
QUINES PERSONES PER A FER QUÈ
És moment, doncs, de dir-vos com quedaria

constituïda i amb quins membres la nova Comissió
executiva:

 
PRESIDÈNCIA · Josema Soler

 VICEPRESIDÈNCIA · Rubén Felis
SECRETARIA GENERAL · Eva Andrés

SECRETARI D’ADMINISTRACIÓ · Quique Fdez.- Regatillo
SECRETARIA DE FORMACIÓ · Mª José Chabrera

 VOCAL · Dani González
VOCAL · Majo Montesinos

VOCAL · Sílvia Tarín
VOCAL · David Rodríguez 

 
Cadascuna i cadascun dels membres de l’executiva
formarà part de les diferents ‘Comissions de Treball’

que hem creat per a dur a terme la nostra feina.

COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de Xarxes i Comunicació

Mantenir actives les xarxes socials. Visibilitat,
dignificació i difusió de la professió. 
Objectiu immediat: “A València es fa doblatge i
a més molt bé”. 

Majo Montesinos (Portaveu), Silvia Tarín i
David Rodríguez (Xarxes Socials).

 

 

Comissió de Recursos Humans

Administrar els ingressos de l’associació.
Proposar plans de sostenibilitat a llarg termini
per oferir cursos de formació, activitats, més
visibilitat als mitjans, etc.

Quique Fdez.-Regatillo (Portaveu i
Tresoreria), Josema 

Soler (Contacte amb Gestoria i Advocada).
 

 

Comissió de Comunicació Interna
i Externa

Mantenir comunicació fluïda tant amb
l’executiva, com amb es seues afiliades/ts i el
nexe amb l’AAPV.
Captació de noves afiliades/ts al projecte comú
que proposem (antigues i antics membres que
en l’actualitat no estan afiliades/ts com persones
noves en la professió). 
Feedback directe amb les/els afiliats.

Dani González (Portaveu), Eva Andrés (Mail
amb assistència al Web amb Dani).

 

 



COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de Gestió de Projectes i
Formació

Posada en marxa de cursos de formació
(Perfeccionament, MasterClass, Cant, Ajust ,
Direcció, Edició de vídeos  i altres activitats com
xerrades informatives i formatives per a nous
professionals).

Mª José Chabrera (Portaveu), Rubén Felis i
Eva Andrés.

 

 

Comissió de Diplomacia i Assumptes
Exteriors 

Mantenir contacte amb la resta de comunitats i
les seues associacions proposant pactes de
col·laboració en el futur.
Facilitar la unió d’objectius comuns amb la resta
de comunitats ajudant-los que se
sindiquen/s’afegisquen aquelles que encara no
ho estan.

Rubén Felis (Portaveu), Majo Montesinos  i
Josema Soler.

 

 

Comissió d'Imatge i Màrketing

Imatge pública, adequació del logotip per poder
usar-lo de manera òptima en les xarxes socials,
estratègia de divulgació, presència i prestigi per fer
rellevant el doblatge valencià. (Creació d’un canal
de Youtube amb entrevistes, Making-Of, contingut
divulgatiu, col·laboracions amb distribuïdores, etc).

Majo Montesinos (Portaveu i nexe amb la
Comissió de Xarxes), Quique Fdez.-Regatillo i 

Mª José Chabrera.
 

 

Comissió de Gestió de Conflictes i
Igualtat

Gestió diplomàtica d’aquelles incidències que
puga experimentar qualsevol membre del
col·lectiu respecte al correcte funcionament de
la seua tasca professional (tant presencials
com virtuals).

Josema Soler (Portaveu), Mª José Chabrera, 
Rubén Felis i Majo Montesinos.

 



CPD genera contingut brut que usarem en
xarxes socials i web.
Canal Youtube: Making-Of, entrevistes,
articles, fragments. 
Muntatges de demos des del Col·lectiu
(preu 50% soci / 50% CPD). 

