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L’ANTIGA SECCIÓ SINDICAL S’ACOMIADA ... 
 
El passat dia 25 de febrer es va celebrar una assemblea d’afiliats per la 
renovació de la secció sindical. Dels que heu vingut, molts de vosaltres heu 
donat suport a les persones que volen continuar amb la tasca sindical en 
aquest centre. Agrair-vos la vostra participació. 
 
A mi només em queda acomiadar-me del meu pas per la secció sindical i 
desitjo molta sort als que es queden i als que comencen. 
 
Salut. 
 
Arsinoe M. 
 
 
... I LA NOVA SECCIÓ SINDICAL ES PRESENTA 
 
L’assemblea d’afiliats/des de CCOO de Brians 2 va votar majoritàriament la 
nova executiva de la secció sindical. Aquesta està composada per: 
 
Sergi (GAMP-OIT tarda), Secretari General; 
Javier (CUSI MR-12 tarda), Secretari d’Acció Sindical;  
Jaume (GAMP-Àrea de Serveis tarda), Secretari d’Organització;  
Francesc (GAMP- Subministres tarda), Vocal; 
Lorena(GSI G-7), Vocal; 
Natàlia (GAMP-Comunicacions cap de setmana), Vocal; 
Carlos (GSI G-7), Vocal; 
Xavi (monitor laborals-matí), Vocal; 
 
L’executiva de la secció sindical entrant no només és nova perquè hi ha  noms 
nous, la renovació dels noms va lligada a una renovació en el treball que 
pretenem endegar. Després que l’antiga executiva ha sentat els fonaments de 
l’estructura de CCOO a Brians2 en un tasca de quasi set anys, ens toca 
conservar als que entrem aquesta estructura, però pensem dotar a la nostra 
tasca d’un nou impuls i d’una nova orientació. 
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El nostre treball es basarà en la presència continua del delegat en el centre.  
Anirem pels mòduls i departaments en visites periòdiques, per conèixer de 
primera mà els problemes que tingueu. 
  
De cara a la Direcció de Brians 2, des de CCOO estarem molt pendents en la 
manera en que es porta i es dirigeix el centre i les seves relacions amb els 
treballadors. Ens preocupa molt que es puguin donar conductes arbitràries, 
amiguismes i menyspreus cap a la plantilla. Tenim la ferma voluntat d’intentar 
que es compleixin totes aquelles normatives, acords, instruccions, lleis… que 
ens afecten a tots/es per igual. De la mateixa manera, davant d’una conducta 
responsable i col·laboradora per part de la Direcció enfocada a la solució dels 
problemes del centre i dels seus treballadors, en la mesura que els hi toca, 
trobarà en nosaltres el mateix: col·laboració. 
 
Pensem que el delegat sindical ha de fer la  seva tasca al centre 
majoritàriament. Les hores sindicals s’han de gastar dintre del centre, parlant 
amb els treballadors, solucionant problemes dintre del centre. Tot i que de 
vegades és inevitable (reunions, manifestacions,etc.), gastar les hores sindicals 
fora del centre ha de ser l’excepció. Això és el que creiem i així pensem fer-ho. 
 
També som del parer que la informació als treballadors i treballadores per part 
dels delegats és fonamental: un treballador desinformat és un treballador 
desarmat. Per tant, els fulls sindicals, tant els que fem la secció sindical com 
els que vinguin de fora, seran una constant als plafons. Les assemblees són 
l’espai de debat i propostes entre els treballadors. Si voleu que proposem 
coses a la Direcció ens ho heu de fer saber, de la mateixa manera que hem de 
saber què penseu sobre els problemes que ens toca negociar. L’assemblea és 
un bon espai per desenvolupar aquests temes. 
 
I evidentment, es possible que alguna vegada ens podem equivocar i, a 
vegades, no podrem arribar a tot el que voldrem. En qualsevol cas intentarem 
que, el que us agradi del nostre treball sumi més del que resti. 
 
Ens veiem pel centre! 
 
Secció Sindical de Brians2 
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