlos Pellejero Gómez 
Teresa Esperabe Prieto 
Josep Maria Romero Velarde 
Isabel Gutiérrez Muela 
José Antonio Hernández Martínez 
Cristina Rodríguez Vila 
Ramón González Monroy 
Lucía Aliagas Picazo 
Gonzalo Plata Jiménez 
Alicia Hernández Jarque 
Miquel Lluch Rodríguez 
Belén López Sánchez 
Ivan Ramos Verdegay 
Michela Albarello 
Ricard Bellera Kirchhoff 
Verónica Fernández García 
Álvaro Muñoz García 
Natalia Castro Font 
Pere Ortega González 
Mentxu Gutiérrez Jiménez 
Miguel Ángel Boiza López 
Gema Rodríguez Narváez 
Manuel Fages Marta 
Estíbaliz Pous Blas 
Joan Canela Coll 
Aurora Huerga Barquín 
Carlos Asensio Marín 
Emilia Macías Rosado 
Enrique Rodríguez Ruiz 
Laura Fages Hernández 
Eduardo Jodar Larena 
Montse Sedo Montoya 
David Ruiz Mateos 
Anna Núñez Vílchez 
Avelino Romero Asensio 
Carmen Juares Palma 
Félix Jesús Muruzabal Munarriz 
Maite Hernández Valero 
Anna Maria Moreno Delgado 
Josep Rueda Martínez 
Conxita Mañe Armenteros 
Kilian Pérez Novelles 
Isabel Caire Parra 
Tomas Díaz Montesinos 
Saida Ehliluch Antit 
Silvia Pintiado Dalmau 

Jorge Moraleda Daza 
Juan Jiménez López 
Mercè Haro García 
Dolors Llobet Maria 
Maribel Ayné Domingo 
Cristina Torre López 
Andrés Querol Muñoz 
Carlos Del Barrio Quesada 
Tania Pérez Díaz 
Montserrat Ros Calsina

Irene Ortiz García 
Juan Montesinos Andradef 
Manel Pulido Guerrero 
Maribel González Gallardo 
Yolanda García Puga 
Jordi Arnaiz Moreno 
Francisca Alagarra Cirera 
Josep Maria Yagüe Polo 
Raquel Collado Ruiz 
Alberto Puivecino Lobera 
Nuria Arza Cros 
Enrique López Martínez 
Mónica Pérez Cardoso 
Carlos Díaz García 
Diana Estudillo Sánchez 
Carles Casanova Losilla 
Montse Margalef Margalef 
Ovidi Huertas Castillo 
Fany Galeas Sánchez 
Josep Maria Montalbán Ruiz 
Estefanía Navarro Ale 
Enric Quilez Puig 
Rasedo Soldevilla González 
David Rueda Pérez 
Mercedes Paredes Duran 
Xavier Ricart Esteban 
Cristina Pena Jove 
Fidel Coron Leal 
Eva Colorado Ruiz

Luisa Montes Pérez
Jaume Pros Perelló
Dolors Villaró Rovira
Juan Pérez Bernabé
Fernando Jiménez Ferrero


