
 
 
 
 

El  projecte «BE BOP», liderat per la CISL 
Lombardia,  

en col·laboració amb organitzacions 
sindicals italianes, franceses, espanyoles i 

romaneses, i amb el suport de la CES i 
d'IndustriAll, ha elaborat un treball 

compartit i ja consolidat gràcies a accions 
prèvies sobre la informació, la consulta, i la 
participació dels treballadors, amb l’objectiu 
de millorar l’eficàcia global i les capacitats 
dels comitès d’empresa europeus actuals i 

futurs.  
 
 

En particular, el projecte BE BOP té per 
objectiu facilitar eines de caràcter operatiu i 
formar els delegats dels comitès d’empresa 
europeus perquè les puguin utilitzar en les 

seves activitats quotidianes i així 
aconseguir una autèntica solidaritat entre 

els treballadors de l’empresa, dels més 
propers als més allunyats de la casa mare.   

 
Davant de l’augment d’empreses amb 

dimensió transnacional, i a través de la 
implementació del projecte BE BOP, ens 
preguntem quina és l’evolució dels CEE i 

quin és el futur de la negociació 
transnacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
BE BOP 

Bien Enrôler Bonnes Opérations 
Pour les CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Els comitès d’empresa 

europeus i la negociació 

transnacional:  

En quina situació ens trobem?  
 

 

24 de novembre 2017 

Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta 61, Milano 

 

 
 The action has received the support of the European Commission  

 

 

 

 

 
The action reflects the views of the author and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein.  
 
 

 



24 NOVEMBRE 2017 

 

 

9h00 Registre dels participants  
 

 

9h30 Benvinguda, introducció al projecte i  

 resultats esperats  - 

Miriam Ferrari - CISL Lombardia 

 

 

9h50 «La paraula als delegats» - 

L'experiència de 3 delegats CEE sobre els 

temes tractats en el marc de l’itinerari de la 

formació transnacional -   

Modera: Michela Rusciano –  

UIL Milano e Lombardia  

 

 

- La comunicació en el si dels CEE (interna i 

externa)  

Emil Stefan Pustianu - CSDR România 

 

-Entendre l’estratègia d'una empresa 

multinacional a partir de la lectura dels seus 

comptes socials 

 Christian Juyaux –  

CFDT Auvergne Rhône Alpes 

 

- Les relacions entre els CEE i els sindicats 

nationals i europeus. El futur dels CEE  

i la negociació transnacional 

-Luis Cabrera - UGT de Catalunya 

 

 

10h45 Pausa 
  

 

24 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

11h00 Intervenció de Marco Cilento, CES 

 

 

 

11h30 Debat – Modera: Fabio Ghelfi –  

CGIL Lombardia 

 

 

12h30 Dinar 
  

 

14h00 Presentació de la plataforma i de la 

publicació final del projecte «Per una 

veritable solidaritat entre els treballadors 

europeus. Model d’estratègies i d’accions 

útils i adequades»  

 Luca Lombi - CISL Lombardia 

 

 

 

14h30 Taula rodona: «Comitès d’empresa 

europeus i negociació transnacional: estat 

de la qüestió» 

 

Christian Juyaux - CFDT Auvergne Rhône Alpes 
Elena Lattuada - CGIL Lombardia 
Paola Gilardoni - CISL Lombardia 

Manuela Dragomir - CSDR România 
Laura Pelay - UGT Catalunya 

Antonio Albrizio - UIL Milano e Lombardia 
 

 

Modera: Laura Diéguez Ferrer -  
CCOO de Catalunya 

 

 
 
 