PROJECTES
CURT TERMINI 

(Abans de març) 

Activitat periòdica a les xarxes socials (Sílvia
i David). 
Llançament del web amb catàleg de veus i
secció de notícies (Dani).
Presentar nova executiva a tots aquells
organismes i institucions públiques i posar
en marxa projectes de col·laboració i
treballs conjunts (Rubén i Josema).
Negociació d’un nou Conveni (Comissió
Mixta amb l’AAPV).
Adequació del nostre logotip (després de
sotmetre la proposta a votació) per poder-
lo utilitzar de manera òptima a les xarxes
socials, web, etc.

MITJÀ TERMINI 

LLARG TERMINI 

Masterclass: Maria Luisa Solà, Manolo
García, Luis Posada, David Garcia Llop
(Doblatge Musical), Masumi Mutsuda.  
Formació: Reciclatge per a professionals.   
Formació Específica per a directors/es.
Formació: Resolució de conflictes
quotidians (per gent menys
experimentada).
Posada en marxa dels “PREMIS VEU
COMUNITAT VALENCIANA”, on s’agrupe
tota la professió independent del sindicat a
què pertanya.



LABORATORI 
D'IDEES

Ficció sonora en valencià a les ràdios: Ací estarien
representats molts elements de la cultura, com
ara escriptors, dramaturgs, traductors,
adaptadors, actors i actrius, tècnics, músics, etc.,
(grans clàssics de la literatura i teatre valencià i
obres contemporànies). Podríem participar també
les Facultats de Filologia, Traducció i Comunicació
Audiovisual de la Universitat de València i també
Teatres de la Generalitat i Arts Escèniques de
València.

Audiollibres en valencià: Aprofitant l’auge d’este
nou format literari podriem gravar una primera
sèrie d’audiollibres en la nostra llengua que serien
distribuïts a través de la Conselleria d’Educació i
les tres diputacions a tots els centres educatius i
biblioteques públiques del nostre territori. Així 
 com involucrar també les editorials.

També és voluntat ferma d’esta executiva, a banda de
la vostra representació i defensa, la posada en marxa
de tot allò que ens permeta crear opcions de treball. 

Per això hem creat el Laboratori d’Idees per compartir
idees, projectes i propostes que puguen ajudar-nos a
generar més feina. 

Servisquen les següents com a exemples:



ELECCIONS CPD 2022 
QUINES PERSONES PER A FER QUÈ

PRESIDÈNCIA · Josema Soler
 VICEPRESIDÈNCIA · Rubén Felis

SECRETARIA GENERAL · Eva Andrés
SECRETARI D’ADMINISTRACIÓ · Quique Fdez.- Regatillo

SECRETARIA DE FORMACIÓ · Mª José Chabrera
 VOCAL · Dani González

VOCAL · Majo Montesinos
VOCAL · Sílvia Tarín

VOCAL · David Rodríguez 

COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de Xarxes i Comunicació
Majo Montesinos (Portaveu), Silvia Tarín i David

Rodríguez (Xarxes Socials).

Comissió de Recursos Humans
Quique Fdez.- Regatillo (Portaveu i Tresoreria)

 i Josema Soler (Contacte amb Gestoria i
Advocada).

Comissió de Comunicació Interna
i Externa

Dani González (Portaveu), Eva Andrés (Mail amb
assistència al Web amb Dani).

Comissió de Gestió de Projectes i
Formació

Mª José Chabrera (Portaveu), 
Rubén Felis i Eva Andrés.

Comissió de Diplomacia i Assumptes
Exteriors 

Rubén Felis (Portaveu), Josema Soler i 
Majo Montesinos.

Comissió d'Imatge i Màrketing
Majo Montesinos (Portaveu i nexe amb la

Comissió de Xarxes), Quique Fdez.-Regatillo i 
Mª José Chabrera.

Comissió de Gestió de Conflictes i
Igualtat

Josema Soler (Portaveu), Mª José Chabrera, 
Rubén Felis i Majo Montesinos.


