ACTA ASSEMBLEA GENERAL SINDICALISTES
INDEPENDENCIA I LA REPÚBLICA CATALANA

DE

CCOO

PER

LA

Núm.: 4
Data: 16 d’abril de 2016
Lloc: sala 11, seu de CCOO
Assistents: 35 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. Es decideix potenciar l’extensió territorial i els actes descentralitzats amb
assistència de persones del grup coordinador. No fer tots els actes només a
Barcelona.
3. També s’aprova sol·licitar a la direcció del sindicat la possibilitat de publicar
un article sobre el grup al Lluita Obrera. Es considera vital dinamitzar el
grup i donar-lo a conèixer a tota l’afiliació.
4. Mantenir un actitud d’obertura i transparència davant de la direcció, defugir
l’enfrontament i fer un treball de pluja fina per donar a conèixer les nostres
demandes.
5. Es planteja la necessitat de visualitzar el grup el proper 1 de Maig. Es
presenten diferents propostes, que el grup coordinador es compromet a
estudiar en una propera reunió. Possibilitat d’editar fulls informatius,
adhesius, samarretes... amb el logo del grup.
6. Es fixa una reunió del grup coordinador per al 20 d’abril, a les 16 h, per
discutir la proposta d’actuacions per a l’1 de Maig.

ANNEX 1: BALANÇ D’ACTIVITAT

DIFUSIÓ
-

-

Presència a les xarxes socials via twitter, facebook
Articles i notes informatives al nostre web sobre temes diversos: procés
constituent, caos de rodalies, participació de SIRC a la presentació de la
Convenció Constituent
Enviament de les actes i altres documents elaborats a les persones
adherides
Repartiment de fulls informatius a l’Assemblea Oberta
Participació a la presentació de la proposta de Convenció Constituent
Ciutadana de Catalunya a Barcelona.
Participació en la taula de debat La república catalana i l’ideal federal,
organitzat per la Fundació Irla i la Fundació l’Alternativa

EXTENSIÓ
-

Acte de presentació del grup a Barcelona
Acte de presentació del SIRC a Girona, amb un important ressò, tant intern
com extern.
Elaboració d’una proposta per organitzar acates territorials.

ORGANITZACIÓ
-

Reunions amb la direcció
Jornada interna de reflexió estratègica del grup coordinador sobre la
concreció dels instruments organitzatius de l grup i el pla de treball
D’aquí en va sortir l’elaboració d’un document organitzatiu, que defineix els
objectius, el pla de treball i configura la organització del grup coordinador,
en un grup de comunicació, un grup d’extensió i una comissió de
coordinació, formada per tres membres més un representant de cada grup
de treball, per agilitar la gestió del dia a dia.

ACCIÓ POLÍTICA
-

Reunió de presentació del grup amb la direcció del sindicat
Comunicat del grup davant les declaracions del sec. gral. de CCOO
d’Espanya en relació amb el procés.

-

Enviament a la direcció del sindicat d’una petició d’implicació en el procés
constituent
Reunió amb una delegació amb una delegació de la Comissió Executiva del
sindicat, el 14 d’abril, per comentar la participació del sindicat.
Elaboració d’una proposta d’implicació de CCOO de Catalunya en el procés
constituent per portar a l’Assemblea general.
Adhesió del grup al manifest 30/03 de suport al regidor de Vic encausat
arran d’una denúncia de Plataforma per Catalunya

Barcelona, 18 d’abril de 2016

