ACTA ASSEMBLEA GENERAL SINDICALISTES
INDEPENDENCIA I LA REPÚBLICA CATALANA

DE

CCOO

PER

LA

Núm.: 8
Data: 13 de gener de 2017
Lloc: sala 42, seu de CCOO
Assistents: 55 persones adherides al grup
Acords
1. Valoració positiva de la feina realitzada fins ara i del model organitzatiu de
què ens hem dotat (s’adjunta relació de les activitats realitzades).
2. S’aprova el pla de treball previst per als propers mesos (s’adjunta el pla)
3. S’aprova enviar un correu demanant aportacions voluntàries a les persones
adherides per millorar el finançament del grup
4. Es decideix parlar amb la direcció per tirar endavant la proposta de
modificació del punt “nacional” dels principis dels Estatuts i promoure una
actualització de la resolució sobre el dret a decidir per al XI Congrés.
5. S’aprova promoure actes a les empreses i les seccions sindicals al voltant
de la utilitat de la independència per als interessos de la classe treballadora
6. Es decideix donar a conèixer a totes les persones adherides la demanda de
Reinicia de participació en el grup d’Economia per aportar idees des del
punt de vista del món del treball i sindical
7. S’obre la possibilitat d’incorporar noves persones al grup coordinador.
8. S’acorda que el grup coordinador valori la possibilitat de publicar els noms
de les persones adherides
9. En acabar l’assemblea es va recollir 125 euros d’aportacions de les
persones assistents per al finançament de les activitats del grup.

ANNEX 1: BALANÇ D’ACTIVITAT 2016
DIFUSIÓ
-

Consolidació de grups territorials

-

Presència activa a les xarxes socials: twitter, facebok

-

Actualització del web

-

Enviament de les actes i comunicats a les persones adherides

-

Repartiment de fulls informatius a l’Assemblea Oberta

-

Articles sobre temes diversos: rodalies, procés constituent, referèndum…

-

Comunicats al web: 11 de Setembre, adhesió al moviment 30/03 de suport
a Joan Coma, comunicat de l’1 de Maig, denúncia de la judicialització del
procés, Dia Mundial del Treball Digne, suport a Carme Forcadell...

-

Remodelació del logo

-

Edició de samarretes i adhesius

ACTES
-

Acte “Un procés constituent de treballadores i treballadors. Aportació
sindical”, amb Joan tardà, Anna Gabriel i David Companyon i presentació
pública del grup a Girona (febrer)

-

Participació a l’acte de presentació de la Convenció Constituent Ciutadana
de Catalunya a Barcelona (març)

-

Presentació a CCOO de Catalunya de la proposta de Convenció
Constituent Ciutadana (abril)

-

Assemblea general SIRC (abril)

-

Participació al cicle de debats “La República catalana i l’ideal federal”,
organitzats per la Fundació Irla i la Fundació l’Alternativa (abril)

-

Participació en les manifestacions de l’1 de Maig, amb imatge pròpia
(samarretes i adhesius)

-

Participació a les manifestacions de l’11 de Setembre

-

Reunió amb Javier Pacheco, candidat a la secretaria general de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (novembre)

-

Acte “La Seguretat Social i les pensions a la República Catalana”, a
Barcelona, amb la participació de Josep Ginesta, secretari general de
Treball, Afers Socials i Família. (novembre)

-

Participació en l’acte de presentació de la campanya “Referèndum
República, Si!” de Compromís per la Independència (desembre)

ORGANITZACIÓ
-

Edició i enviament a les persones adherides de les actes de les reunions
del grup coordinador

-

Jornada interna de reflexió estratègica del grup coordinador sobre la
concreció dels instruments organitzatius del grup i pla de treball

-

Agilitació de la capacitat de resposta del grup coordinador

-

Elaboració del document organitzatiu i definició de les àrees de treball i
responsabilitats

ACCIÓ POLÍTICA
-

Entrevista secretari general

-

Entrevista amb una delegació de l’Executiva per presentar el document
Sindicalisme de classe i procés constituent (abril)

-

Adhesió a Esquerres per la Independència (desembre)

FINANCES
El finançament del grup s’ha fet amb les aportacions voluntàries de les persones
que comparteixen els nostres objectius. Hem recollit 85 euros.

Fins ara, les despeses que hem tingut s'han limitat a la posada en marxa i el
manteniment del web, 137,73 euros, l’edició dels adhesius, 50 € i l’elaboració de
samarretes amb el logo del grup. S’han fet 54 samarretes, amb un cost de 278 € i
n’hem venut 38, amb uns ingressos de 266 euros. Queden encara 16 samarretes.

ANNEX 2 PROPOSTA D’ACTIVITATS 2017

DIFUSIÓ

-

Presència activa a les xarxes socials: twitter, facebok

-

Actualització del web

-

Enviament de les actes i comunicats a les persones adherides

-

Elaboració d’articles sobre temes diversos i comunicats al web.

-

Edició de roll up i altre material de difusió

CONGRÈS DE LA CONC
-

Negociar amb la direcció la proposta de modificació de l’apartat Nacional
dels principis fonamentals del sindicat recollits en el seus Estatuts.

-

Promoure l’adopció d’una nova resolució congressuals sobre el dret a
decidir actualitzada ala nova realitat del procés sobiranista

ACTES

-

Acte “La Seguretat Social i les pensions a la República Catalana”, a
Barcelona, amb la participació de Josep Ginesta, secretari general de
Treball, Afers Socials i Família a Granollers i Terrassa (gener-febrer)

-

Extensió del model d’acte de “La Seguretat Social i les pensions a la
República Catalana” a altres territoris: Granollers (gener), Terrassa (febrer),
Tarragona (a determinar). Acte central a Barcelona amb tema a determinar
(abril)

-

Promoure la presència del grup en actes d’altres entitats per poder donar a
conèixer el grup i les seves reivindicacions.

-

Participació en la plataforma Esquerres per la Independència i en la
campanya Referèndum República Sí!

-

Assemblea general SIRC (3 a l’any)

-

Participació en les manifestacions de l’1 de Maig, amb imatge pròpia
(samarretes i adhesius)

-

Participació a les manifestacions de l’11 de Setembre

ORGANITZACIÓ
-

Renovació grup coordinador

-

Increment del nombre de persones adherides i consolidació de grups
territorials

-

Edició i enviament a les persones adherides de les actes de les reunions
del grup coordinador

-

Agilitació de la capacitat de resposta del grup coordinador en l’elaboració de
comunitats i altres actuacions.

FINANCES
-

Millorar la capacitat de finançament del grup

