ACTA REUNIÓ GRUP COORDINADOR DE SINDICALIES DE CCOO PER LA
INDEPENDENCIA I LA REPÚBLICA CATALANA
Data: 20 de gener de 2016
Lloc: sala 43, seu de CCOO
Assistents: Alfredo Bienzobas, Ivan Orpella, Xavier Ciuró, Alfons Bech, Jordi
Tomàs, Baptista Silanes, Teresa Romeu, Jordi Presas
Excusen la seva assistència: Xesus Gonzàlez, Toni Mora, Ghassan Saliba, Miquel
Salas
Acords
1. Treballar per augmentar el nombre d’adhesions. Es considera que la millor
manera per fer-ho és tenir més iniciativa i fer més propostes per donar a conèixer
la nostra existència, i especialment, la nostra utilitat.
2. Incrementar l’enviament d’informació a les persones adherides i actualitzar el
web.
3. Demanar per escrit a la direcció del sindicat poder publicar un article sobre la
nostra activitat a la lluita obrera digital i proposar la realització d’una entrevista
amb alguna persona del grup Reinicia per parlar del procés constituent a la Lluita
Obrera.
4. Elaborar articles d’opinió i sobre la nostra activitat, la convenció constituent i la
República catalana per publicar al nostre web i en la premsa local dels diferents
territoris en què el sindicat té una presència important.
5. Realitzar actes de presentació territorial del grup, segons l’esquema presentat a
la reunió, sobre el nostre manifest, la convenció constituent i la constitució de la
República catalana que volem, tot i adaptant-los a la realitat de cada territori.
6. Promoure nuclis territorials per fomentar la participació i el debat constituent en
el mateix territori i per incrementar el nombre de persones adherides.
7. Plantejar propostes des del grup per afavorir la implicació el sindicat en el
procés constituent de mutu propi i no esperar a ser cridats pel Parlament.
8. Organitzar una jornada de reflexió estratègica interna, adreçada al grup
coordinador, per reflexionar sobre què som, què volem fer, com ens organitzem
per fer-ho. També cal debatre les propostes que farem per intentar que el sindicat
s'impliqui en el procés constituent. La jornada ha de tenir una durada més llarga

que les reunions de coordinació per poder aprofundir en la reflexió. Cal disposar
de documentació prèviament a la reunió per agilitar el funcionament. Aquesta
reunió és farà el dimecres 10 de febrer de 9.30 a 14 h, a la Via Laietana.
9. Un cop realitzada la jornada de treball, convocar una assemblea general de
Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana

