ACTA REUNIÓ GRUP COORDINADOR DE SINDICALISTES DE CCOO PER LA
INDEPENDENCIA I LA REPÚBLICA CATALANA
Núm.: 7
Data: 12 de desembre de 2016
Lloc: sala 43, seu de CCOO
Assistents: Alfons Bech, Alfredo Bienzobas, Jordi Tomàs, Miquel Salas, Baptista
Silanes, Carles Bertran
Excusen la seva assistència: Jordi Anento, , Toni Mora, Teresa Romeu Ivan Orpella,
Xesús Gonzàlez Jordi Presas Ghassan Saliba, Xavi Ciuró
Acords
1. Es valora mol positivament l’acte sobre les pensions i la Seguretat Social que va
tenir lloc a Barcelona el 17 de novembre a Barcelona. Es destaca la normalitat
institucional de l’acte, amb la participació de membres de la direcció del sindicat, i
l’interessant debat posterior. Es planteja la necessitat d’exportar aquest model
d’acte, atesa la disponibilitat del ponent i la vigència de la temàtica, a altres
territoris. Es proposa Terrassa i Granollers. L’acte del Vallès Oriental el coordina
en Baptista Silanes. En la mateixa línia, s’aprova començar a articular un nou acte
a realitzar en el primer trimestre del 2017.
2. En relació a la nostra adhesió com a grup a les Esquerres per la Independència,
s’aprova realitzar una trobada en dates properes. Estableix que el referent de
SIRC serà Carles Bertran. Al mateix temps, s’informa de l’acte que es realitzar el
proper 21 de desembre a les Cotxeres de Sants i s’aprova donar-li difusió.
3. Es discuteixen les propostes rebudes de modificació de l’apartat c) dels Principis i
senyes d’identitat de la CONC que tracta sobre el fet nacional. Finalment,
s’aprova una proposta de consens i s’acorda enviar-la al grup coordinador perquè
en el termini d’una setmana en faci les aportacions i comentaris pertinents.
4. Es decideix fer una proposta de reactualització de la declaració sobre el dret a
decidir aprovada en el X Congrés de la CONC.

5. Es fixa el divendres 13 de gener, a les 16 h, a Barcelona, per realitzar la nostra
Assemblea general, per donar comptes de la feina feta i renovar les
responsabilitats.
6. S’aprova el comunicat de suport a les concentracions de rebuig al requeriment de
compareixença de la presidenta del Parlament davant del TSJC, i també donar
suport específic a la petició de suport rebuda des de Terrassa per part de l’ANC
de Terrassa a la concentració que es realitzarà a aquesta ciutat.
7. Es decideix fer un roll-up amb el logo del grup i s’encarrega a l’Alfred Bienzobas
que gestioni el seu disseny, i al Miquel Salas, el seu finançament.

