
 

Desembre 2016 

Un cop fixats els canvis de la nova estructura, no volem acabar l’any sense informar-vos del 

següent: Aquest any a Quadres Grup Banc de Sabadell hem celebrat el nostre II Congrés. 

Nosaltres anem pel segon doncs tenim “menys antiguitat” que UGT (faran el 41) i CCOO (van 

per l’11), però estem satisfets i orgullosos del nostre i ens agradaria compartir amb vosaltres 

els motius. 

El més important ha estat adequar el nostre Sindicat al requeriment de l’article 7 de la 

Constitució que ens exigia que la nostra “estructura interna i funcionament hauran de ser 

democràtics”. No tenim notícies de moltes organitzacions sindicals ni polítiques que hagin 

posat en marxa un Congrés amb LLISTES OBERTES en les que absolutament tots els afiliats 

puguin presentar-se per a ser escollits com a participants del Congrés, on es decideix tot el 

referent al funcionament i estructura del Sindicat. Això que estem sentint actualment de donar 

la paraula a la militància, nosaltres ja ho vam fer al Març.  

El següent pas és definir el que farem, o intentarem fer, en els propers quatre anys. Aquí el 

fonamental és aconseguir ser INDEPENDENTS POLÍTICAMENT, SINDICALMENT I 

ECONÒMICAMENT. I això, a dia d’avui, també ho hem aconseguit. Pregunteu a la resta de 

Sindicats si ells poden dir el mateix. Els nostres recursos provenen únicament i exclusivament 

de les aportacions dels nostres afiliats. NI UN SOL RECURS PER SOBRE DEL PACTAT ENTRE 

L’EMPRESA I LA RESTA DE SINDICATS. Això encara ho poden dir menys Sindicats. Alguns dels 

que presumeixen d’independents, tenen pactes exclusius aconseguits a les portes dels Jutjats.  

Sense total independència és impossible defensar els drets de tots vosaltres, ni dialogar amb 

l’empresa, en una mínima igualtat de condicions. La nostra regla màxima és el diàleg, però 

amb seriositat i fermesa.  

I per últim, i potser el menys important, les persones que durant els propers quatre anys faran 

tot el possible per dur a bon port aquest nou projecte sindical, de manera col·legiada, al que 

esteu tots convidats, són: 

Presidenta: Maria Antonia Soley i Ginestos 

Vice-President: José Francisco Dugnol Álvarez 

Secretari General: Juan Antonio López Carpio 

Vocal: Silvia Fernández del Rincón Gómez 

Vocal: Carolina Pujol de la Hera 

Vocal: Antonio Richart Ivars 

Vocal: Ester Subirana Viñas 

Tots estan a la vostra total disposició per ajudar-vos en uns moments molt complicats i 

convulsos i que ara més que mai necessiten d’una visió sindical a més a més, no en contra, de 

“les de sempre”. 

 

 

 


